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Pandemi, halk sağlığı ve kapitalizm

Nilay Etiler

Yaklaşık üç yıldan beri süren COVİD-19 pandemisi, kısa süre içinde bir sağlık sorunu olmanın ötesine
geçerek, her alana nüfuz etti ve yaşamın en temel belirleyeni haline geldi. Geçen yüzyılın başında yaşanan
İspanyol Gribinden beri 100 yıldır, bu ölçekte bir küresel sağlık sorunu yaşanmamış olmasının şaşkınlığı yaşanırken, diğer taraftan ekolojik kriz, neoliberal politikalar vb. nedenler yüzünden hiç de beklenmedik bir
durum değildi. Zira, 2000’li yıllardan itibaren konuyla
ilgilenen bilim insanlarının, enfeksiyon hastalıklarının sayıca artışı ve çeşitlenmesi konusundaki uyarılarını, bu durumun çevresel değişim ve iklim krizi ile
ilişkisine yapılan vurguları da dile getirmek gerekir.

da anılmalıdır. Pek çok ülkede salgının kısa sürede
sınıfsal ve etnik özellik sergilemesi de söz konusudur.
Pandeminin durumu açısından, ülkelerin salgını
kontrol altına alma konusundaki farklı yaklaşımları
da ülkelerin yönetimleri açısından turnusol kağıdı
oldu. Zira toplumun genelini mi sermayeyi mi kolladıkları, salgın yönetiminde toplum katılımını ne
kadar istedikleri ya da ne kadar başardıkları ve de
demokratik süreçlerin ne kadar işlediği, şeffaflığın
ne düzeyde olduğu farklı ülkelerde salgının etkisini
farklılaştırdı. Bu durum -nasıl ölçüldüğü tartışmalı da
olsa- ülkelerin demokratik yapılarının, otoriterleşme
olgusunun, pandemi bağlamında nasıl sonuçları olduğunu gündeme getirdi.

Dünyanın içinde bulunduğu haller, salgının boyutunu, yayılımını, hatta yerel düzeyde bir salgından
pandemi boyutuna gelişini bile etkiledi.1 Salgının
başından itibaren altı milyondan fazla insanın ölüm
nedeni, COVİD-19 olarak kayıtlara geçti. Bu rakama,
kayıtlara geçmeyenleri, hastalık sonrası kalan sekellere bağlı ölümleri, pandemi nedeniyle sağlık hizmeti
gereksinimi ertelendiği için ölenleri eklediğimizde bu
rakamın 10 milyon olduğu tahmin edilebilir. Pandeminin başından beri yine kayıtlara geçen yarım milyardan fazla COVİD-19 vakası oldu. COVİD-19 dönemindeki ölümlerin, ülkelerin demografik yapısını
değiştirdiği, yaşlılarda ölüm olasılığının daha fazla
olması nedeniyle ortalama yaşam süresini kısalttığı

Tabii ki, yaşanmakta olan neoliberal dönem nedeniyle, pandemi ile başa çıkabilecek ne sağlık sisteminin ne de sosyal hizmetin olduğunu, aynı zamanda
toplumsal dayanışmayı yitirdiğimizi fark etmiş olduk. Kolektivizm kaybının yaşamsal önemini gördük.
Çünkü hep birlikte davranmazsak birbirimize zarar
verebiliyorduk.
COVİD-19 pandemisi bir “musibet” olarak yaşamımıza girse de bize öğrettiği, hatırlattığı hatta bugüne kadar savunduğumuz değerlerin ‘sağlaması’nın
yapıldığı birtakım noktalar söz konusu. Bu yazıda,
COVİD-19 pandemisini karşıladığımız bu dönemin
özelliklerine dair genel bir çerçeve çizilmesi hedeflenmiştir.

1 2003 yılında çıkan SARS salgının, pandemi aşamasına gelmeden sınırlanmış olması tartışılan konulardan biridir.
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Halk sağlığı biliminin ortaya
çıktığı dönem: Tarihi hatırlamak!

(miazma paradigması) yıllardır. Halk sağlığının ilk
dönemi olarak adlandırılan bu dönemde sanitasyon
temel strateji olmuş, bunun sonucu olarak kapalı drenaj sistemleri, atık suların ve çöplerin uygun şekilde
toplanması ve bertaraf edilmesi, halk banyoları, konut
koşullarının iyileştirilmesi gibi önlemler alınmıştır.

COVİD-19 pandemisinin ortaya çıkardığı sonuçları
gördüğümüzde, ister istemez kapitalizmin ortaya çıktığı dönemleri, sınıf mücadelesini, burada sağlık hakkının öne çıkmasını ve elbette devletin değişmeyen
temel niteliğini hatırlıyoruz.

İlerleyen yıllarda, enfeksiyon etkenlerinin gözle görülmeyen küçük canlılar (mikroorganizmalar)
olduğunun bulunmasının ardından, önce aşıların
daha sonra antibiyotiklerin keşfi, bulaşıcı hastalıkların kontrol edilmesinin ilk adımlarını oluşturmuştur.
Ancak bu bilimsel gelişmelerin sonuçlarının kitlelere
ulaşmasının en önemli aracı ulusal sağlık sistemlerinin kurulması olmuştur.

Avrupa’da kapitalizmin ortaya çıkmasıyla kırsal
yerleşimlerden sanayi kentlerine akın edenlerin karşılaştıkları insanlık dışı yaşam ve çalışma koşulları, halk
sağlığı sorunlarının yükselmesine yol açmıştır. Bu dönemde pek çok enfeksiyon hastalığının yaygın olduğu,
bazılarının yıkıcı salgınlara yol açtığı bilinmektedir.
Örneğin kolera 1800’lü yılların ortalarında hemen
hemen Avrupa’nın tüm sanayi kentlerinde yıkıcı salgınlara yol açmıştır. Kapitalizmin ilk dönemlerinde,
salgınların kontrol altına alınması için o dönemin devletleri girişimlerde bulunmuşlardır. Londra’da 1848 yılında başlayan kolera salgınının kontrol altına alınması için, İngiliz hükümetinin görevlendirdiği Dr. John
Snow, salgının nedeninin anlaşılması için kullandığı
yöntemler ile epidemiyoloji biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yine Almanya hükümetinin, Yukarı
Silezya bölgesinde çıkan tifüs salgınının kontrol altına
alınması için görevlendirdiği Dr. Rudolph Virchow,
salgının altta yatan nedenlerinin sosyoekonomik ve
kültürel faktörler olduğunu raporlamış, tam istihdam,
eğitim seferberliği gibi önerilerde bulunmuştur. Bu raporu sonrasında görevden uzaklaştırılan Dr. Virchow,
günümüzde sosyal tıbbın kurucusu olarak kabul edilmektedir. 1844 yılında Friedrich Engels’in yazdığı
“İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu” kitabının, diğer
pek çok öneminin yanı sıra, halk sağlığı sorunlarını
altta yatan sosyal ve ekonomik nedenleri ile çok iyi bir
kapsamda tanımladığını hatırlamakta fayda var.

1929’deki Büyük Buhran sonrası ortaya atılan ve
1945 sonrasında merkez kapitalist ülkelerde etkisini
gösteren Keynesyen politikalar ile devletin işçi sınıfı
ile sermaye arasındaki dengeyi sağlama görevini üstlenerek tarih sahnesine çıktığı bilinmektedir. Sosyal
devlet döneminin ortaya çıkış dinamikleri açısından,
1917 Ekim Devrimi ardından sosyalist seçeneğin ortaya çıkmasının önemli bir rolü olmasının yanında,
art arda gelen iki büyük dünya savaşı ve pek çok bölgesel savaş nedeniyle yeniden ayağa kalkmaya çalışan
kapitalizmin işgücüne olan gereksinimi de önemli bir
yer tutar. Çünkü sosyal devletin diğer bir işlevi, sermaye için sağlıklı insangününün temini, diğer bir deyişle işçilerin ertesi gün tezgahın başında sağlıklı ve
zinde olmalarını sağlayarak üretimi sürdürmektir.2
Ulusal sağlık sistemleri, 1945 sonrası ortaya çıkan sosyal refah devletinin önemli bir sosyal politika
uygulaması olmuştur ve bu dönemde devletin sağlık
hizmetlerini sosyal hizmetlerle entegre bir biçimde
de sürdürecek şekilde bu hizmetleri üstlendiği görülmektedir. Sağlığı bir vatandaşlık hakkı olarak tanımlayarak devletin görevi addeden, bunun sonucunda
nüfusun tamamının hizmete ulaşmasını hedefleyen,
kamu eliyle örgütlenen ve sunulan sağlık hizmetleri,
özellikle bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında önemli bir işlev görmüştür. Diğer yandan sağlıksızlık, toplumsal bir sorun olarak görülmüş, sağlık

Bu yıllar, kapitalist üretimin yayılması karşısında sınıf hareketlerinin yükselmeye başladığı, sağlıklı
yaşam hakkının hem işçilerce talep edildiği hem de
aydınlanmanın etkisini taşıyan dönemin sosyal reformcuları tarafından savunulduğu yıllardır. Diğer
yandan, henüz mikrobiyolojik etkenlerin bilinmediği, hastalıkların toprak, hava ve sudan yayılan kötü
kokuların yarattığı bir zehirlenme nedeniyle olduğu

2 Belek, İlker. Sosyal devletin çöküşü ve sağlığın ekonomi politiği.
Sorun Yayınları, 2001.
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sistemi sosyal hizmetlerle desteklemiştir. Bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında bir diğer önemli
etken, yaşam koşullarını sağlıklı hale getiren yerel yönetim uygulamaları olmuştur. Yaşam alanlarında çevresel müdahaleler, sağlıklı konutlar, su ve gıda hijyeni
gibi çevre sağlığı uygulamalarının ortalama yaşam süresinin uzamasına katkısı, sağlık hizmetlerinden daha
büyük olmuştur.

bir bütün olarak toplum sağlığını olumsuz etkilediğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. COVİD-19
pandemisinin ortaya çıktığı 2019 yılı, dünya genelinde yaklaşık 40 yıldan beri neoliberal politikaların hâkim olduğu, hatta neoliberalizmin aşamalar kaydettiği tarihsel bir dönemdir.
Neoliberal politikaların başlangıcında sosyal refah devletinin sosyal ve ekonomik alanlardaki etkinliğinin ve müdahalelerinin azaltılması, bu alanları
kuralsızlaştırma çabası hâkim oldu. Buna paralel olarak değişen kamu yönetimi yaklaşımı, devleti hizmet
sunan ya da mal üreten değil, sadece planlama, eşgüdüm faaliyeti ve denetleme yapan “düzenleyici devlet”
olarak yeniden örgütlemiştir. Diğer bir deyişle “devlet
artık kürek çekmeyecek, dümen tutacaktır.”4 Deregülasyon döneminin ardından ‘reformların’ yaşama geçirildiği dönem gelmiştir. Bugün ise neoliberalizmin
geldiği aşama itibariyle, artık devletin sermaye adına
girişimci olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Böylece 20. yüzyıl, pek çok nedenle bulaşıcı hastalıkların gerilediği hem sayıca azaldığı hem de göreceli olarak öneminin arka sıralara düştüğü bir dönem
oldu. Dünyanın az gelişmiş bölgelerinde ya da ülkelerin az gelişmiş bölgelerinde bulaşıcı hastalıkların
önemi sürmekle birlikte, merkez ülkelerde bulaşıcı
hastalıkların önemi giderek azaldı. Enfeksiyon hastalıklarının gerilmesi, erken ölümlerin azalması, ortalama ömrün artması ve böylece kronik hastalıklar,
yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarının göreceli olarak
artmasıyla sonuçlandı.

Neoliberalizmin hedef aldığı konulardan biri
somut olarak işçi sınıfının örgütlenmesi ve daha genelde kolektivizm düşüncesi oldu. Bu bağlamda, aynı
zamanda kâr oranlarını da artırmak amacıyla çalışma biçimlerinin değiştiği, esnek çalışmanın ve iş güvensizliğinin yaygınlaştığı bir dönem başlamış oldu.
İlerleyen bölümlerde bahsedileceği gibi, çalışma yaşamındaki bu köklü değişimin COVİD-19 pandemisi
döneminde birtakım sonuçları olmuştur.

Neoliberalizm neyi değiştirdi?
1945 sonrasında gözlenen kâr oranlarındaki hızlı artış, doğal olarak çok uzun sürmedi ve sistem 1970’lerden başlayarak yapısal, derin bir krize girdi. 1980’ler
ve 1990’larda bu krizden çıkış amacıyla üç temel strateji ortaya çıktı: 1) sermayenin uluslararası hale gelmesi; 2) ekonomi politikalarının buna uygun olarak
yeniden şekillendirilmesi; 3) devletin ekonomideki
rolünün ve müdahale biçiminin yeniden tanımlanması.3 Bu stratejiler, bugün yaşanan COVİD-19 pandemisine etkili yanıt verme kapasitesini ortadan kaldıran sonuçlar doğurmuştur.

Neoliberal ideolojinin “kolektivizm”e saldırısında
sınıfın örgütlenmesinin kırılması amacının yanında,
devletin sosyal alanlardan çekilmesine bir zemin hazırlığı çabası da söz konusudur. Örneğin, sağlık sistemlerinin finansmanında toplumsal dayanışmacı
modellerin karşısında, başkasının sağlık riskini üstlenmek istemeyen bireyci yaklaşımların yükseldiği
görülmektedir. Sosyal devlet döneminde, bir kişinin
hastalığına yaklaşım, onun toplumsal bir sorun olması temelinde iken, neoliberal dönemde “her koyunun
kendi bacağından asıldığı” bir ortam ortaya çıkmıştır. 1980’lerden itibaren kolektivizmin karşısında
yükseltilen ve parlatılan bireycilik, bireysel haklar

Neoliberal kapitalizm, devletin sermayeye alan
açmak için kendini küçülterek yeniden konumlandırması olarak özetlenebilir. Krizi aşma politikası olarak
uygulanmaya başlanan neoliberal politikalar, sağlık
sistemlerinde yarattıkları dönüşümlerin yanında dolaylı olarak toplumların sağlığını etkileyen pek çok
durum yaratmıştır. Çalışma biçimlerindeki değişimden sosyal politikaların dönüşümüne kadar pek çok
alanda yaşananlara bakıldığında, neoliberal dönemin

4 Bacchi C, Eveline J (2003) Mainstreaming and Neoliberalism: A
Contested Relationship, Policy and Society, 22: 2, 98-118,

3 Ümit Akçay. Küreselleşme sorgulanıyor – 1: Küreselleşme
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hizmetlerine talebin kışkırtılması (induced demand),
tedavi edici hizmetlerin hatta sağlık hizmeti olmayan
bazı tıbbi girişimlerin yaygınlaşması ile sonuçlanmıştır. Böylesi bir sağlık ortamında halk sağlığı hizmetlerinin görece olarak geri plana düşmesi, sağlığı korunmanın önemini yitirmesi beklenen bir sonuçtur. Ama
bunun da ötesinde sağlık sistemlerinin neoliberal dönüşümü, kâr getiren hizmetlerin özel sağlık sektörü
tarafından “cımbızlanması” sonucu, sağlık hizmetlerinin bütüncül, entegre yapısının bozulmasına yol
açmıştır. Böylece piyasada üstlenilmeyen diğer sağlık
hizmetleri –ki koruyucu sağlık hizmetlerinin çoğunluğu bu kapsamdadır- ortada kalmış, bunlar kamu
hizmeti olarak sorumluluğu altında kalmıştır. Böylesi
bir sağlık ortamı, sağlık hizmetlerinin sunumunda dikey yaklaşımı yeniden ortaya çıkmıştır.5

ve özgürlükler, kişisel haklar vb. pek çok kavramı da
yükseltmiş, üstelik bu konular etik ve insan hakları
çerçevesinde tartışılmıştır.
Neoliberal dönemde yükselen bireyciliğin sonuçları, COVİD-19 sürecinde salgının kontrolü ile yakından ilişkisi olabilecek sonuçlar ortaya çıkardı. Maske
ve aşı konusu, derhal karşıtlarını yarattı ve anti-maske
hareketi, aşı karşıtlığı gibi bazı toplumsal hareketlere
yol açtı. Bu tablo, postmodern dönemin bilim karşıtları ve komplocuları ile birleştiğinde, salgının toplumda kontrol altına alınmasının karşısında önemli
bir direnç oluşturdu.
Neoliberalizm dönemine özgü küreselleşme ve
sermayenin uluslararasılaşması olgusu, sağlık özelinde aşı ve ilaç tekellerinin oluşması ile sonuçlandı.
Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde
yürütülen aşı politikaları sonucunda, ülkelerin ulusal
üretimleri sona erdi ve ülkelerin sağlık bakanlıklarının küresel aşı tekellerinin “müşterileri” haline gelmesi süreci 2000’li yıllarda büyük ölçüde tamamlandı.

Bu parçalı yapı, aynı zamanda birinci basamak
sağlık örgütlenmesine de yansımıştır. Neoliberal sağlık
reformlarının birinci basamak sağlık hizmetleri modeli, bu terminolojide “kapı tutucu (gatekeeper)” olarak
adlandırılan aile hekimliği modelidir. Tutulan “kapı”,
sağlık sisteminin içine hem hizmet yükü hem de maliyet yaratacak unsurların girmesini önlemektedir.

COVİD-19 pandemisini nasıl bir
sağlık sistemi ile karşıladık?
Neoliberal dönemde
sağlık sistemlerinde durum

Neoliberal politikaların aile hekimliği modelinin savunusunda, toplumda kronik, bulaşıcı olmayan
hastalıkların yaygın olması, bu grup hastalıklarda
bireysel risk faktörlerinin rolü ileri sürülen gerekçeler olmuştur.6 Kaliteli hizmet, rekabet, hekim seçme
özgürlüğü gibi kavramlar, neoliberal sağlık reformlarında birinci basamak hizmetlerinin ‘güçlendirilmesi’ amacıyla savunulmaktadır. Bu yaklaşımda odak,
toplum değil kişidir; hizmet kapsamı tedavi ve kişiye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleridir. Bu özellik iti-

Sağlık sistemi, sağlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde toplumdaki sağlık sorunlarının çözümü için örgütlenen hizmetlerdir ve kapsamı iktidarların sağlığa
bakış açısına göre değişir. Kısaca söylemek gerekirse,
toplumcu sağlık sistemlerinin daha bütüncül ve kapsayıcı olduğunu söylemeliyiz. Neoliberal dönemin sağlık
sistemleri ise daha çok sağlık hizmetlerine daralmıştır,
burada da en fazla tedavi hizmetleri ön plandadır.

5 Sağlık hizmetlerinde dikey yaklaşım, entegre sağlık hizmet örgütlenmesinin tam karşıtıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygın olmadığı, sağlık insan gücünün yetersiz, kaynakların kısıtlı olduğu koşullarda en önde gelen sağlık sonuçlarının hedeflenerek,
buna göre örgütlenme dikey yaklaşımdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında verem savaş dispanserleri ve sanatoryumlar
kurulması, dikey yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir.
6 Epidemiyolojik çalışmalarda kronik hastalıkların nedenselliğinde bireysel risk faktörlerinin öne çıkarılması, çevresel ve
mesleksel nedenlerin geri planda bırakılması söz konusudur
(M. Susser and E. Susser, 1996. Choosing A Future For Epidemiology: I. Eras And Paradigm. American Journal of Public
Health. 86 (5): 668-673).

Neoliberal politikalarla ciddi şekilde dönüşüme
uğrayan sağlık sistemlerinin, COVİD-19 pandemisi
ile baş etmemiz -ya da edemememiz- ile yakından ilişkisi vardır. Neoliberal sağlık reformları, sosyal refah
devleti döneminin toplum yönelimli sağlık hizmetlerini önemli ölçüde geriletmiş, sağlık hizmetlerinde
özelleştirme, piyasalaşma, ticarileşme ve taşeronlaşmanın önünü açmıştır. Böylece piyasa dinamikleri sonucu kâr getiren hizmetlerin öne çıkması, kârlı sağlık
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bariyle, bir önceki dönemde bir “değer” olan toplum
temelli yaklaşım terk edilmiş, açıkta kalan hizmetler
(topluma yönelik hizmetler) yine kamunun sorumluluğunda tanımlanmıştır.

rında kendini göstermiştir. Yine dönemin özellikleri
açısından otoriterleşme olgusunun, salgın yönetimi
biçimlerine yansıdığı da görülmektedir.
Sağlık yönetimi ile devlet yönetimlerinin demokratikliği arasındaki ilişkiye dair tartışma pandemi öncesine aittir. Bir yönetim biçimi olarak demokrasi ve
sağlık konusu açısından üç temel nokta öne çıkmaktadır: 1) toplumun alt- orta kesimlerinin gözetilmesi
2) topluma hesap verme ve 3) Beceri/liyakat sahibi kişilerin yönetici olarak görevlendirilmesi.7

Sağlık hizmetleri açısından yapısal olarak ortaya
çıkan diğer bir durum halk sağlığı hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin entegre olmamasıdır.
Bu durum, halk sağlığı hizmetleri için temel birim
olan toplumsal ölçekte değerlendirmeyi, birinci basamak hizmeti sunanlar açısından olanaksız hale getirmiştir. “Risk altındaki nüfus”un ortadan kalkmasının
hizmete yansımaları, aşılama, sürveyans, filyasyon
vb. bulaşıcı hastalık kontrolü açısından önemlidir.
Zira COVİD-19 pandemisi sürecinde, sürveyans, filyasyon, temaslı takibi, aşılama hizmetleri vb. bulaşıcı
hastalık kontrolü için yürütülen halk sağlığı hizmetleri, bu amaçla kurulan ekipler tarafından dikey bir
program ile yürütülmüştür. Örneğin birinci basamak
sağlık örgütlenmesinin olmadığı ABD’de kamu sağlığı
birimleri altında temaslı takibi ekipleri kurulmuş, aşılama ordu tarafından stadyum vb. alanlarda yapılmıştır. Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programı sonrasında
birinci basamak hizmetlerin, aile sağlığı merkezleri ve
toplum sağlığı merkezleri olarak ayrışması, pandemi
döneminde saha çalışmasını yürütecek sağlık çalışanı
sayısının yetersizliğine neden olmuş, bu yüzden bazı
illerde filyasyon çalışmalarına öğretmen, imam vb.
diğer kamu çalışanları görevlendirilmiştir.

Otoriter yönetimlerin neoliberal politikaları uygulama konusunda daha katı olmaları8 yanında, devletin kapitalist özü ile otoriterliğin birleştiği yerde,
devletin sermayeyi kayırması, ekonomik kalkınmayı
yüceltilerek/bahane ederek toplumun alt ve orta kesimlerinin sağlığını tehlikeye atması söz konusudur.
COVİD-19 pandemisi döneminde tam olarak bu
durumun yaşandığına, Türkiye dahil pek çok ülkede
tanık olundu. Bunun yanında, otoriter yönetimlerin
bilimsel çalışmaları engellemesi, salgın ile ilgili verileri topluma şeffaf bir biçimde açıklamaması gibi
durumlar pandemi döneminde gözlendi. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, otoriter yönetimlerde verilerin sansürlenmesi, saklanması ya da düşük
gösterilmesi, salgının boyutunun daha düşük tahmin
edilmesine (underestimation) neden olmaktadır. Bu
durumda, istatistikler otoriterleşmenin sonuçlarını
göstermede kullanılamamaktadır.

Sağlıkta eşitsizlikleri derinleştiren
COVİD-19 pandemisi

Ülkelerin salgın yönetimi nasıl
ve neden farklılaştı?

Sağlıkta eşitsizlikleri yaratan mekanizmalar; 1) sağlığı
bozan durumlara daha fazla maruz kalmak, 2) sağlığı
koruma olanaklarının yetersizliği ve 3) süreç içinde
duyarlılıkların birikerek sağlık üzerine olumsuz etkiler ortaya çıkarması olarak özetlenebilir.9

COVİD-19 Pandemisini kontrol alma stratejileri açısından ülkeler arasında farkların ortaya çıktığı dikkat
çekmektedir. Bu farklılık, bir yönüyle sağlık sistemlerinde farklılaşma gibi algılansa da bununla sınırlı
değildir. Elbette sağlık sisteminin özellikleri, salgının
kontrolünde sağlık hizmetlerinin biçimi, hizmet olanakları vb. özellikleri belirlemektedir. Ancak bunun
ötesinde ülkelerin salgını kontrol alma yaklaşımlarını,
ülkelerin kendi tarihlerinden süzülerek bugüne gelen
yönetim anlayışlarının şekillendirdiği görülmektedir.
Bu özellikler, salgın iletişiminde, toplumun katılımı
ve bilgilendirilmesi süreçlerinde ve şeffaflık konula-

7 Besley T, Kudamatsu M. Health and democracy. The American
economic review. 2006; 96 (2): 313-8.
8 Ergüder, B. (2021). Kapitalizm, kriz ve salgın: COVİD-19 sonrası dönem sağlık hakkını yeniden düşünmek. Alternatif Politika, 13 (3), 629-655.
9 Wamala S & Lynch J “Introduction. Integrating research on
gender and social inequities in health” In: Gender and Social
Inequities in Health- A Public Health Issue. Eds. Wamala S &
Lynch J. Studentlitteratur Lund. Sweden. (2002) pp: 12-20.
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Pandemi öncesi mevcut olan sağlıkta eşitsizliklerinin COVİD-19 ile derinleştiği, bir enfeksiyon
hastalığının salgınının sosyal bir hastalığa evrildiği
aşikardır. Yukarıda bahsi geçen, genel olarak sağlıkta eşitsizlik yaratan üç temel mekanizmanın yanı sıra
pandemi dönemine özgü durumlar (kapanmalar vb.)
COVİD-19 pandemisinin “kusursuz bir fırtına” olmasına yol açmıştır.

Kısaca, pandemi öncesi bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygın olduğu kişilerde COVİD-19 enfeksiyonu
daha ağır sonuçlar doğurdu.
-2Pandemi döneminde, kişiler arası temasın azaltılması,
1,5 metre mesafenin korunması virüsün bulaşmasının
önlenmesi amacıyla öne çıkan önlemlerden biri oldu.
Ancak bunun uygulanabilmesi özellikle mavi yakalı
işçiler açısından mümkün olmadı, çünkü Türkiye gibi
pek çok ülkede üretimin sürdürülmesi, kapanma (lock
down) uygulamalarından üretimin azade bırakılması
ya da gelir kaybını tolere edemeyecek kişilerin tüm
riskleri göze alarak çalışmaya devam etmeleri virüsün
çalışma ortamlarında yayılmasına, oradan da çalışanların evlerine taşınmasına neden oldu. Diğer yandan
toplumun daha varsıl kesimlerinin ikinci konut olanaklarının olması, riskli yerlerden uzaklaşabilmeleri,
virüsün yayılımından korunabilmelerini sağlamıştır. Buna çoğu beyaz yakalı çalışanın evden çalışma
olanağının olması da eklendiğinde, virüsün giderek
toplumun alt sosyoekonomik tabakalarına yayılması
sürpriz değildir.

-1Herhangi bir kişide, kalp-damar hastalıkları, solunum
sistemi hastalıkları, kanser, şeker hastalığı, obezite
gibi hastalıkların mevcut olması, COVİD-19 enfeksiyonun seyrini değiştirmekte, hastalığın daha ağır
geçmesine neden olarak ölüm olasılığını artırmaktadır. “Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar” olarak adlandırılan bu grup hastalıklar, son 30-40 yıldan beri
sağlıkta eşitsizliklerle anılmaktadır. Bulaşıcı olmayan
hastalıkların “bireysel risk faktörleri” diye tanımlanan
nedenleri, gerçekte bireysel olmaktan çok sınıfsal/
sosyoekonomik özellikler gösterir. Konut koşulları
başta olmak üzere yaşam alanlarının durumu, yaşanan semtin özellikleri (hava kirliliği vb.), çalışma
ortamlarında sağlığı olumsuz etkileyen maruziyetler
(gazlar, tozlar, kimyasal ve fiziksel faktörler vb.), gelir ile/yoksulluk ile doğrudan ilişkili olarak dengesiz,
yüksek kalorili besinlerle beslenme, bulaşıcı olmayan
hastalıklar altında gruplanmış bu hastalıkların alt sosyoekonomik tabakalarda daha fazla gözlenmesi ile sonuçlanmaktadır.10 Hatta bireysel sağlık davranışı olarak mahkum edilen risk faktörleri olan başta fiziksel
egzersiz, sigara, alkol kullanımı vb. bile, yoksulluğun
ve ekonomik yoksunluğun yarattığı stresle başa çıkma davranışı olarak alt sosyoekonomik tabakalarda
yoğunlaşmaktadır. Buna sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikleri eklemek gerekir. Ayrıca çoğu
kronik hastalık olan bu hastalıkların uzun süre bakım
gereklerinin de yine sosyoekonomik duruma göre
farklılaştığı, alt tabakalarda daha fazla komplikasyon
ve daha kısa bir yaşam süresi olduğu da eklenmelidir.

Bunun sonucu olarak örneğin İstanbul’da alt sosyoekonomik düzeydeki ilçelerde hem 65 yaş üzeri
ölümler arasında COVİD-19 ölümlerinin payı artmış
hem de fazladan ölümler11 artmıştır.12 Yine ABD’de
COVID-19 pandemisi döneminde siyah ve Latin
nüfusta yaşam beklentisindeki azalmanın, beyazlara
göre 3-4 kat fazla olacağı tahmin edilmektedir.13

Yaşadığımız sadece pandemi mi?
COVİD-19 pandemisinin belki çok erken dönemleri
hariç, sonrasında etnik ve sınıfsal olarak kümelemesi
11 Her bin kişi için fazla ölüm sayısı (2015-19 Arası Ortalama
Kaba Ölüm Hızı - 2020 Yılı Kaba Ölüm Hızı).
12 Aykaç, N., ve Etiler, N. (2021). COVID-19 mortality in Istanbul in association with air pollution and socioeconomic status:
an ecological study. Environmental Science and Pollution Research, 1-9.
13 Andrasfay, T., & Goldman, N. (2021). Reductions in 2020 US
life expectancy due to COVID-19 and the disproportionate
impact on the Black and Latino populations. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 118 (5), e2014746118.

10 Bambra, C., Riordan, R., Ford, J., & Matthews, F. (2020). The
COVID-19 pandemic and health inequalities. J Epidemiol
Community Health, 74 (11), 964-968.
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üzerine “sindemik pandemi” terimi kullanılmaktadır.
Sindemi, yoksulluğu ve eşitsizliği içeren ve birden fazla salgının bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan sinerjik etkinin toplumlar üzerinde oluşturduğu artmış
hastalık yükü olarak tanımlanmaktadır. Sindemi kavramı, COVİD-19 sürecinde gündeme gelmiş de olsa
ilk kez 1990’larda Merryl Singer tarafından tanımlanmıştır. Singer, New York’ta madde bağımlılığı, şiddet
ve HIV olgularının birlikteliğine dikkat çekerek, yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bu sinerjistik etkileşimi
“sindemi” olarak tanımlamıştır.14

“evde kal” çağrıları, kapatılan işletmeler, durdurulan
işler, aylarca evde tutulan yalnız yaşlılar vs. derken ilk
akıllara gelen artık olmayan ya da yitirdiğimiz “sosyal
hizmetler” oldu ve bununla bağlantılı olarak “sosyal
refah devleti” çağrılarının her kesimden yükseldiği duyuldu. Hatta pandemin yeniden sosyal devleti
geri getireceği umudu bile doğdu. Pandeminin bize
toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu
hatırlattığı doğrudur. Ancak sosyal refah devletinin,
kapitalizmin sosyalist tehlikeyi bertaraf etmek için
ortaya attığı bir dönem olduğunu hatırlamakta fayda var. Nitekim sosyalist tehlike ortadan kalktığında
kapitalizmin “fabrika ayarları”na geri döndüğünü hep
birlikte yaşadık ve gördük.

Çok basit gibi görünen kişiler arası mesafe, maske ve hijyen kurallarının, sınıfsal özellik göstermesi
elbette ki sadece eğitim, sağlık okuryazarlığı vb. bireysel özelliklerle açıklanamaz. Enfeksiyon etkenin yayılımında önemli bir konu olan kişiler arası 1,5 metre
mesafenin, bazı kişiler için nasıl sağlanabileceğinin
ayrıntılı analizi aslında konuya açıklık getirebilmektedir. Çok basit bir halk sağlığı önlemi olan “kişiler
arası mesafe”, pandeminin ilk zamanlarında gündeme
geldiğinde bunun 150-200 yıl öncesinin arkaik önlemlerinden biri olduğu eleştirisi yapılmıştı. Ancak
ne yazık ki vakaların yayılımında hatta pandeminin
sınıfsal özellik göstermesinde önemli bir etki yarattı.

Kapitalizmin ilk dönemlerinin, bugün yaşanan
COVİD-19 pandemisinden farkını, daha doğrusu
farksızlığı anlamak gerekir. Zira COVİD-19 pandemisini karşıladığımızda devletin temel niteliğinin
kapitalist devlet olduğu, yapısı gereği sermaye adına
refleksleri ve eğilimleri olduğunu ve de sosyal devletin
artık tarihte yerini aldığını anlamak, sadece sosyal demokratlar değil sosyalistler açısından önemli bir adım
olacaktır.
Zira, kapitalizmin geldiği aşama, sadece sağlık
sistemleri ve sosyal hizmetler değil, gezegenin geleceğini etkileyecek şekilde tahribatlar yaratmıştır. Bu
kısa yazıda yer verilmeyen, iklim krizi, ekolojik kriz,
bizi bekleyen yeni pandemiler gibi konular “turpun
büyüğü heybede!” diye özetlenebilecek şekilde boyuttadır.

Türkiye özelinde uygulanan kapanma dönemlerinden imalat sektörünün azade kalması gibi durumların yanında, çalışanların “aç kalmamak için” çalışmayı sürdürmesi de çalışma ortamlarından doğru
virüsün yayılımına neden oldu.

Bitirirken...
Ya da yeniden başlarken!

Sınıf mücadelesinin bu denli güçsüz bırakıldığı
bu dönemde, COVİD-19 pandemisi sayesinde -ne
yazık ki- sağlamasını yaptığımız toplumcu/sosyalist
değerlerimizin, ekoloji hareketi ile güçlenerek yaşama
geçmesi için bir başlangıcı nasıl yapabiliriz? Sanıyorum önümüzdeki tartışma -ve belki de görev- bunun
üzerine olmalı!

Toplumun sağlık sorunlarının tek başına sağlık hizmetleri ile çözülmediği, hatta sağlık hizmetlerinin
toplum sağlık düzeyine etkisinin sanıldığından çok
daha az olduğu bilinmelidir. Sağlığın hayatın bütününden kopuk olmadığını, yaşama dair her şeyin sağlığa dair olduğunu öncelikle saptamak gerekir.
Pandeminin ilk günlerinde, süresiz kapatmalar,
14 Singer, M and Clair S. “Syndemics and public health: Reconceptualizing disease in bio‐social context.” Medical anthropology quarterly 17, no. 4 (2003): 423-441.
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Sağlık hizmetlerindeki dönüşümün
ekonomi politiği:
Yeni kamu işletmeciliği modeli,
bilgi iletişim teknolojileri ve halk sağlığı
Yelda Altunal Gürgen*

Özet 		
Bu makale, Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) anlayışının sağlığın metalaşması ve kamu kaynaklarının sermaye sınıfına
aktarımını sağlayan, özelleştirmelerin önünü açan mekanizmanın önemli bir parçası olma fonksiyonuna işaret etmektedir.
Sağlık hizmetleri alanında, bilgi iletişim teknolojileri de bu sürecin teknik anlamda zeminini oluşturmaktadır. Türkiye
örneğinde aynı mekanizma iktidarın yeniden üretimine de katkı sağlamaktadır. Bu makale YKİ yaklaşımının denk düştüğü
tarihsel süreci, bu yaklaşımın Türkiye’de sağlık sektöründeki pratiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı, kamunun bu alanda
yaptığı bilgi iletişim teknolojileri yatırımlarını inceleyerek sağlık hizmetlerinde gerçekleşen dönüşümün halk sağlığına
etkisini görmeye çalışacaktır.

The economy politics of transformation in health services: New Public Management model,
information and communication technologies and public health
Abstract
This article points to the function of the New Public Management (NPM) understanding as an important part of the mechanism that enables the commodification of health and the transfer of public resources to the capital class, and paves the way
for privatizations. In the field of health services, information and communication technologies also form the technical basis
of this process. In the case of Turkey, the same mechanism also contributes to the reproduction of political power. This article
will try to see the impact of the transformation in health services on public health by examining the historical process that
the NCI approach coincides with, its practice in the health sector in Turkey, the Health Transformation Program, and the
information and communication technologies investments made by the public in this field.
Anahtar kelimeler: yeni kamu işletmeciliği, metalaşma, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)
Keywords: new public management, commodification, Health Transformation Program (HTP)
* Marmara Üniversitesi İktisat Politikası programı doktora öğrencisi, yld.altunal@gmail.com
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Giriş

sürecin tarihsel bir zorunluluk olduğu anlaşılacaktır.
Bununla birlikte, YKİ’nin kuramsal kaynakları verilmeye çalışılacak ve böylece genel bir çerçeve çizilmiş
olacaktır. Sonraki başlıklarda ise YKİ kapsamında
sağlık hizmetlerinin dönüşümü (kullanım değerinden değişim değerine dönüşüm, metalaşma) açıklanacak ve bilgi iletişim teknolojilerinin buna ne şekilde
teknik alt yapı sağladığı tartışılacaktır. Böylece, YKİ
çerçevesinde, bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak,
metalaştırma ile sağlıkta yaşanan dönüşüm anlaşılabilecek ve sağlık hizmetlerinde yaratılan artı değerin
kamudan sermaye kesimine nasıl aktarıldığı ortaya
koyulacaktır.

“Neoliberalizm projektörlerine yakalanmış tavşanlar
gibiyiz, bir alternatif göremiyoruz... Vatandaşları vatandaş
olarak değil, sadece tüketici olarak gördük; onlara sağlık
sisteminden ne istediklerini sormaz olduk.
Sağlığın sosyal belirleyicilerini tamamen ihmal ettik.”
Gavin Mooney, Ulusların Sağlığı

1970’ler sonrası tüm dünyada düşmeye başlayan kâr
oranları refah devletlerine cephe alınmasına neden
olmuş, dünya ölçeğinde neoliberal politikalarla bezeli yeni bir ekonomik ve siyasal yapının inşasına girişilmiştir. Devlet de aynı dönemin finansal kısıtları
ve kaynak bulma zorunluluğu sebebiyle bu yeniden
yapılanma döneminde, kamu yönetimini ve örgütlenme biçimlerini değiştirmek durumunda kalmıştır. Bu birbiriyle ilişkili iki sürecin devinimi, kamuda siyaset ile idarenin ayrılmasına, idarenin siyasal/
sosyal ortamından soyutlanarak tarafsızlaştırılmasına, teknik-mekanik olarak yeniden düzenlenmesine
ve kamunun bir işletme gibi davranmasını öngören
yeni idare anlayışlarına yönelmeye neden olmuştur.
Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı, bu noktada kamu
sektörüne rekabeti getirmek yoluyla, kamu kaynaklarının sermaye sınıfına aktarımına olanak tanıyan ve
bunu meşrulaştıran bir vazife üstlenmektedir.

1. YKİ’ye götüren tarihsel süreç
ve siyaset/yönetim ikiliği
Ele aldığımız, incelediğimiz konu her ne olursa olsun, onu bir gerçeklik olarak kavrayabilmek için belli
yöntemler kullanmamız gerekir ve bu yöntemler de
teorik bir alt yapı inşa etmeye olanak tanırlar. Burada biz ilkin, toplumsal bir gerçeklik olarak sağlığın
metalaşmasını anlamaya çalışırken sermayenin iç
yapısına dair genellemeler yapmak, soyutlamalara
başvurmak yoluyla teorik bir alt yapı inşa etme gayretinde olacağız.
Öncelikle kapitalist üretim ilişkilerinin belirli bir
toplumsal örgütlenme içinde işleyebilmesi nedeniyle, direkt olarak gözlemleme olanağımız olmayan bu
örgütlenme yapılarını oluşturan mekanizmaları açığa
çıkarmak bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Bu makale özelinde ise sağlık hizmetlerinin
kullanım değerinden değişim değerine geçiş sürecini,
sağlığın metalaşmasını incelerken, toplumsal hayatın
kapitalist örgütlenişinin konuyla ilgili bölümleri inceleme alanımızda olacaktır.

Döngüsel anlamda talebin hiç azalmadığı ve her
hastanın mutlaka tedavi olması gerektiği gerçeğiyle
sağlık hizmetleri, metalaştırılıp değişim değerine dönüştürülmek için sermaye sınıfına oldukça cezbedici
görünüyor olmalıdır ki son yıllarda sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması adına pek çok reform devreye
girmiştir. Kamu yararına sunulan ve kullanım değeri
içeren sağlık hizmetlerinin, YKİ yaklaşımı çerçevesinde değişim değerine dönüştürülüp satılabilir hale
getirilmesi için metalaştırılması sürecinde hayata geçirilen bu reformlarda, bilgi iletişim teknolojileri, sağladığı teknik alt yapı ile önemli bir yere sahiptir.

20. yy. başlarından II. Dünya Savaşı sonuna kadar süren devlet anlayışında, ekonomik faaliyetlerde
devletin rolünün minimum düzeyde tutulduğu görülür ve devletin düzenleyici yönüne vurgu yapılmaktadır. Üretim ve dağıtımın sorumluluğu bütünüyle
piyasaya bırakılmıştır. Devletin bu sınırlı konumu,
kamu yönetiminde siyaset/yönetim ikiliğini günde-

Bu makalede ilkin YKİ’ye götüren tarihsel sürecin gözlemlenebilmesi adına, 20. yy’dan bu yana devletin kamusal hizmetlerde, üretim ve dağıtımda değişen rolüne değinilecektir. Böylece YKİ’ye yol açan
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me getirmiş, “verimli” ekonomik süreçler için kamu
yönetimde devletin bir işletme gibi yönetilmesi fikri
bu dönemde ileri sürülmüştür (Sezer, 1993: 3-29). Bu
dönemde kamu yönetimi ile özel bir işletmenin idaresi arasındaki ayrımın belirsizleştiği bir süreçten geçilmekte, bilimsel yönetimde Taylorist yöntemler esas
alınmaktadır. Bu bağlamda süreçlerin planlanması,
meslekî uzmanlaşma ve her bir sürecin rapor edilmesi
gibi konular önem kazanmıştır. Mühendis ve uzmanlar işin teknik standartlarını en ince ayrıntısına kadar
formüle etmekte, işçilerse sadece bu standartları takip
ederek kendilerine verilen işi yapmaktadırlar (Aktan,
2011: 391). İşçinin makinaların işleyiş ritmine uyumlanarak üretim süreci üzerindeki bütün denetimini
yitirmesiyle emek süreci, makine aracılığıyla tamamen sermayenin boyunduruğu altına girmiştir.

kitle tüketimiyle karşılanabilmesini sağlayan tekelci
düzenleme tarzıyla mümkün olabilmiştir. İşçi hareketlerinin güçlenmesi, sendikaların gücünün artması,
ücret düzeylerinin bundan sonraki dönemlerde yakınına bile yaklaşılamayacak düzeylere yükselmesiyle
sonuçlanmıştır.
Fordizm ise üretim bandı sistemidir. Taylorizmin
ilkelerini montaj hattını kullanarak ve üretimde kullanılacak malzemeleri işçinin önüne getirerek daha
da etkin hale getirmektedir (Savran, 2009-2010: 92).
Otomasyon sistemleriyle üretimin hızlandırılması,
üretim ve tüketimin kitleselleşmesini içerir. Üretim
standardize olmuştur ve vasıfsız bir işçi, bir üretim
bandında daha önceden planlı bir şekilde parçalara
bölünmüş basit bir görevi yaparak üretime katkı sunmaktadır. İşçiler bu sistemin içinde ürettiği ürünün
bütününden, üretim sürecinin tümünden habersizlerdir. Diğer yandan devlet yalnızca ekonomik süreçlerde düzenleyici değil, aktif bir sorumlulukla ekonomik
sürecin içindedir. Bu manada siyaset/yönetim ikiliği anlamsızlaşmış ve sosyal devlet bir bütün olarak
kamu yönetiminde söz sahibi hale gelmiştir.

Sungur Savran, bu dönemin birikim rejiminin
kendi içinde çelişik olduğunu söyler. Taylorist emek
süreci örgütlenmesi kitle üretiminin temellerini atmıştır. Fakat buna karşılık bölüşüm ilişkileri, özellikle
de düşük ücretler düşünüldüğünde, bu kitlesel üretimi
emecek ölçüde yeterli bir kitle tüketimi oluşamamaktadır (Savran, 2009-2010: 90). Savran’a göre 1929 borsa çöküşü ile başlayan Büyük Depresyon da üretim ve
tüketim arasındaki bu çelişkiden kaynaklanmaktadır
ve II. Dünya Savaşı sonrası krizden çıkış bu çelişkinin
ortadan kaldırılmasıyla (yani kitlesel üretimin kitlesel
tüketimle karşılanmasıyla) mümkün olmuştur.

Ek olarak, refah dönemi olarak anılan bu dönemin devletin sermaye birikimi sürecine katkısı açısından değerlendirilmesi önemli konuları su yüzüne
çıkaracaktır. Kamu hizmetleri ve emek gücünün yeniden üretimi, sermayenin ihtiyacı olan kalifiye emeğin
yaratılması, sermayenin gereksinim duyduğu talep ve
altyapının yaratılması, radikal sınıf hareketinin dizginlenmesi bunlardan bazılarıdır. Görülmektedir ki
devletin ekonomik sürecin bu kadar içinde olması,
işçi sınıfı açısından sermaye sınıfı lehine rıza üretilmesine yarayan, oldukça işlevsel bir süreçtir.

Sosyal refah dönemi olarak anılan, II. Dünya Savaşı’ndan 1970’lerin ortalarına kadar gelen dönemde
ise Keynesyen politikalarla devletin rolünde belirgin
değişimler yaşanmıştır. Savaş sonrası bu uzun genişleme döneminde devlet, artık sosyal devlet olarak
yaşamın tüm alanlarında vardır ve ekonominin üretimi-dağıtımında bir önceki dönem piyasaya verilmiş
olan sorumluluğu yeniden üzerine almıştır. Fordizm
ve tekelci kapitalist düzenlemeler sürecin belirgin
özellikleridir. Yani bu dönemin baskın özelliğinin
hem kitle üretimi hem de kitle tüketimine dayanan
yoğun birikim ile onun üstyapısı tekelci düzenleme
tarzı (Keynesçilik, sendikal düzen, “Refah Devleti”) olduğunu söyleyebiliriz (Savran, 2009-2010: 91).
Bahsi geçen uzun genişleme dönemi, kitle üretiminin

Konumuz bağlamında bizi 1970’lere götüren süreç ise tekelci kapitalist düzenlemeler sonucu yaşanan
kriz ve yükselen neoliberal politikalarla birlikte gelişmiştir. Krizin nedeni devletin toplumsal yaşamın pek
çok alanında yüklendiği sorumluluk olarak görülmüştür. Buna çözüm olarak da devletin küçülmesi ve
piyasanın güçlendirilmesi önerilmiştir. Devletin rolünün yeniden düzenlendiği bu dönemde 20. yy. başlarındaki devlet anlayışının yeniden canlandırıldığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Siyaset/yönetim ikiliği
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yeniden baş göstermiş ve yönetim tamamen teknik
bir iş olarak yeniden tanımlanmıştır. İşte yeni kamu
işletmeciliği (YKİ) yaklaşımı bu dönemin sonucunda
ortaya çıkan ve küreselleşmeyle birlikte de devletin
rolünün tekrar tanımlanmasına yol açan bir yaklaşım
olmuştur. YKİ’nin ana fikri kamu hizmetlerinin, özel
hukuk çerçevesinde düzenlenen sözleşmeler üzerinden zamanla özel sektöre bırakılmasıdır (Çevikbaş,
2012: 16).

oranlarının düşme eğilimine karşı (refah devletinin
getirdiği yüksek ücretler sermayenin üretim maliyetlerini artırmakta ve kâr oranlarını düşürmekteydi) sermaye sınıfının geliştirdiği bir yanıt olarak, bu
dönüşümde önemli bir rol oynamıştır. Artık devlet
daha az vergi toplayacaktır. Bu da kamu hizmetlerinin
artık devlet tarafından verilemeyeceği anlamına gelmektedir. Tüm bunların teorik zemini Walter Kickert
(Walter, 2008: 13) ve David Clark (Clark, 2002: 779)
gibi teorisyenlerince inşa edilmiş, kamu harcamalarının kısılması gerekliliği kabul gören bir yaklaşım
halini almıştır. Bunun üzerine kamunun bir işletme
gibi davranması, işletme tekniklerinin kamu hizmetlerinde kullanılması gibi yaklaşımlar eklenmiş ve Yeni
Kamu İşletmeciliği yaklaşımı bütünsel yapısına kavuşmuştur (Mc Laughnin & Osborne, 2002: 10).

Diğer yandan siyaset-yönetim ikiliği ile ilgili olarak söylemek istediğimiz, böylesi bir soyutlamanın
(pratikte böyle bir ayrımın işlemediğini söylemeliyiz)
bütünü gözden kaçırdığı, sonuçlar ve bu sonuçlara
neden olan nedensel ilişkilerin üstünün böylelikle kapanmış olduğudur. Böylece kamuda piyasa mekanizması kolay işler hale gelmekte, rekabet, piyasa fiyatlaması ve özelleştirmelere uygun zemin hazırlanmış
olmaktadır.

Kamu hizmetleri toplumsal fayda için, yani kamu
yararı içindir. Bu hizmetler metalaştığı anda temel
amaç bireysel faydaya dönüşür. Yani ilkindeki siyasal
süreç ikincisinde yerini arz-talep koşullarıyla şekillenen fiyat mekanizmasına bırakmaktadır. Bildiğimiz
gibi piyasada talep ettiğimiz her şeyin bir fiyatı vardır. Kamu hizmetlerinde ise toplumsal talep, kamu
finansmanıyla, vergi ve benzeri gelirlerle karşılanır.
Fakat yukarıda sözünü ettiğimiz sermayenin vergi isyanı ve vergi gelirlerinin düşmesiyle devlet, kamusal
hizmetleri gerçekleştirebilmek adına finansal kaynak
arayışına girişmiştir. YKİ yaklaşımıyla bu noktada,
kamunun vatandaşa vatandaş olduğu için sunduğu,
toplumsal faydayı esas alan kamu hizmetlerinin, siyasetten soyutlanarak, nasıl yalnızca mekanik bir yönetim sistemi ile gerçekleştirildiğini aktarmaya çalışacağız. Bunu yaparken de YKİ’nin kuramsal kaynaklarını
vermeye çalışacağız.

2. Yeni kamu işletmeciliği
ve kuramsal kaynakları
Devlet ve sermayenin iç içe geçmişliği, kimi zaman
devletin kamusal alanda öne çıkıp kimi zaman da
yerini sermayeye bırakma dönemleri, devletin konumuyla ilgili sorgulamalara sebep olmuştur. 1974’te
Herbert Kaufmann “Devlet kurumları ölümsüz müdür?”, 1978’de Guy Peter ve Richard Rose “Devlet iflas
edebilir mi?” gibi sorularla okuyucuları mevcut durumu etraflıca düşünmeye çağırmışlardır (Tuncer, 2013:
186). Bu sorulara konumuz bağlamında belki de en
açık yanıt, Charles Levine’ın “kesinti yönetimi” tezi olmuştur. Kesinti yönetimi tezi, refah devleti yönetiminin bugüne değin verdiği hizmetlerin kapsamının daraltılması anlamına gelmektedir (Tuncer, 2013: 186).

YKİ’nin kuramsal kaynakları için literatürde iki
farklı düşünce akımından bahsedilmektedir. Bunlar
işletmecilik, buna bağlı olarak gelişen neo-Taylorizm
ve ekonomik analiz üzerine yükselen “kamusal seçim
kuramı”dır (Güzelsarı, 2004: 6).

Bilindiği gibi devlet vatandaşından vergi toplar
ve karşılığında ona hizmet verir. Vergiler ise sermaye
sınıfı için bir maliyet unsurudur ve artık küresel ekonomiyle birlikte koşullar sermayenin, emek gücünün
ve vergilerin nispeten düşük olduğu yerlere yönelmesine uygundur. Yani sermayenin eli vergilerin düşürülmesi konusunda kuvvetlidir. Neoliberal politikalar,
siyasal alanda refah devleti döneminin sonunda kâr

İşletmecilik yaklaşımı, müşteri odaklılık, toplam
kalite yönetimi, etkililik, uzmanlaşma, standartlar vb.
konularının önem kazandığı bir yönetim anlayışıdır.
Fakat burada söz konusu olan, tüm bunların bir işlet-
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me ve denetleme konularına ağırlık vermek devletin
“kolaylaştırıcı ve düzenleyici” rolde olduğu bu dönemdeki görevleri arasındadır. Diğer yandan kamu
hizmetlerinin rekabetçi bir temelde yeniden düzenlenmesi, israfa karşı özelleştirmeler, kamusal hizmetlerin özel sektöre devri ve yasama- yürütme ile bürokrasi üzerinde kontrolün sağlanması bu yaklaşımın
yansımalarıdır (Güzelsarı, 2004: 8).

mede değil, hizmetin kamu yararına verildiği kamunun yönetiminde etkin hale gelmesidir. Özel sektörün
üstün görülmesi, piyasa odaklı yönetimi meşrulaştırmaktadır. Diğer yandan, kamu çalışanlarının değerlerinin de işletme mantığıyla örtüştürülmesi adına,
işlemlerin standartlaştırılması ve performans ölçüm
sistemleri söz konusudur (Terry, 1998: 200). Yani verimliliğin artırılması için kamu personelinin performans göstergeleriyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulması, terfi sistemine göre ödeme yapılması gibi katı
performans sistemleri devlet kurumlarına taşınmıştır.
Rekabet artık kamunun içinde filizlenmeye başlamıştır. İşletmeci yaklaşıma bağlı olarak gelişen neo-Taylorizm ise “esnek” üretim ve çalışma koşullarını getirmiştir. Amaç küresel rekabete uygun bir kamunun
yaratılmasıdır. Neo-Taylorizmde “girişimci yönetim,
yeni insan kaynakları yönetimi, yönetimde mükemmellik” gibi konular önem kazanmaktadır (Ömergönülşen, 1997: 520).

3. Sağlık hizmetinin metalaşması
ve sağlıkta dönüşüm programı
Meta, kapitalist üretim sisteminin dayanak noktasını
oluşturan, artık değerin üretilme aracı, aynı zamanda
da artık değer de dahil olmak üzere değerin taşıyıcısı
ve değişim aracıdır. Daha ayrıntılı olarak açıklanacak
olursa; satmak için üretilen, üreticisi için bir kullanım
değeri olmayan, bir mübadele ilişkisi içerisinde yeni
sahibini bulan meta, artık değeriyle, daha doğrusu bu
artık değerin bir bölümüyle, yeniden üretime katılır
ve bu süreç kapitalist birikimi meydana getirir.

Kamusal seçim kuramında ise bireysel ekonomik
davranış modellerinin, mikro- iktisadi analiz birimleri ve yöntemlerinin kamusal kurumlara uygulanması
gereği savunulmaktadır (Güzelsarı, 2004: 7). Keynesyen iktisadi politikaları eleştiren kamusal seçim teorisyenleri yaklaşımlarını özetle ekonomi biliminin
politika bilimine uygulanması olarak tanımlamaktadırlar (Mueller). Yaklaşımın temelinde devletin başarısızlığı vardır ve bu sebeple söz konusu teorisyenler
ekonomiye devlet müdahalesine karşı durmaktadırlar. Bunun temelinde, piyasanın daha etkin ve belki
de daha adil olduğu ve politik süreçlerle kıyaslandığında piyasa ekonomisinde kaynakların daha verimli
bir şekilde dağıtıldığına dair kesin bir düşünce bulunmaktadır. İyi tanımlanmış mülkiyet haklarıyla piyasa
sisteminde temel hukuk ve düzen elzemken; ekonomide ağırlığın devlette olduğu durumda ne istikrar
ne de ekonomik bir ilerleme vardır (Mitchell, 1988:
106-107). Bu kuramın diğer bir varsayımı ise kamu
kurumlarının toplum yararını artırmaktan ziyade
kendi çıkarını maksimize etme derdinde olmalarıdır.
Politikacılar oylarının, bürokratlar ise bütçelerinin
maksimizasyonu motivasyonuyla hareket ederler. Bu
nedenle, büyük örgütleri küçük parçalara ayırmak,
aralarında rekabete teşvik etmek; muhasebe, bütçele-

Kapitalist üretim sisteminin dayanak noktasını
oluşturmak, meta ve kapitalist sistem arasındaki ilişkiyi bu haliyle dahi net olarak sunmaktadır: Kapitalizm, etrafındaki her şeyi meta olarak görme eğilimi
taşımaktadır, çünkü bu onun bekası için şarttır. Bunun için meta üretiminin genişlemesi, zaman içinde
daha önceden meta olarak görülmeyen, yalnızca kullanım değeri olan emek ürünlerinin artık meta formuna sokulmasını beraberinde getirecektir (Yaman,
2016: 5-13).
Sermayenin yayılması ve genişleyerek yeniden değerlenme aşamasında kamu hizmetlerinin yeni bir birikim alanı yaratmış olduğu artık her alanda yaşadığımız dönüşümlerden anlaşılmaktadır. Son dönemlerde
bu anlamda kamu hizmetlerinde şirketler için yeni bir
pazar oluşması adına köklü reformlara gidilmektedir.
Bu da esasında kamu yararına kullanım değerine sahip
olan hizmetlerin, pazar için değişim değerine dönüştürülmesi amacıyla metalaştırıldığı anlamına gelmektedir. Bu eğilim, yalnızca Türkiye’de değil, 1970’lerden
günümüze, tüm dünyada, farklı zaman ve şekillerde
olmak üzere gerçekleşmektedir. Ancak söz konusu
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sul insanların hastaneye erişimlerindeki aksaklıklar,
yolsuzluklar, ihmaller ve idari anlamda yetersizliklerle
söz konusu hizmetler sürdürülemez hale getirilmiştir.
Öyle ki dönemin en çok izlenen komedi programlarında ya da haberlerde, ameliyat sırasında “hastanın
karnında ameliyat gereçlerini unutma” güldürü unsuru haline gelmiştir. Böylece sağlık alanına reformlarla
müdahale de meşru hale gelmiştir.

metalaşma sürecinde elbette ki belli başlı süreçlerin
benzer olduğu söylenebilir (Güzelsarı, 2017):
➢ Standardizasyon/ Tektipleştirme
➢ Talebin yaratılması
➢ Değişim konusunda emek gücünün ikna
edilmesi
Değişim değeri üreten özel sektör ve kullanım
değeri üreten kamu hizmetlerinin karşılaştırılabilmesi ve ikincisinin birincisi gibi ele alınabilmesi için
standardize edilmesi gereklidir. Standardize edilen
hizmetler, rekabete uygun olarak verimlilik meselesi
haline gelebilecek, kâr maksimizasyonu ve maliyet
minimizasyonu için şekillendirilebileceklerdir. Buna
ek olarak, metalaştırılan hizmete talebin olması için
kamu-özel iş birliğine uygun koşulların yaratılması gerekmektedir. Diğer yandan değişim konusunda
emek gücünün ikna edilmesi meselesi, siyasal alanda
çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bizim bu makaledeki önceliğimiz, bilgi iletişim teknolojileri (BİT’ler) üzerinden standardizasyon süreçlerine yoğunlaşmaktır.

Diğer yandan, makale sınırlılıkları nedeniyle,
köklü pek çok değişikliği içeren ve oldukça kapsamlı
olan SDP’yi yalnızca BİT ile ilişkili olarak ele alacağımızı, yüksek bir soyutlama düzeyinde de olsa belli
yönlerine vurgu yapma niyetinde olduğumuzu belirtmeliyiz.
Sağlık alanında gerçekleştirilen dönüşümün, yalnızca sağlık alanını dönüştürmediği; aynı zamanda
ulusal politikanın da bir parçası olduğu dünya ölçeğinde gerçekliği olan bir olgudur (Ercan, 2018: 1). Kamusal hizmetlerin metalaşması devletin finansal kısıt
krizini çözerek yeniden üretimini sağladığı gibi buna
ek olarak hükümet iktidarının da yeniden üretimine
katkı sunmaktadır.1 Zira siyasal iktidarın üst üste seçilmesinin ardında sağlık alanında yapılan yatırımların da payı olsa gerektir.

Kamu yararı için sunulan ve kullanım değeri içeren hizmetlerin metalaştırılması sürecinde, döngüsel
olarak talep düşüşlerinin yaşanmadığı alanlardan biri
olan sağlık hizmetleri, her hastanın mutlaka tedavi olması gerektiği gerçeğiyle sermaye sınıfı için yeniden
değerlenmesi en kolay alanlardan biridir. Bu sebeple
sağlık hizmetlerin piyasalaştırılması adına pek çok
reform devreye girmiştir. Sağlık hizmetlerinin metalaştırılması, kamunun 2003 yılında başlattığı Sağlıkta
Dönüşüm Programı (SDP) ile asıl gelişme sürecine
girmiş bulunmaktadır.

SDP’ye bir bütün olarak baktığımızda, ilk göze
çarpan, sağlık hizmetlerinin kullanım değeri esaslı
değil, değişim değeri esaslı hale getirilmesidir. Dolayısıyla yapılacak reformlar da bu yönlü olmuştur.
Amaç daha az kaynakla, maksimum faydayı elde etmektir. Böyle olunca kaynakların etkin kullanımı, erişim, kalite, müşteri memnuniyeti, kalite yönetimi gibi
konular önemli hale gelmektedir. Bu da sağlık hizmet
üretiminin artırılması adına gerçekleştirilecek tıbbi

Sağlıkta dönüşüm projesini incelemeye başlamadan önce belirtilmesi gerekir ki bir şeye müdahalenin
ilk aşaması müdahaleyi haklı çıkaracak eksikliklerin
olmasıdır. Müdahale, eksiklik ve hatanın belirgin olduğu durumda meşrudur. Sağlık hizmetlerinde de
bu eksiklikler devlet politikalarıyla bizzat yaratılmış;
devlet hastanelerinin tedaviye yönelik pek çok olanaktan mahrum bırakılmasıyla, sağlık görevlilerinin
yoğun çalışma saatleri dolayısıyla sağlık hizmetlerinde niteliğin düşmesiyle, verimsizlik, hasta memnuniyetsizliği, nitelikli sağlık personeli yetersizliğiyle, yok-

1* Aşağıdaki sözler, SDP’nin giriş sayfasından alınmıştır ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a aittir:
“Elinizdeki bu değerlendirme raporu, sağlık alanında dokuz
yılda yaptıklarımızın bir hülasasıdır, hükümetlerimizin olduğu kadar Türkiye’nin, Aziz Milletimizin başarı örneğidir. Ne
mutlu bize ki Türkiye’ye sağlıkta kazandırdıklarımız, eser, hizmet ve yatırımlarımız öyle bir çırpıda sayılamıyor, raporlara
sığmıyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile devasa bir tecrübe
elde ettik. Hedefimiz bu tecrübeyi bölgesel ve küresel düzeylerde paylaşmaktır.”
Bu sözler, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı
Erdoğan’ın SDP’yi partisinin ve hükümetinin başarı hikayesi
olarak sunduğunun bir işareti olarak görülebilir.
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teknolojik yatırımları, idari anlamda değişiklikleri ve
sağlık personelinin istihdam ve çalışma koşullarında
birtakım yapısal değişiklikleri gerektirmektedir.

hizmetlerinin henüz metalaştırılmadığı aşamada,
emeğin yeniden üretimi için devlet destekli olarak
sunulan sağlık hizmetleri, artık belirli bir ücret karşılığı hizmet alınan ve tedavi sürecinin parçalara bölündüğü bir alan olmuştur. Üstelik her geçen gün ek
ödemelerle, ödetilen bedel konusunda artırıma gidilmektedir.

Sağlık hizmetlerinde hayata geçirilen reformlar
şöyle sıralanabilir (Zencir, 2012: 52):
• Devletin zamanla sağlık hizmetlerindeki yerini özel sektöre bırakması
•

Uluslararası sermaye ile kurulan ortaklıklar

•

Devlet hastanelerinin işletme gibi yönetilmesi

•

Hizmet satın almanın yaygın hale getirilmesi

•

Sağlık turizminin geliştirilmesi

4. Sağlığın metalaşmasında
devletin BİT yatırımları
Kamu yararı için sunulan ve kullanım değeri içeren
hizmetlerin metalaştırılması sürecinde, sağlık hizmetlerin piyasalaştırılması adına da pek çok reform
devreye girmiştir. Yapılan bu reformlar ve yaşanan
dönüşümlerde en fazla öne çıkan konulardan birisi de
bilgi iletişim teknolojileridir. Kamunun sağladığı sağlık hizmetlerinin, BİT’ler kullanılarak tek tipleştirildiği/standardize edilip rekabete uygun hale getirildiği
ve böylece sermaye sınıfına aktarımının kolaylaştığı
teziyle yola çıktığımız makalemizin bu başlığında,
SDP kapsamında BİT yatırımlarına göz atalım. Aşağıdaki grafikte 2002 yılından 2019’a sağlık alanında BİT
yatırımlarını görebilirsiniz.

• Sağlığın bireysel ve toplumsal olarak ayrılması: Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Merkezleri
•

Kamu-özel ortaklıkları: Şehir Hastaneleri

SDP kapsamında hayata geçirilen bu reformlar, devletin düzenleyici rolüyle özel sektörün sağlık
alanına girişini kolaylaştırıcı uygulamalarına olanak
tanımıştır. Günden güne sağlık alanından geri çekilen devlet figürü ile sağlık, politik ve toplumsal bağlamından kopmakta, sadece teknik bir mesele haline
gelmektedir. Bu da standardizasyona tabi ve fabrika
verimliliğindeki iş süreçlerinin benimsetilmeye çalışıldığı sağlık sektörü için uygun ortamın yaratılmış
olduğu anlamına gelmektedir. Verilen hizmetin niteliğindeki azalmaya rağmen, süreçlerin küçük parçalara
bölünüp standardize edilmesiyle fabrika tarzı işlemden geçirilen endüstriyel sağlık hizmetleri niceliksel
olarak çok daha fazla hastaya teknolojik yenliklerle
birlikte üretim bandı verimliliğinde çıktılar sağlamaktadır.
Sağlık sistemi, bir sistem olarak bireylerin üzerinde bir yerde konumlanır ve onların sağlıkla ilişkili davranışlarının önemli derecede belirleyicisi olur
(Belek, 2004: 22). Bu noktada reformların yarattığı
dönüşümle ilgili sözü edilmesi gerekli en önemli nokta belki de algıdaki değişimdir. Sağlık hizmetlerinden
yararlanan kesimlerin, bu hizmetlerin üretim süreçlerindeki dönüşümüyle birebir bağlantılı olarak, bu
hizmetlerle olan ilişkilerinde önemli bir değişim söz
konusudur (Özdemir, 2005: 85). Sağlıkta dönüşümün
sonucu olarak “hizmeti alan öder” düşüncesi ağırlık
kazanmıştır. Sağlıkta dönüşümün öncesinde, sağlık

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi)

Yukarıdaki grafik, Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi’nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre oluşturulmuştur.
SDP kapsamında, bilgi iletişim teknolojilerine yapılan
yatırım, 2002 yılından bugüne 2 milyar TL dolayındadır. Yapılan bu yatırımlarla:
➢ Sağlık veri standardizasyonunun sağlanması
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➢ Veri analiz desteği ve karar destek sistemleri
oluşturulması

bilen Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK)
5. Bilgi alışverişinin elektronik ortamda sürdürülmesi, belgelerin internet üzerinden anlık
olarak iletilmesi ve yönetilmesi için Güvenli
Elektronik İmza

➢ e-Sağlık paydaşları arasında veri akışının hızlandırılması
➢ Elektronik kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulması

6. Bakanlığa bağlı tüm hastanelerin personel
işlemlerini doğru, hızlı ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi için İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ve bakanlığa bağlı tüm kurumların depolarındaki
malzemelerin takibi için Malzeme Kaynakları
Yönetim Sistemi (MKYS)

➢ Kaynak tasarrufunun sağlanması ve verimliliğin artırılması
➢ Bilimsel çalışmalara destek verilmesi
➢ e-Sağlık kavramının ulusal anlamda benimsenmesinin hızlandırılması amaçlanmıştır
(Akdağ, 2012: 233).

7. Planlamaların, stratejilerin belirlenmesi ve
kritik yönetim kararlarının alınması konusunda yardımcı Karar Destek Sistemleri
(KDS)

Ulusal Bilgi Sağlık Sistemi (UBSS) adı verilen kayıt sisteminde, doğum itibariyle tutulmaya başlanan
kayıtlar hayatın tüm aşamalarında yenilenmektedir.
UBSS ulusal sınırlar içerisinde hızlı iletişime imkân
sağlar. Görüntü transferi de yapılabilen sistemde, kayıtlı tüm sağlık hizmeti sunan kuruluşların insan kaynaklarından, demirbaşa, idari ve mali tüm verilerine
ulaşılabilmektedir. Veriler tüm paydaşlarla paylaşıma
açıktır.

8. Sağlık Bakanlığı’nın mali kaynaklarının ihtiyaca göre planlanması, birimler arasında
dağıtılması, kullanılması ve takip edilmesini
amaçlayan Yatırım Takip Sistemi (YTS)
9. Özürlü vatandaşlarla ilgili bilgilerin tek elde
toplanmasını ve bu bilgilerin veri tabanına
kaydedilerek çeşitli raporlar sunulmasını sağlayan Özürlüler Veri Bankası

SDP kapsamında BİT yatırımlarına biraz daha
yakından bakacak olursak aşağıda kısaca 12 maddeyle özetlenmeye çalışılan çok boyutlu ve kapsamlı bir
dönüşüm süreci karşımıza çıkacaktır (Akdağ, 2012:
233- 241).

10. Belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama
aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesi Elektronik Belge
Yönetim Sistemi (EBYS)

1. Veri standardizasyonu için Ulusal Sağlık Veri
Sözlüğü (USVS)

11. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarının takip
edilmesi için Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi (SKYS)

2. Sağlık bilgi sistemi standartlarını ve kodlama
sistemlerini bir araya getiren Sağlık Kodlama
Referans Sunucusu (SKRS)
3. Radyoloji, patoloji, biyokimya ve elektrokardiyografi (EKG) gibi hizmet sunumlarının
bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile konusunda uzman sağlık kurumlarınca verilmesi Tele-Tıp sitemi

12. Türkiye’deki tüm hekimlerin kısa kimlik ve
eğitim bilgilerini içeren Doktor Bilgi Bankası
(DBB)
Yukarıda sayılan tüm bu yenilikler ve standardizasyon çalışmaları bugün geldiğimiz aşamada tamamlanmıştır. Sağlık hizmetleri alanında ortak bir
dilin oluşturulması, tüm hizmetlerin, hizmeti verenlerin ve hizmetlerden faydalananların bilgilerinin
kayıtlı tutulması, departmanlar arası koordinasyonu

4. Demografik bilgilerden, muayeneye, kronik
hastalıklardan bağışıklamaya kadar çok geniş
bir yelpazeyi kapsayan vatandaşların sağlık
verilerinin sağlık kuruluşlarında tutulduğu ve
belirli kriterlerle SB-Net üzerinden paylaşıla-
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sağlayan mekanizmalar, resmî kurumlarla ilgili yükümlülükler gibi tüm ilgili süreçler artık dijitalize
olmuştur. Metalaştırma sürecinin ön koşullarını oluşturan bu dönüştürme çalışmaları neticesinde sağlık
hizmetleri, piyasa sistemine ve rekabete uygun hale
gelmiştir. Böylece, makalede iddia ettiğimiz BİT’lerin
sağlığın metalaşmasına teknik altyapı oluşturma işlevi
de açıklığa kavuşmuş olmalıdır. Metalaşma sürecine
dair tüm politik ve toplumsal süreçler işte bu teknik
altyapı üzerine inşa edilmiştir.

de bireyin toplumsallığından bağımsız olmamalıdır.
Reformlarla teknikleştirilen ve bireyselleştirilen sağlık hizmeti, bu yönüyle bütünsel bir tedavi edicilikten
uzak olacaktır. İşte Ulusların Sağlığı kitabının yazarı,
Gavin Money’in “Mevcut sağlık hizmeti organizasyonu ve finansmanı toplum sağlığı için zararlıdır” derken
kastettiği budur.
Sağlığın metalaşmış olduğu ve toplumsal tüm belirleyenlerinin yok sayılarak sermaye sınıfına teslim
edildiği bu dönemin kazananları ve kaybedenleri elbette olmuştur. Bu noktada kazananlar, yeni değerlenme alanları bulan özel sektör, dönüşüm sürecine teknik altyapı (yazılımlar vs.) ile destek veren çok uluslu
şirketler ve iktidarını yeniden üreten hükümetlerdir.
Kaybedenlerse, iş süreçleri tek tipleştirilen ve fabrika
işçisi verimliliğinde çalıştırılan sağlık personeli, aldıkları hizmet niteliksizleşen ve bedel ödeme zorunluluğu getirilen vatandaşlardır. Fakat tüm bunların
ötesinde, kaybedilen ve vurgulanması gerekli olan, elbette ki yapılan işin konusu olan insan sağlığıdır. Tek
amacı kârını maksimize etmek olan sermaye sınıfı,
sağlık üzerinde tüm ideolojik ve teknik imkanlarını
kullanacaktır.

Sonuç yerine: Halk sağlığını
toplumsallığından soyutlamadan
ele almak
YKİ çerçevesinde sağlığın metalaşmasını ve BİT’lerin
bu anlamdaki rolünü sorguladığımız makalemizde,
düzenli bir prosedür izlemeye çaba harcadık. Öncelikle “ne oluyor?” sorusu için, olanın, daha önceden
kullanım değerine sahip ve kamu yararına verilen
kamusal sağlık hizmetlerinin, BİT’lerin teknik altyapı oluşturarak katkı sunduğu metalaşma sürecinden
geçirilip değişim değerine dönüştürülmesi olduğunu
görmeye çalıştık. Bu dönüşüm “neden” oluyor? sorusunu ise birinci başlıkta, 1970’ler sonrasında düşen
kâr oranları, sermayenin yeni değerlenme alanları
arayışı, buna ek olarak devletin de vergi toplamadaki yetersizliği sebebiyle yaşadığı finansal kısıtla daha
önce meta değeri olmayan alanları metalaştırmaya
başlaması argümanlarıyla açıklamaya çalıştık.

Son olarak “BİT’lerin teknik zemin sağladığı, kamusal hizmetlerin sermayenin değerlenme alanına
girme sürecinde meydana gelen sağlığın metalaşması
ve yıkıcı sonuçları ile ilgili olarak neler yapılabilir?” sorusu üzerine düşünmemiz gereklidir. Bu bizi yeniden
sorunun kaynağına yakınlaştırır: Politik ve toplumsal
arka planı olan sağlık/hastalık olgusunun, bu arka planından soyutlanarak ve standardize edilerek dönüştürülmesi ve meta haline getirilmesi. Sorunun kaynağı,
kuşkusuz ki çözümün de filizlendiği yer olacaktır.
Çözüm, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik
koşullarının düzenlenmesi, asgari geçim olanaklarının iyileştirilmesi, sosyal güvenlik uygulamalarının
kapsamının genişletilmesi, eğitimin nitelikli hale getirilmesi gibi daha pek çoğunu sayabileceğimiz hayatı
çeşitli yönleriyle sarmalayan gereklilikler konusunda
ısrarcı olmamız halinde gelecektir. Hepimiz bu sürecin birer parçasıyız ve hayatımızı şekillendiren politik
ekonomik güç yapılarını daha iyiyi inşa etmek için etraflıca anlamak durumundayız.

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında
2003 yılı itibariyle metalaşma sürecine giren sağlık
hizmetlerinin, geldiğimiz aşamada rekabete uygun
forma sokulduğu ve alınıp- satılabilen, değişim değerine dönüşmüş, parçalara bölünmüş, teknik birer süreçten ibaret olduğunu açıkladık. Bu konunun
önemi, sağlığın yalnızca teknik ve bireysel bir mesele
olmayışından, toplumsal yönünün yok sayılmasından
ileri gelmektedir. Pek çok hastalık ya da sağlıklı olma
durumunun kendisi, kişinin içinde yaşadığı toplumdan, çalışma koşullarından bağımsız değildir. Sağlığın ve hastalığın derin ve karmaşık kökleri, yaşamın
kendisinin içindedir. Dolayısıyla herhangi bir tedavi

20

Yelda Altunal Gürgen

Kaynakça

Mueller, C. D., “Kamu Tercihi Teorisi”, çev. Nurlane
Ahundzade, Geray Musayev, http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/diger_
yazilar/mueller-geray-kamu_tercihi.html, Erişim Tarihi: 06.17.2022

Akdağ, R. (2012) “Sağlıkta Dönüşüm Programı: Değerlendirme Raporu (2003-2011)”, T.C. Sağlık
Bakanlığı Yayınları, Erişim Tarihi: 23.12.2019,
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/
SDPturk.pdf

Ömürgönülşen, U. (1997) “The New Public Management”, AÜ, SBF Dergisi, 52: 517-566.

Aktan, C. C. (2011) “Organizasyonlarda İnsan Yönetimi:
İnsan Mühendisliği”, Organizasyon ve Yönetim
Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2: 386-416.

Özdemir, A. M. (2005) “Sağlığın Ekonomi Politiği: Sağlık Hizmetlerinde Metalaşma Süreci Üzerine
Bir Deneme”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 16, Sayı:
56.

Aziz, T.& Usta, S. (2013) “İki Kriz Arasında Yönetim:
Yeni Kamu İşletmeciliği”, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 30: 181195.

Savran, S. (2010) “Keynesçilik, Fordizm, “Refah Devleti”: Bir Efsaneye Reddiye”, Devrimci Marksizm,
Sayı: 10-11: 86-129.

Belek, İ. (2004), Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler: Antalya’da 5 Yıllık Bir Araştırma, Türk Tabipler Birliği Yayınları.

Terry, L (1998) “Administrative Leadership, Neo Managerialism, and The Public Management”, Public
Administration, 58, (3).

Clark, D. (2002) “Neoliberalism and Public Service Reform: Canada in Comparative Perspective”, Canadian Journal of Political Science, 35 (4): 771793.

Uysal-Sezer, B. (1995) “Büyük Devlet Küçük Devlet Tartışması”, Amme İdaresi Dergisi, 25(4).
Yaman, M. (2016) “Çerçeve Sunuş: Meta”, Katkı E-Dergi,
Sayı 2.

Çevikbaş, R. (2012) “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve
Türkiye Uygulamaları”, Ekonomi ve Yönetim
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2.

Zencir, M. (2012) “Sağlık Reformlarının Arka Planı:
Sağlık Hizmetlerinin Sermaye Birikim Sürecine Doğrudan Katkısı”, TBB Mesleki Sağlık ve
Güvenlik Dergisi.

Ercan, F. (2018) “Şehir Hastaneleri Üzerinden Ezberleri
Bozmak”, Şehir Hastaneleri Çalıştayı, Ankara:
SES Yayınları
Güzelsarı, S. (2004) Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni
Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları,
Ankara: AÜ SBF GETA Tartışma Metinleri Serisi.

İnternet Kaynakları
Kamu BİT Yatırımları Raporu (2002-2010), http://
www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2015/01/2010_Yili_Kamu_BIT_yatirimlari_ve_2002-2010_Buyukleri.pdf , Erişim Tarihi: 20.12.2019

Güzelsarı, S. (2017) “Üçüncü Kuşak Yapısal Reformlar- Kamu Hizmeti Anlayışında Değişim”, Şehir
Hastaneleri Çalıştayı, Ankara Eğitim-Sen Genel
Merkez.

Kamu BİT Yatırımları Raporu 2011, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2014/04/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2011.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2019

Kickerd, W. (2008) “Distinctiveness in the Study of Public Management in Europe”, Kickert W. (der.),
The Study of Public Management in Europe and
the USA Comparative Analysis of National Distinctiveness içinde, Newyork: Routledge, 1-14.

Kamu BİT Yatırımları Raporu 2012, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2014/04/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2012.pdf,, Erişim Tarihi: 20.12.2019

McLaughen K. ve Osborne, S. P. (2002) “The New Public
Management in Context”, McLaughlin K, Osborne S. P. ve Ferlie, E. (der.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects
içinde, Routledge, 5-15.

Kamu BİT Yatırımları Raporu 2012, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2014/04/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2012.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2019

Mitchell, W. C. (1988) “Virginia, Rochester and Bloomington: Twenty-five Years of Public Choice
and Political Science”, Public Choice, 56 (2):
101-119.

Kamu BİT Yatırımları Raporu 2013, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2014/04/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2013.pdf, Erişim Tari-

21

Sağlık hizmetlerindeki dönüşümün ekonomi politiği: Yeni kamu işletmeciliği modeli, bilgi iletişim teknolojileri ve halk sağlığı

hi: 20.12.2019
Kamu BİT Yatırımları Raporu 2014, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2014/04/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2014.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2019
Kamu BİT Yatırımları Raporu 2015, http://www.
bilgitoplumu.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/04/2015_Kamu_BIT_Yatirimlari_Raporu.pdf, , Erişim Tarihi: 20.12.2019
Kamu BİT Yatırımları Raporu 2016, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2016/09/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2016.pdf, , Erişim Tarihi: 20.12.2019
Kamu BİT Yatırımları Raporu 2017, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2017/06/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2017.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2019
Kamu BİT Yatırımları Raporu 2018, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2018/06/
Kamu_BIT_Yatirimlari_2018.pdf, , Erişim Tarihi: 20.12.2019
Kamu BİT Yatırımları Raporu 2019, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2019/08/
Kamu_bit_yatirimlari_2019.pdf, Erişim Tarihi:
20.12.2019

22

SAV Katkı, 2022 (12): 23-43

Evdeki yabancı: Pandemi sürecinde
ev alanında yer alan erkeklerin deneyimleri
üzerine bir değerlendirme*

Senem Samyeli
Özet 		
Covid-19 pandemisinin getirdiği sosyal izolasyon, çalışma yaşamının eve taşınmasına, okul ve kreşlerin kapatılmasına,
aile büyüklerinden alınan bakım yardımının ortadan kalkmasına neden olarak bir yönüyle aileler için büyük problemler
yaratmış diğer yandan, ‘ev’ alanını görünür kılarak cinsiyete dayalı rollerin yeniden üretiminin ve ücretsiz emeğin değerinin
anlaşılması açısından benzersiz olanaklar sunmuştur. Bu araştırmada, pandemi sürecinde ev içine dahil olan erkeklerin;
eş ile ilişkiler, ev içi işler ve çocuk bakımı deneyimlerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırmada, pandemi sürecinin ev
alanında nasıl deneyimlendiğinin kapsamlı bir resmini sunmak için hem erkek hem de kadın katılımcıların deneyimlerine
yer verilmiştir. Böylece, erkeklerin toplumsal cinsiyet algısının değişimindeki sorunların nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, pandemi sürecinde ev içi alana dahil edilen erkeklerin, özellikle eşleri destekleyici ve teşvik edici
bekçilik tutumları sergilediklerinde, eşitlikçi bir tutum benimsedikleri, ev içi emeğin değerini fark ettikleri, cinsiyete dayalı
rolleri ve eşitsizliği azaltabilecekleri görülmüştür. Ev içi alanda daha kısa süre yer alan erkeklerin ise, geleneksel toplumsal
cinsiyet tutumunu ev alanında farklı pratiklerle yeniden ürettikleri görülmüştür.

Stranger at home: An assessment on the experiences of men at home during the pandemics
Abstract
The social isolation that emerged with the process of Covid-19 pandemics has created a major problem for families by causing working life to move to home, the closing of schools and nurseries and the eliminating of care assistance from grandparents; on the other hand, it has provided unique opportunities for understanding the reproduction of gender-based roles and
the value of unpaid labor by making the home area more visible. This study aims to understand the experiences of men who
are involved in the domestic field during the pandemic process in relationships with spouse, regarding housework and child
care at home. In addition, domestic chores and care responsibility identified with women were discussed by including the
experiences of both male and female participants who are each other’s spouses in order to present a comprehensive picture of
how the pandemic process is experienced in the home area. Thus, the reasons for the problems in the changing men’s perception of gender roles were tried to be understood. As a result of this research, men who are included in the domestic area during
the pandemic process adopt an egalitarian attitude, recognize the value of domestic labor, and reduce gender-based roles
and inequality, especially when their spouses display supportive and encouraging gatekeeping attitudes. On the other hand,
it has been observed that men who spend a shorter time in the domestic area reproduce the traditional gender attitude with
different practices in the home area. It has been determined that the men, who spend shorter period of time in the domestic
area, reproduce the traditional gender attitude with different practices in the home area.
Anahtar kelimeler: pandemi, erkeklik, toplumsal cinsiyet, bakım, cinsiyete dayalı iş bölümü, anne bekçiliği
Keywords: pandemic, masculinity, gender, care, gender division of labor, maternal gatekeeping

* Bu makale; 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Programında “Evdeki Yabancıdan Emek İle
Evrilen Babalığa: Erkeklerin Pandemi Döneminde Kadın ve Bakım İle İmtihanı” isimli tez çalışmasına dayandırılarak yazılmıştır.
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Giriş

cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirerek büyük problemlere neden olabileceği gibi, ücretsiz işin değerinin
anlaşılmasına ve eşitlikçi tutumun benimsenmesine olanak sunarak bir fırsata da dönüştürülebileceği
açıktır.

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını, iş
ve aile hayatında çok hızlı ve kapsamlı değişikliklere
neden olmuştur. Çalışma yaşamı ve eğitim faaliyetleri dijitalleşerek ev içine taşınırken, değişen çalışma
koşulları nedeniyle özel alan olarak kabul edilen ‘ev’
kamuda görünür hale gelmiştir. İş-ev dengesini sağlamak her geçen gün daha da zor ve stresli bir hal alırken, ev içi rollerin cinsiyetçi dağılımı da büyük problemler yaratmaktadır. Salgının yayılmasını önlemeye
yönelik alınan önlemler doğrultusunda işyerlerinin
kapanması, evden çalışma sistemine geçilmesi, bakıcı, kreş, aile büyükleri gibi destek mekanizmalarının
devre dışı kalması, ailelerin ev içi iş bölümü ve bakım
sorumluluklarına dair rollerini yeniden müzakere etmesine neden olmaktadır.

Bu araştırmada, pandemi sürecinde ev içine dahil olan erkeklerin; eş ile ilişkiler, ev içi işler ve çocuk
bakımı sorumluluğunu günlük yaşamda nasıl deneyimlendiğinin, bu sorumluluklara katılımı kısıtlayan
ve teşvik eden faktörlerin keşfedilmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda, İzmir ilinde ikamet eden, çeşitli sosyo-ekonomik ve eğitimsel düzeylere sahip, 6 yaş ve
altındaki çocukları ile aynı evde yaşayan ve pandemi
sürecinde farklı zamanlarda ev alanında olmayı deneyimlemiş 16 çiftle ortalama 40 dakika süren derinlemesine görüşmeler1 yapılarak nitel bir alan çalışması
yürütülmüştür. Çiftlerin pandemi sürecinde günlük
yaşam deneyimlerine yükledikleri anlamların farklı
bakış açıları üzerinden ele alınmasına olanak sağlaması nedeniyle araştırmanın deseni fenomenoloji
olarak belirlenmiştir. Çiftlerle yapılan derinlemesine
görüşmeler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan erkeklerin deneyimlerine
dair söylemleri eşlerinin söylemleri ile çeşitli yönlerden karşılaştırılmış, toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iş bölümü, ebeveyn rolleri ve bakım sorumluluğuna ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir.

Son yıllarda kadınların ücretli iş gücüne katılımının geçmiş yıllara göre artış göstermesine ve ev içi işlerde cinsiyet eşitliğine yönelik ilerleme sağlanmasına
rağmen araştırmalar, annelerin babalardan çok daha
fazla ev içi sorumluluk yüklenmeye devam ettiğini
belirtmektedir (UN Women, 2020). Bazı araştırmacılar pandeminin pek çok annenin ücretli işte yer almaması, ev içi işler ve çocuk bakımının tüm sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle geleneksel toplumsal
cinsiyet rollerine dayalı eşitsizliği arttıracağını tahmin
etmektedir (Shafer vd, 2020; Adams-Prassl vd, 2020).
Küresel düzeyde yapılan pek çok araştırma, salgın sürecinde çocuk bakımı sorumluluklarının orantısız bir
şekilde krizden önce birincil bakıcı olanlara, yani annelere düştüğünü belgelemektedir (Adams-Prassl vd.
2020; Carlson vd. 2020; Boca vd. 2020; Farré vd. 2020).

Emeği bölmek için bir yol olarak
“cinsiyet”
Kadın ve erkek arasında sosyal olarak yaratılan her
türlü farklılığa hitap eden toplumsal cinsiyet kavramı, aynı zamanda kadın ve erkek bedenleri arasındaki
her türlü ayrıştırmayı da kapsamaktadır (Nicholson,
1994: 79). Bu farklılıklar özellikle bireylerin kadın
ya da erkek olmanın ne demek olduğu sorusuna verdikleri cevaplarla ifade edilmektedir (Connell, 2009).
İnsanlar, kadın ve erkek nedir sorusunu sıklıkla kadının ve erkeğin aile içinde ya da genel olarak toplumda

Küresel çaptaki bu araştırmaların sağladığı verilerin farklı bir yönü, erkeklerin pandemi öncesi sürece göre ev içi işlere ve bakım sorumluluklarına daha
fazla dahil olduğu yönündedir (UN Women, 2020;
Welsh, 2020). Türkiye’de yapılan çalışmalar da benzer
şekilde erkeklerin, pandemi sırasında daha fazla çocuk bakımı sorumluluğu üstlendiğini belirtmektedir
(UN Women, 2020; Ardıç-Çobaner ve Tasouji, 2021).
Yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler göz önüne
alındığında pandemi sürecinin, var olan toplumsal

1 Görüşmeler 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Makalede
yer alan isimler gerçek isimler olmayıp, makale yazarı tarafından verilmiştir.
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farklı görevleri yerine getirmesine dayalı koşullar üzerinden ifade etmektedir (Coltrane, 1998). Bu biyolojik
ve sosyal farklılıklar ise daha sonra, cinsiyetlerin ayırıcı özelliklerini ortaya koymak ve kadınlarla erkekler
arasındaki farklılıkları pekiştirmek için birbirine bağlanmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyeti anlamak
için farklılıklardan uzaklaşarak ilişkilere odaklanmak
ve toplumsal cinsiyeti, yaygın sosyal ilişki kalıpları tarafından oluşturulan sosyal bir yapı olarak kabul etmek önemlidir (Connell, 2009).

tebileceği gibi, cinsiyete dayalı işbölümünün ve hegemonik erkekliğin “ev içinde bir erkeklik alanı” yaratılmasına olanak tanıyarak yeniden üretilmesine neden
olabileceği belirtilmiştir (Gorman-Murray, 2008: 368;
Gelber, 1997: 73).
Connell, erkeklik ve kadınlık rollerinin kurulmasında kamusal alan ve ev içi alanı vurgulayarak,
kadınların ve erkeklerin farklı alanlarda çalışmalarının kadınları ev içi alan ile sınırlandırılmış ‘ücretsiz
işçilere’, erkekleri ise kamusal alanın denetiminden
sorumlu bireylere dönüştürdüğünü belirtmiş, erkeklik ve kadınlık rollerinin kurulmasına dayalı bu ayrımı ‘cinsiyete dayalı işbölümü’ olarak tanımlanmıştır
(Connell, 1998: 167-169). S. Coltrane ve K. Y. Shih
ise, kadın ve erkeğin farklı görevleri yerine getirmelerinin, kişilerarası ilişkileri tanımlamaya yardımcı
olarak cinsiyet düzenini kurduğunu vurgulamıştır
(Coltrane ve Shih, 2010: 407).

Cinsiyet genellikle emeği bölmek için kullanılıyor olsa da, ‘kadın işi’ veya ‘erkek işi’ olarak tanımlanabilecek evrensel bir görevler dizisinde bahsetmek
mümkün değildir (Coltrane ve Adams, 2008). Ev içi
faaliyetler “doğal olarak” kadınların görevi olarak düşünülmesine rağmen, tarihsel dönemler ve kültürler
arasında ev içinde ve dışında kimin ne yaptığı konusunda çok büyük farklılıklar bulunduğu ve bu rollerin küresel bir içeriği olmadığı, iş bölümlerinin belirli
çevresel ve sosyal koşullardan etkilendiği belirtilmektedir (Coltrane ve Shih, 2010: 403). Bu noktadan hareketle, ev içi işlerin nasıl ‘kadın işi’ olarak kodlandığı
ve neden kadınlar tarafından gerçekleştirilmeye devam ettiğine odaklanmak, iş bölümlerinin eşit hale
gelmesinde etkili olabilecek koşulların belirlemesi
açısından önemlidir (Coltrane ve Shih, 2010: 404).

Bir kimlik meselesi olarak
bakım etiği
Bakımın meşru bir araştırma nesnesi ve sosyal politikanın önemli bir parçası haline gelmesi, kadın çalışmaları alanının kurulmasının ardından gerçekleşmiştir. Akademik feminizm içinde; bakıma odaklanma,
bakımın neyi gerektirdiği, kadınların neden toplum
bakımını orantısız miktarda üstlendikleri, neden
önemsenmedikleri, bakım vermenin bakım sağlayıcıları ve alıcıları üzerindeki etkileri, bakım işi ile kimlik
ve eşitsizlik arasındaki ilişki, bakımın anlamlarının
ve uygulamalarının bireyler arasında ve hane halkı
içinde nasıl müzakere edildiği gibi pek çok sorun ele
alınmıştır (Hanlon ve diğerleri, 2011). Ancak feminist
bir perspektiften bakıma olan en önemli ilgi, bakımın
prototip ve arketipik olarak kadınsı olduğu gerçeğine
odaklanmaktadır. Bakımın kadınsı olarak tanımlanması, hem özel hem de kamusal alanda toplumsal bir
inşa olarak kabul edilmektedir (Risman, 1987). Feminist akademisyenler, bakım sorunlarının kamusal
sorunlar olduğu gerçeğini ele alarak, akademik ve politik söylemde bakımın görünmezliğini görünür hale
getirmeyi amaçlamıştır.

Tarihsel süreç içerisinde kadınların ev içi işlerle,
erkeklerin ise gelir getirici faaliyetlerle ilgilenmelerinin biyolojik değil toplumsal bir iş bölümü olduğu
ortaya konulmuştur (Toksöz, 2011: 64). Son dönem
toplumsal cinsiyet teorileri ev işlerinin bölünmesinin sosyokültürel cinsiyet ideallerinden etkilendiğini
ve hane üyelerinin cinsiyete dayalı etkileşimine bağlı
olduğunu varsaymaktadır (Coltrane ve Shih, 2010:
404). Bu bağlamda yapılan çalışmalar, çiftlerin müzakerelerinin ev içi iş bölümünü nasıl etkilediğine, kadınlar ve erkekler arasındaki ücretli ve ücretsiz emek
için harcanan zaman ile ev işinin hem sembolik hem
de etkileşimsel yönlerine odaklanmıştır (Berk, 1985;
West ve Zimmerman, 1987; Coltrane, 1989; Ferree,
1991; Greenstein, 1996). Cinsiyetlendirilmiş bir alan
olarak evin, erkek kimliklerine yakından bakmak ve
“hegemonik erkekliğe karşı çıkmak” için fırsatlar üre-
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Fine ve Glendinning (2005: 604), feminist bakım etiğinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bakımın olumlu özelliklerini vurgulamaya çalışan bir feminizm çizgisinden ortaya çıktığını belirtmektedir.
Psikolog Carol Gilligan’ın “Farklı Bir Sesten” (In a
different voice) adlı çalışmasında tanımlamış olduğu
‘hakların ahlakı’ ve ‘sorumlulukların ahlakı’ bakım
etiği konusunda dönüm noktası olarak kabul görmüştür. Gilligan çalışmasında, cinsiyetçi ikili karşıtlığın
sadece analitik değil, aynı zamanda “eril” in üstün olduğu ve “dişil” in aşağı olduğu güç yüklü bir hiyerarşiyi inşa ettiğini vurgulanmıştır (Prokhovnik, 2002).
Hak ahlakı, erkeksi kamusal özerklik ve akılcılık alanıyla ilişkili iken sorumluluk ahlakı; bakım, yetiştirme, ilişkisellik, karşılıklı bağımlılık gibi kadınsı kabul
edilen özellikleri kapsamaktadır (Elliott, 2016).

ilişkilendirmektedir. Dolayısıyla koruma ve üretim,
“genellikle bakımla ilişkilendirilen doğrudan ve yakın
yollardan ziyade, tek seferde bakım sağlamanın” yollarıdır (Tronto, 2013: 70-72).
Erkeklerin ev içi işler ve bakım sorumluluğunu
doğalarında olmadıkları için alamayacağının düşünülmesi aynı zamanda bu sorumlulukları üstlenmek
için herhangi bir çaba göstermeyeceklerini de kabul
etmek anlamına gelmektedir (West ve Zimmerman,
1987). Bakımın kadınsı olarak tanımlanması, erkeklerin bakımla nasıl bir ilişki kurduğunun ve nasıl özdeşleştiğinin anlaşılması konusunda önemli bir engeldir (Hanlon, 2012: 44). Yanı sıra, bakıma dair yapılan
araştırmalarda kadın deneyimlerinin kullanılması,
aynı zamanda bakımın kadına ait ve ‘doğal’ kabul
edilen rollerinin kalıplaşmasına ya da yeniden üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla bakım bir
kimlik meselesi halini almaktadır (Kremer, 2007).

Carol Gilligan tarafından ortaya konulan bakım
etiği, kadın-erkek farklılığından kaynaklanan bir anlayıştır ve iki cinsiyet için farklı anlayışlar içerir. Ayrışma, hak etiği tarafından meşrulaştırılırken bağlanma,
bakım etiği ile desteklenir. Bakım göstermeye ilişkin
ahlaki kavrayışı, sorumluluklara ve ilişkilere dair bir
anlayışın çerçevesine yerleştirmektedir. Ahlaki sorun,
hakların birbiriyle çatışmasından çok, sorumlulukların birbiriyle çatışmasından kaynaklanmaktadır.
Biçimsel ve soyut düşünmeden çok bağlamsal bir düşünme biçimini benimsemeyi gerektiğini belirtir. Bu
açıdan kadınların kimlik kazanımında bağlanma ve
ilişkilerin önemini fark ettiren çalışma, erkekler için
de ayrışma ve mesafenin rolüne dikkat çekmektedir
(Gilligan, 2017). Çalışma, cinsiyetlendirilmiş varsayımları resmettiği ve bunlara meydan okuduğu için
feminist akademisyenlerin dikkatini çekmiştir.

Henüz, bakım etiği ve bunların erkeklikle olan
karmaşık sembolik ilişkileri üzerine nispeten az çalışma yapılmış olsa da (Held, 2006), özellikle babalık ve
bakım ilişkisi her geçen gün akademik çalışmalarda
ve literatürde daha fazla yer almaya başlamıştır. Babaların bakım sorumluluğuna katılımlarını inceleyen araştırmalarda babaların da çocukları ile anneler
kadar hassas bir etkileşime sahip oldukları ((Lamb
1997; Yeung vd. 2001); bakım sorumluluğuna dair
üstlendikleri görevlerin çeşitliliğinin arttığı (Cabrera
vd. 1999); çocuklarına daha fazla zaman ayıran babaların bakıma katılımlarında artış olduğu (Cabrera ve
Tamis-LeMonda, 1999) belirtilmiştir. Doucet, Kanada’da birincil bakım sorumluluğunu üstlenen babalar ve bekar babalarla yaptığı röportajlarda babaların
zaman zaman “bir bakım dilinde” konuştuklarını ve
bu babaların, “hem kadınlığı hem de hegemonik erkekliği aynı anda kucaklayan ve reddeden, hassas ve
dengeleyici eylemler gerçekleştirerek” yeni erkeklik
fikirleri inşa ettiklerini belirtmiştir (Doucet, 2006:
238). Daha önce yaşanılan Ebola salgınında Kristen E.
McLean, Ebola salgını sırasında erkeklerin bakım rollerini kendilerince nasıl farklı pratiklerle sergilediklerini araştırmış ve yerleşik yollar dışında, doğaçlama
ile erkekler tarafından “bakım” olgusuna yüklenen

Alanyazında bakım ve erkeklik kavramlarının,
genellikle hegemonik erkekliğin bakım etiğine karşı
olması bağlamında ele alındığına işaret edilmektedir
(Robinson, 2011). J. C. Tronto, hegemonik erkekliğin
erkeklere kadınsı bakım işleri dışında “koruma” ve
“üretim” olmak üzere iki “geçiş” sağladığını savunmaktadır. Koruma geçişi, erkeklerin; devletin, kadınların ve çocukların “koruyucuları” olduğu geleneksel
vatandaşlığı yansıtırken üretim geçişi; erkekliği kamusal ekonomik faaliyetlerle ve ekmek kazanma ile
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yeni anlamları ortaya koymuştur (McLean, 2020).

işbirliği çabasını engelleyen veya kısıtlayan inanç ve
tutumlar da yine anne bekçiliği kavramının tanımlarından biri olarak belirtilmiştir (De Luccie, 1995; Allen ve Hawkins, 1999).

Avrupa Birliği’nin, Cinsiyet Eşitliğinde Erkeklerin Rolü Araştırması, birçok alanda erkeklerin cinsiyet eşitliğine katılımını araştırmakta ve erkekliklerin
bu konuda önemli ilerlemeler kaydetmeye başladığını
öne sürmektedir (Scambor vd. 2014). Almanya, İzlanda, Norveç, Slovenya ve İspanya’da yürütülen Bakım
Veren Erkekliklerin Teşvik Edilmesi Projesi (Fostering Caring Masculinity), bakım sorumluluğuna katılan erkeklikler alanına bir başka önemli katkıdır. Proje, erkeklerin bakım görevlerini üstlenmelerini teşvik
etmek için erkeklerin iş ve aile yaşamını dengelemeyi
ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Langvasbraten ve
Teigen, 2006: 3).

Babanın ebeveynliğini eleştiren, babanın çocuk
bakımı ile ilgili tamamladığı bir işi yeniden yapma
davranışı sergileyen, ebeveyn olarak alınan kararlarda kontrolü elinde tutan cesaret kırıcı davranışlar
annenin kapı tutan (gateclosing) bekçilik tutumlarına
işaret ederken; ebeveynlik konusunda babanın fikrini
sorma, baba ve çocuk etkinlikleri planlama gibi cesaretlendirici davranışlar ise annenin kapı açan (gateopening) bekçilik tutumları olarak ifade edilmiştir
(Schoppe-Sullivan vd. 2008).
Türkiye’de anne bekçiliği üzerine yapılan az sayıda
çalışma, annelerin bildirimleri ve babaların bildirimleri üzerinden Anne Bekçiliği Ölçeği geliştirerek gerçekleştirilmiştir. H. Karabulut ve G. Şendil’in (2017)
geliştirdiği, baba bildirimine dayanan Anne Bekçiliği
Ölçeğinde çocuğun cinsiyeti ile bekçilik ortalamaları
arasında herhangi bir ilişki olmadığı bildirilmiştir. G.
Akgöz-Aktaş ve A. Aydın’ın (2020) anne bildirimine
dayanarak geliştirdiği Anne Bekçiliği Ölçeği-Anne
Formu uyarlama çalışmasında, annelerin erkek çocuklarına kıyasla kız çocuklarına yönelik babaları
kontrol etme eğilimlerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Akgöz-Aktaş ve Aydın’ın, D. J. Puhlman ve
K. Pasley (2013) tarafından geliştirilen Anne Bekçiliği
Ölçeğinin Baba Formunu Türkçeye uyarlayarak geliştirdiği ve babaların gözünden annelerin bekçilik davranışlarını değerlendiren ölçekte, babaların olumlu ve
olumsuz bekçilik davranışlarını algılayışları incelenmiştir. Çalışmada, algılanan bekçilik türlerinin bazı
demografik özellikler ile (çocuk sayısı, cinsiyeti gibi)
ilişkili olduğu ve babaların en çok geleneksel sınır koyucu bekçilik alt türünü algıladıklarını bildirilmiştir.

Bir dahil etme ve dışlama pratiği
olarak “anne bekçiliği”
Eşlerin ev içi işler ve çocuk bakımına katılımının işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak adına hangi koşulların gerekli olduğunun araştırılması ve aile süreçlerinin incelenmesi, aile içi iş bölümünü anlamak için
daha etkili bir yaklaşım sunabilmektedir (Thompson,
1992, 1993; Thompson ve Walker, 1995). Araştırmalar
birçok babanın ev içi işlere ve bakım sorumluluğuna
katılma sürelerini arttırmak istediğini ortaya koysa da
(Daly, 1993; Lamb, 1997; Pleck, 1997), babaların ev içi
işlere ve bakıma katılımının önünde yapısal, kültürel,
ailevi ve kişisel engeller olduğu göz ardı edilemez. Bu
nedenle erkeklerin ev içi işlere ve bakım sorumluluğuna katılımına olanak sağlayacak ve bunları düzenleyecek bağlamsal faktörler hakkında bilgi sahibi olunması, kadınların erkeklerin katılımına yönelik inanç ve
tutumlarının katılım düzeyini nasıl etkilediğinin dikkate alınması gerekmektedir (De Luccie, 1995). Dolayısıyla babaların aile işlerine katılımında annelerin
teşvik edici ya da sınırlandırıcı bir rolü olup olmadığının araştırılması önemlidir (Puhlman ve Pasley, 2013).

Pandemi sürecinin toplumsal
cinsiyet ve ev içi iş bölümüne
yansımaları

Erkeklerin ev içi işlere ve çocuk bakımına katılımı söz konusu olduğunda, kadınların erkekler üzerindeki etkileri anne bekçiliği (maternal gatekeeping)
kavramı ile ifade edilmiştir (De Luccie, 1995). Babanın ev içi işleri öğrenme, çocuklara bakım sağlama ve

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik
alınan; sosyal izolasyon, karantina, sokağa çıkma
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yasakları gibi önlemler, kadın ve erkekler için farklı etkiler oluşturmaktadır. Pandeminin tüm dünya
için büyük sorunlar yaratırken; hane içi iş bölümü ve
çocukların bakım sorumluluklarını paylaşmak açısından bir avantaja çevrilip çevrilemeyeceği pek çok
araştırmaya konu olmaktadır. Araştırma verilerinin
küresel sonuçları ise pandemi sürecinin hem avantaj
hem de dezavantajlarına işaret etmektedir.

dağılımına doğru ilerlemek için yeni fırsatlar öngörmüşlerdir (Blasko vd. 2020: 16). Pandemi sürecinde
gerçekleştirilen bir çevrimiçi ankette, erkeklerin pandemi öncesine kıyasla çocuk bakımına daha fazla katıldığı hem erkekler hem de kadınlar tarafından rapor
edilmiştir (Kováts, 2020). Pandemi sürecinden hemen
önce yapılan ve erkeklerin ev içi işlere ve çocuk bakımına katılımına yönelik söylemlerini anlamayı amaçlayan bir çalışmada ise; geleneksel cinsiyet rollerine
sahip erkeklerin ev içi işlere katılmak istemedikleri,
ev içi işlere ve bakım sorumluluğuna katılan erkeklerin ise erkeklik performanslarını yeniden üretmek
istemediklerini belirttikleri ortaya konulmuştur (Eslen-Ziya vd. 2021).

Pandeminin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha
da derinleştireceğini belirten çalışmalarda, çalışma hayatının yeniden şekillenerek dijital alana taşınması ile
ev-iş dengesinin kurulmasının daha da zor bir hal aldığı, aile üyelerinin evde kalma süresinin artması ile ev
alanında kadınlardan beklenen temizlik, yemek, alışveriş ve virüse karşı gerekli hijyeni sağlama gibi görevlerin arttığı, bu nedenle kadınların iş yükünün ağırlaştığı belirtilmektedir (Ünal vd, 2020: 2). Okulların ve
kreşlerin pek çok ülkede kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi ile kadınların, okul çağındaki çocukların
çevrimiçi eğitim süreçlerini takip etmek, bu belirsiz ve
stresli süreçte çocukların duygusal ihtiyaçlarına yanıt
vermek, oyun ve aktiviteler planlamak gibi daha fazla
sorumluluk getiren bir süreç ile karşı karşıya kaldıkları belirtilmektedir (Mert, 2020). Pandemi öncesi ve
sırasında takip edilen 2027 yetişkinin verilerine dayalı
bir araştırmada, kadınların ev içi iş ve çocuk bakımı
sorumluluğunun bu süreçte arttığı ve bu nedenle istihdamlarının azaldığı belirtilmiştir (Yaish vd. 2021).

Pandemi sürecinde ev alanına
dahil olan erkeklerin eş ile ilişkiler,
ev içi iş bölümü ve bakım
sorumluluğu deneyimleri
Yöntem
Covid-19 pandemisi nedeniyle ev içine dahil olan erkeklerin eş ile ilişkiler, ev içi işler ve bakım sorumluluklarına dair deneyimlerini betimlemeyi amaçlamayan bu araştırma, nitel bir araştırma olarak
tasarlanmıştır. Nitel araştırma, olayları ve olguları
doğal ortamları içinde betimleyebilmek, katılımcıların bakış açılarını anlayarak yansıtabilmek (Yıldırım
ve Şimşek, 2016) ve gerçekliği olduğu gibi tarif etmek
amacıyla (Kümbetoğlu, 2005: 34), nispeten az çalışılan bir konu olarak, pandemi sürecinde erkeklerin
deneyimlerinin olduğu gibi anlaşılması açısından çalışmanın metodolojisine hizmet etmektedir. Araştırmanın deseni, bir fenomeni (olguyu) temellendirmek
amacıyla bakabileceğimiz en iyi yerin hayatın deneyimlenme biçimi olduğunu belirten Husserl’den (akt.
Şahin, 2018) hareketle katılımcıların neyi, nasıl deneyimlediklerinin anlaşılması ve katılımcılar tarafından
aynı olaylara yüklenen öznel anlamlara dayalı farklı
gerçekliklerin ortaya konulması amacıyla fenomenoloji (olgubilim) deseni olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan bazı çalışmalarda pandemi, ‘değişen sosyal normları ve beklentileri hızlandırması
muhtemel’ bir kanal olarak ele alınmakta ve sürecin
ebeveynler arasında çocuk bakımı görevlerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlayabileceği, dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği için bir fırsat olabileceği ifade edilmektedir (Alon vd. 2020: 2). Pandemi
öncesi dönem ile karantina sürecinde erkeklerin ev içi
işlere katılım düzeylerini karşılaştıran bir araştırmada
karantina aylarında daha eşit bir iş bölümüne doğru
küçük değişimler olduğunu belirtilmiştir (Shafer vd.
2020). Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan erken bir raporda krizin olası etkilerini tartışan farklı
araştırmacılar, pandeminin bir sonucu olarak erkekler ve kadınlar arasında ücretsiz emeğin daha eşit

Araştırmanın çalışma evreni, İzmir ilinde ikamet
eden, çeşitli sosyo-ekonomik ve eğitim düzeylerine
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sahip, 6 yaş ve altındaki çocukları ile aynı evde yaşayan ve pandemi sürecinde bir süre ev alanında olmayı
deneyimlemiş 16 aileden oluşmaktadır. İzmir, ülkenin
üçüncü metropolü olması, sosyokültürel çeşitliliğini
yansıtması ve temsil edebilmesi nedeniyle seçilmiştir. Katılımcılar, pandemi sürecinin devam etmesi ve
katılımcılara ulaşmanın zorluğu nedeniyle, amaçlı ve
kartopu örneklem tekniği kullanılarak belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan 16 çiftin belirlenmesindeki temel
ölçüt erkek katılımcıların pandemi sürecinde değişen
sürelerde evde olmayı deneyimlemeleri olarak belirlenmiştir. Erkek katılımcıların ev içinde yer almalarının öncelenmesinin nedeni, cinsiyetlendirilmiş ev
alanındaki rollerin pandemi sürecinde değişen ve
değişmeyen yönlerinin nedenlerini anlama çabasıdır.

olan betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması süreçlerini kapsayan betimsel analiz, “ne” ve “nasıl” sorularına cevaben
çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamaktadır (Türkdoğan ve Gökçe, 2015: 345-346). Görüşmeler, erkeklerin ev içi işlere ve bakıma katılımlarının doğasına
dair kapsamlı bir resim sunmak için hem kadın hem
de erkek katılımcıların deneyimleri üzerinden ele
alınmıştır. Bu durum erkeklerin söylemlerinin eşlerin
tanımlarına uyup uymadığının görülmesine ve veri
kontrolüne olanak sunmuştur.
Tablo 1: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri

Nitel araştırmalarda araştırmacı veri toplarken
örneklem büyüklüğünün ne kadar olacağı konusundan emin değildir. Özellikle az araştırılmış ya da hiç
çalışılmamış olay, olgu ve durumlar karşısında araştırmacı, araştırmada ortaya çıkan kavramlar ve süreçlerin birbirini tekrar etmeye başlaması halinde yeterli
sayıda kaynağa ulaştığına karar verebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 125). Covid19 pandemisinin
devam etmesi ve araştırmada ortaya çıkan kavramların birbirini tekrar ettiğinin fark edilmesi nedeniyle
katılımcı sayısı 16 çifte ulaştığında veri toplama işlemi
bitirilmiştir.
Görüşme formu araştırmacı tarafından Andrea
Doucet’nin “Do Men Mother” adlı kitabı temel alınarak hazırlanmıştır. Soruların kullanılması için yazardan 2 Mart 2020 tarihinde onay alınmıştır. Görüşmelerin tamamı yarı yapılandırılmış görüşme formları
ile katılımcıların belirlediği alanlarda 2021 yılı Şubat
ve Mart ayları arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Pandemi sürecinde yüz yüze yapılan görüşmelerin yerine ve zamanına katılımcıların uygunluk durumuna
göre karar verilmiştir. 16 çift katılımcıdan oluşan görüşmelerden 27’si sosyal bir ortamda, 5’i ise evlerinde
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan bilgilendirilmiş
onam formu alınmış ve görüşmeler ortalama 40 dakika sürmüştür.
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanan veriler, nitel araştırmanın bir türü
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Katılımcı
		

Yaş Doğum
yeri

Eğitim
Düzeyi		

Meslek

Ç1 Ayhan
Suzan

37
33

Aydın
Antalya

Lisans
Lisans

Öğretmen
Öğretmen

2

Ç2 Bülent
Alev

40
29

İzmir
İzmir

İlkokul
Ortaokul

Berber
Kuaför

1

Ç3 Rıza
Ayten

43
41

İzmir
İzmir

Önlisans
Önlisans

Elektrik Teknikeri 2
Memur

Ç4 Kenan
Filiz

41
37

İzmir
İzmir

Lise
Lise

Sörf Eğitmeni
Çalışmıyor

2

Ç5 Şahin
Figen

41
37

İzmir
Ankara

Lisans
Lisans

Avukat
Öğretmen

1

Ç6 Kemal 40 Bolu
Esen
40 Malatya
			

Lisans
Yüksek
Lisans

Otel İşletmecisi

1

Ç7 Ferit
Meral

32
36

Iğdır
Aydın

Ortaokul
Lisans

Emlakçı
Öğretmen

Ç8 Ekrem
Hülya

42
39

Konya
Uşak

Lisans
Lisans

Uzman Jandarma 2
Memur

Ç9 Erol
Sevda

41
40

Zonguldak Ortaokul
Zonguldak Lisans

Çatı Ustası
Ebe

2

Ç10 Turgut 37
Fatma 35

Konya
Adana

Öğretmen
Öğretmen

1

Ç11 Ferdi 38
Müjde 31

Tokat
Lise
Balıkesir Lise

Kaptan
1
Market Çalışanı

Ç12 Ömer 36
Belgin 34

Adıyaman Ortaokul
Malatya İlkokul

Fırın Çalışanı
Çalışmıyor

2

Ç13 Necdet 37
Gülşen 37

Kayseri Lisans
Diyarbakır Lisans

Öğretmen
Öğretmen

1

Ç14 İlyas
37 İzmir
Lisans
				
Suna
37 Osmaniye Lisans

Otel Çalışanı
(Çalışmıyor)
Öğretmen

2

Ç15 Suat
Hale

Lisans
Lisans

Çocuk
Sayısı

Otel İşletmecisi
1

31
27

Çorum
Çorum

Önlisans
Önlisans

Belediye Çalışanı 1
Çalışmıyor

Ç16 Yılmaz 35
Türkan 34

Manisa
Manisa

Lisans
Lisans

Polis		
Öğretmen
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Bulgular
Pandeminin cinsiyet özelinde yansımaları:
Kim daha çok zorlandı?

hem eş, çok fazla idare etmek çok zor oluyor. Şimdi
yani, şimdi eski anne babalar der ya hani, emekli olmadan önce çok iyiydin, emekli olduktan sonra...aynı
o şekilde.” (Müjde, 31, Market Çalışanı).

Pandeminin cinsiyet özelinde yansımaları bölümünde hem erkek hem de kadın katılımcıların deneyimlerine yer verilmektedir. Pandemi sürecinin kadın
ve erkek katılımcılar tarafından farklılaşan ve benzeyen yönlerinin anlaşılması, ev içi iş bölümüne dayalı
rollerin ve toplumsal cinsiyet algısının günlük yaşam
pratikleri üzerinden nasıl deneyimlendiğinin kapsamlı bir resminin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Pandemi sürecinde erkek katılımcılar; kadınların
ev içi işlerde aldığı sorumluluğu fark ettiklerine, ev
alanında yer alan erkeklerin ve çocukların kadınların
ev içi sorumluluklarını daha da arttırabileceklerine
dair empatik yaklaşımlar sergilemekle beraber sürecin kendilerini ekonomik zorluklar ve “ev geçindirme”
sorumluluğu nedeniyle zorlandığını ifade etmişlerdir.
“... Ya bir bayanın, ev hanımının ne kadar sorumluluk
aldığını daha iyi gördük, gördüm diyeyim, öyle söyleyeyim ve müşterilerimle de konuşurken, bunu ortak
karar olarak algılıyorum.” (Bülent, 40, Berber).

Literatürde yapılan çalışmalar pandemi sürecinin kadın ve erkeklerin günlük rutinlerinde ve yaşam tarzlarında değişikliğe neden olduğunu ortaya
koymaktadır (Ardıç-Çobaner ve Dural-Tasouji, 2021;
Kaya ve Işık, 2021). Yapılan derinlemesine görüşmelerde kadın ve erkek katılımcılar, pandemi sürecinin
etkilerini ifade ederken literatürdeki araştırmalarla
benzer şekilde günlük rutinlerinin değiştiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların pandeminin etkilerini
geleneksel cinsiyet rollerinin kadın ve erkeğe yüklediği sorumluluklar üzerinden değerlendirdikleri görülmüştür. Ev içi alanda sorumluluklarının arttığını
ifade eden bazı katılımcılar bu durumu, eşlerinin sürekli evde olmasının ve anne olmanın getirdiği ekstra
sorumluluklarla ilişkilendirirken başka bir katılımcı,
eşinin evde olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu ifade etmektedir.

“... Ya bizim sorumluluklarımız biraz daha ev dışında,
kadınlar biraz daha evde sorumlulukları fazla. Onların sorumlulukları daha fazla artmıştır diye düşünüyorum. Yani mesela, evde daha fazla vakit geçirdiğimiz için yemek olaylarında, ev işlerinde daha fazla şey
oldu. Hem bir taraftan uzaktan işini yapmaya çalışırken bir taraftan da evde gündelik yaptığı, iş hayatı dışında falan şeyleri yapmak zorunda kalıyordu. Şimdi
ikisi birbirine girdi. Hem ikisini birden aynı anda ve
saat fark etmeksizin yapmaya başladı, o yüzden kadınları daha çok vurdu.” (Turgut, 38, Öğretmen).
“Erkekler ekonomik anlamda bunun zorluğunu yaşadı. Çünkü erkeğin üzerinde öyle bir şey vardır ya,
çalışma hep erkek...ataerkil bir toplumda olduğumuz
için, erkek mutlaka çalışması gerekir gibi bir algı var,
Türkiye’de, bizim kültürümüzde. Erkek, işinden olunca ya da ekonomik özgürlüğünü kaybedince mutlaka
bir şey yaşadı. Bu anlamda, ekonomik anlamda, iş anlamında. Kadınlar da, şöyle, çalışan kadınlar, erkeğin
evde olması, daha fazla evde olması, daha çok vakit
geçirmek onları da başka türlü etkilemiştir diye düşünüyorum ama, en çok yine dediğim gibi somut anlamda baktığın zaman erkekleri daha çok etkilemiş.”
(İlyas, 37, Çalışmıyor).

“İki yönlü de olabilir ama benim açımdan erkekleri
daha çok etkiledi. Bayanlar mesela, belki eşiyle sıkıntılı olanlar, bayanlar daha çok etkilenmiştir ama bende
öyle bir sıkıntı olmadı. Benim tam tersi eşim etkilendi.
Benim işime yaradı gibi bir şey oldu çünkü çocuğun
bakımı sürekli benim üstümdeydi normalde...” (Alev,
29, Çalışmıyor).
“Bence kadınları etkiledi çünkü erkekler daha çok
dışarıya çıkıyorlar. Kadınlar mecburen anne olmalarından sebep daha çok kendilerini koruyorlar ya da
korumak zorunda hissediyorlar, çocuklarına bir şey
olmaması açısından. Gitmek zorunda oldukları yerleri
bile erteleyip, kendilerinden fedakârlık verdikleri için
anneleri daha çok etkiledi.” (Meral, 36, Öğretmen).

S. Sancar, kahvehanelerin homososyalliği oluşturan cinsiyetlendirilmiş “erkek mekânları”nın başında geldiğini, bu mekânlarda erkeklerin toplumsal
cinsiyet konumlarına bağlı engellemelerden ve sıkıntılardan kaçarak kendilerini terapi ettiklerini belirtir
(Sancar, 2009: 263-264). Aşağıda pandemi sürecinde
bir arkadaşını kaybettiğini belirterek bu kaybı kahve-

“Genele baktığımız zaman kadın daha çok etkilenmiştir bence. Ya hem evle ilgili olduğu için hem çocuk
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hanelerin kapalı olması ile ilişkilendiren katılımcının
söylemi literatürde yer alan gözlemleri destekler niteliktedir.

geldi muhabbet ettik, beraber nescafe aldık, beraber
karşılıklı oturuyoruz, içiyoruz, falan filan. Daha iyiydi
yani, daha iyiydi. Bu fırsatları hani ara ara yaşamak da
güzel.” (Bülent, 40, Berber).

“Bence erkekleri etkiledi. Ya bundan dolayı hayatını
kaybettiğini düşündüğüm, kalp krizinden bi arkadaşımı kaybettim. Benden büyük... şöyle, her gün kahveye giden bi abimiz vardı burada, kendisi Çorumlu.
Her akşam kahvededir bu... Bu orta sınıf insanlarda
Türkiye genelinde var. Mesela İç Anadolu da, Doğu
Anadolu da, Güney Doğu da, Karadeniz de... ya bundan dolayı çok insan rahatsız olmuştur. Ben bu abinin
kahveye gidemediğinden, sıkıntıdan kalp krizi geçirip
vefat ettiğini düşünüyorum. Benim gibi düşünen başka insanlar da var.” (Ekrem, 42, Jandarma).

“Bence etkiledi. Daha iyi oldu hocam. Hani o benim
en azından evde neler yapabildiğimi... “sen akşama kadar ne yapıyorsun” der gibi hani böyle bakışları vardır
ya, evde ne yaptın gibi, onun ne kadar zor olabildiğini
aslında evde kendi de görmüş oldu... Bişey yani mesela
bir salata da koysam, tamam yani bugün bu olsun diyebilir. Ama daha önce böyle değildi. Bugün başka bir
şey yapmadın mı yanına derdi, ama en azından ona
emek sarf edildiğini fark eder oldu. Emeğimi fark etti
diyelim...” (Alev, 29, Çalışmıyor).
Bazı katılımcılar pandemi sürecinin ilişkilerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını belirtirken, ev
alanında geçirilen zamanın artmasının çocuklarla etkileşimde farklılıklar yarattığını vurgulamıştır.

Hem kadın hem de erkek katılımcıların pandemi
sürecinin etkilerini ev içi iş bölümü ve geleneksel cinsiyet rolleri üzerinden ele aldığı görülmektedir. Bir kadın katılımcının, eşinin çocuk bakım sorumluluğunu
pandemi sürecinde kendisiyle paylaşmasını olumlu bir
yön olarak ifade etmesi ve aynı katılımcının eşinin de
kadınların ev alanındaki sorumluluklarını fark ettiğini
belirtmesi pandemi sürecinde ücretsiz ev içi emeğin
fark edildiğini ve sürecin erkekler açısından bir değişime ve farkındalığa olanak sağladığını ortaya koymaktadır. Diğer erkek katılımcıların ekonomik zorluklar
ve kendi sorumluluklarını ev dışı alanda tanımlaması
hem kamu-özel alan hem de kadın-erkek rollerine dayalı ayrımcılığın sürdüğünü göstermektedir.

“Hiçbir şey değişmedi pandemi sürecinde ama dediğim gibi ben birazcık daha farklı kafada çalışıyorum.
Evde ne kadar kalırsam, eşimle ne kadar fazla zaman
geçirirsem o kadar daha mutlu oluyorum, değişik
yani. Bütün iş arkadaşlarım sabahın 8’inde işe geliyorlar, ben niye geç kaldım diye düşünüyorlar. Ya kahvaltı
yaptım oğlum, karımla çocuklarımla ne normal değil
mi? (Onlar) Ya ne kadar erken çıkarsam o kadar iyi
işte değil mi? ... 7 gün çalışıyorlar yani mümkünse...”
(Kenan, 37).
“Biz o kadar beraber olmaya alışkınız ki, bizi o kadar
etkilemediğini düşünüyorum...Ya çocuklarla daha
fazla ilgileniyor. Zaten çok ilgili bir babadır da, hani
bir tık daha öne geçmiş oldu. Olumlu yönü odur herhalde.” (Filiz, 37, Çalışmıyor).

“Kadınlar koca, çocuklar baba yüzü gördü”
Pandemi sürecinde eş ile ilişkiler

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarda pandeminin, aile ve evlilik yaşantısı üzerine olumlu etkilerinden birinin evlilik yaşantısında eşler arasındaki
paylaşımın artması ve sürecin zorluğuna rağmen eşlerin birlikte zaman geçirmek açısından pandemiyi
bir fırsat olarak gördükleri belirtilmektedir (Kaya ve
Işık, 2021: 517). Bir katılımcı çiftin pandemi sürecini
nasıl deneyimlediklerine dair söylemleri yapılan araştırmaların bulgularını destekler niteliktedir.

Pandemi sürecinde yapılan araştırmalarda sürecin,
aile ve evlilik yaşantısında olumsuz etkilerin yanı sıra
olumlu etkileri de olduğunu, bazı ailelerin bu süreçte
yaşam önceliklerinin değiştiğini, yaşamın anlamı ve
önemini fark ettiklerini, eşler arasında paylaşımın ve
farkındalığın arttığını belirtilmektedir (Kaya ve Işık,
2021). Yapılan görüşmelerde hem erkek hem de kadın
katılımcıların deneyimlerine dair söylemleri belirtilen bulgularla örtüşmektedir.

“Dediğim gibi yani daha fazla zaman geçirdiğin zaman ister istemez, mesela biz birbirimiz severek evlendik. O günleri biz çok uzakta bıraktık yani hep
unuttuk. Hep ben işe gittim, hep o evde kaldı. Hep
akşam geldik, yemek yedik, uyuduk. Hep aynı şeyler

“Bence karım da mutluydu, çocuğum da mutluydu
hani halk arasında bir şey diyorlar işte “kadın koca
yüzü gördü, çocuk da baba yüzü gördü” diyorlar, halk
arasında şu an böyle diyorlar...Karımla dertleştim, yeri
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söylemleri, Covid-19 pandemisi ile değişen çalışma
yaşamının erkeklerin ev içi işler ve bakım sorumluluğuna katılımını arttırdığını, kadınların ise bu sorumluluklara katılımı talep ettiklerini göstermektedir.

tekrarlanınca... Bu sefer evde kaldık, yan yana kaldık,
beraber bir şeyler yaptık. O günlere döner gibi olduk.
İster istemez yani öyle yani bir değişiklik oldu eşimle
ilişkide...” (Ömer, 36, Fırın Çalışanı).
“Yani, bak biz, 7 yıl bir birlikteliğimiz vardı eşimle,
evlenmeden önce. 7 yıl bir flörtümüz vardı. Ondan
sonra tabi evlenince insan daha birbirini tanıyor. İnan
bu pandemide daha da çok birbirimizi tanımaya başladık. Çünkü daha çok zaman ayırdık, daha çok konuştuk, daha çok şeyler paylaştık...Yani daha da hassas
oldu diyeyim.” (Belgin, 34, çalışmıyor).

“İlişkime olumlu yansıdı aslında hani, olumsuz değil.
Hani hep derler ya ‘çok yan yana olduğu zaman eşler
çok kavga...’ hatta televizyonda haberlerde falan bile
çıktı, daha çok kavgalar arttı falan filan. Bizim öyle değil, bizim daha iyi oldu evin içinde olmamız... çünkü
benim işim, tamam hani mesai saatlerim belliydi ama
onun çalışma saatlerine göre daha uzundu. Cumartesi
günleri çalışıyordum falan, daha çok evde olmamı istiyordu. Evde olmam onu daha çok mutlu etti. Ben de
mutlu oldum, o mutlu olduktan sonra ben de mutlu
oldum. Benim onunla birlikte bir şeyler yapmak işte,
ev işi yapmak falan, bunlar beni mutlu etti. O konuda
hiç de öyle olumsuz bir şey yaşamadık.” (İlyas, 37, Çalışmıyor).

Literatürdeki çalışmalarda, pandemi sürecinde
ev içi alanda eşler arasında yaşanan tartışmaların çoğunlukla toplumsal cinsiyete dayalı geleneksel rol ve
beklentilerle ilişkili olduğu ve kadınların ev içi işleri
içselleştirerek benimsedikleri belirtilmiştir (Kaya ve
Yaşar, 2021). Bir katılımcı çiftin pandemi sürecinde
yaşadıkları tartışmalara yönelik söylemleri literatürdeki çalışmanın bulguları ile örtüşmektedir.

“Bize iyi geldi başta. Ben hani daha az yardım ettiği
için, yardım da demeyeyim de daha az iş paylaşımı
yaptığı için benimle, sorun çıkartıyordum. Daha çok
yapması gerektiğini düşünüyordum ya da çocuklarla
biraz daha vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyordum.
O da boş vakti olunca bunları yapmaya başladı. Bu bize
iyi geldi. Ama bir süre sonra işiyle ilgili problemler çıkmaya başladı, pandemi sebebiyle. Stres olunca araya
stres girince bu sefer birbirimizden biraz uzaklaştık,
ikimizin de kafası dolu. O açıdan sıkıntı yaşadık biraz
ama genel olarak bize iyi geldi. Birlikte daha çok vakit
geçirmek, biz sevdik yani o işi.” (Suna, 37, Öğretmen).

“Değiştirdi evet çünkü oraya çorap atma, oraya bunu
atma... yani şöyle, eşim dağınık. Eşim dağınık olduğu
için de ben sürekli arkasını toplamak yerine artık saldım, bıraktım. Tabii o da... tartışıyoruz bu konuda...
Ama etkiledi mi, etkiledi çünkü tartışma çok yaşanıyor. Aynı evin içinde, hiç çıkmıyorsun, etmiyorsun sadece televizyon izleyebiliyorsun. Tamam aktivite oluyor e bir saat, başka? Yok, konuşacak bir şey, bir saat,
sonra? yok. Televizyon izliyorsun sonra çay getir, çay
götür vs. o da tabii ister istemez şey oluyor... yani etkiledi, tartışıyoruz, ediyoruz işte sonra baya bir tartışıyoruz. Sonra mecburen…” (Müjde, 31, Market Çalışanı).

Korumak ve kabullenmek arasında
erkeklikler

“Son iki üç aydır, daha öncesinde zaten çocuğun hava
şartları da zorluyor ve bunun (eş) izni falan yoktu, yeni
başlamıştı işe, izindeyken beraberdik zaten bütün gün,
istediğimiz zaman çıkabiliyorduk. Şimdi son iki üç aydır cumartesi pazar zaten yasak. İşinden dolayı da onlara da cumartesi pazar izin veriyorlar. Biz çıkamıyoruz,
hep evdeyiz ve bunu sorun yapıyor. Bize vakit ayırmıyorsun, biz dışarı çıkamıyoruz, biz gezemiyoruz. O yüzden kavga ediyoruz, tartışıyoruz.” (Ferdi, 38, Kaptan).

K. McLean Ebola salgını sırasında babaların bakım
rollerini araştıran çalışmasında, erkeklerin “yerleşik
yollarla” bakım sağlayamadıklarında ailelerini salgından korumak için bakım sağlamanın “doğaçlama” yollarını bulduklarını öne sürmektedir (McLean,
2020). Çalışmada erkek katılımcılara eve hastalık taşıma riski nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüp düşünmedikleri sorularak pandemi sürecinin iş yaşamı bağlamında erkek kimliklerine etkilerinin keşfedilmesi
amaçlanmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcıların;
eş ve çocuğu aile büyüklerinin yanına yollayarak izole etme, kendilerini ev içinde ya da dışarıda farklı bir
yerde kalarak izole etme, işe ara verme, hastalığı red-

Araştırmalarda, günümüzde kadınların eşlerinden daha duygusal ve paylaşımcı olmalarının beklendiği, ev içi işlere ve çocuk bakımı sorumluluğuna
katılım söz konusu olduğunda kadınların eşlerinden
işbirliği içinde hareket etmelerini talep ettikleri belirtilmektedir (Avşar, 2017: 234-236). Katılımcı bir çiftin
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detme ya da hastalığın bir şekilde herkese bulaşacağını kabullenme gibi çeşitli ifadelerle pandemi sürecinde işten eve hastalık taşıma ve bulaştırma riskine karşı
önlemler önermeleri literatürde yer alan araştırmanın
bulgularını destekler niteliktedir.

lerse, tabi bırakırım, kesinlikle bırakırım.” (Ekrem, 42,
Jandarma).

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarda, ataerkil toplum yapısında erkeklerden beklenen kendine
güvenme, sert olma, metanetli ve cesur olma gibi eril
davranış normlarının Covid-19 sırasında erkeklerin
ciddi önlemler almama ve hastalıktan kaçınma olasılığını yükseltmiş olabileceği belirtilmektedir (Ruxton
ve Burrell, 2020: 6). Katılımcılardan Ayhan’ın, ailesinin tamamının hastalığı geçirdiğini ve pek çok yakınını kaybettiğini ifade ederken “işi” söz konusu olduğunda ne olursa olsun “başarmak zorunda” olduğunu
belirten söylemleri bir yanıyla hastalıktan kaçınma
tutumuna işaret ederken diğer yandan geleneksel eril
rollerin getirdiği davranışları sergileme halini ortaya
koymaktadır.

“Herhalde (işi) bırakmam ama evdekilerle daha az görüşmeyi tercih edebilirim. Çünkü benim bi alternatif
kalma yerim var. Gidip orda kalabilirim, şey yapabilirim veya kendimi kötü hissettiğimde kendimi izole
edebilirim...” (Rıza, 43, Elektrik Teknikeri).
“Yani (işi) bırakmayı düşünmem ama ara verme olabilir. Yani iş icabı zaten bırakmayı gerektirecek bir durum
yok. Yani benim kendi işim, amcamla beraber çalışıyoruz. Yani bir ay da gitmesem, iki ay da gitmesem, bırakmamı gerektirecek bir şey değil. Hani 3 ay gitmem
sonra yine devam edebilirim...” (Şahin, 41, Avukat).

Sancar, “çalışma yaşamının” endüstriyel kapitalizm çağında “modern” erkeklik değerlerinin kurulduğu en önemli yerlerden biri olduğunu belirterek, hegemonik erkekliğin inşasında iş sahibi olmanın önemine
işaret eder. (2009: 58). Hastalık taşıma riskini önlemek
için işi bırakmayı bir çözüm olarak dile getiren erkek
katılımcıların ise bu durum için “kesin bulaşacak”, “bu
iş yüzünden bulaşacak” gibi kriterler belirleyerek işlerini bırakmalarının belirli şartlara bağlı olarak ifade etmeleri, iş ve erkeklik arasındaki sıkı ilişkinin, bir
başka deyişle erkek kimliğinin “ev geçindirme” rolünü
merkeze alarak pekiştirildiğinin göstergesidir ve literatürdeki çalışmalarla örtüşmektedir.

“İşimi bırakmayı düşünmem, sonuçta iyi kötü bir
mesleğiniz var. Şu andaki ortamı gördüğümüz zaman
üniversite mezunlarını, işsizleri gördüğümüz zaman,
sevsen de sevmesen de işinde mutlu olmayı başarmak
zorundasın, öğrenmek zorundasın ... Benim ailemin
hepsi geçirdi koronayı. Teyze oğlumu kaybettim, bu
süreçte babam vefat etti, anneannem vefat etti...” (Ayhan, 35, Öğretmen).

Sorumluluk almak ya da al(a)mamak:
Ev içi işbölümü
Bir hane içindeki işlerin, rollerin ve sorumlulukların
paylaşılmasını ifade eden ve gelenekselleşmiş bir karaktere sahip olması nedeniyle büyük oranda değişmeden devam ettiği kabul edilen ev içi iş bölümü (Vatandaş, 2007), kadın ve erkeğin farklı görevleri yerine
getirmelerine ve kişiler arası ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olarak “cinsiyet düzenini” kurmaktadır
(Coltrane ve Shih, 2010: 407). Bu bölümde pandemi
sürecini deneyimleyen katılımcıların ev içi iş bölümüne katılımlarına dair görüşlerine yer verilerek, cinsiyet eşitliğinin ve ayrımcılığının günlük yaşam pratiklerine yansımalarının anlaşılması amaçlanmıştır.

“Düşünmem, çünkü bir sürü insan bu riski taşıyor. O yüzden evime ekmek götürmeliyim, bu yaz
da öyle oldu zaten işte iki ay uzak tutabildiğim kadar
tutmaya çalıştım ama bir süre sonra pandeminin bitmeyeceğini, insanların hala gevşek olduğunu, dikkat
etmedikleri için bununla tek başıma mücadele etmemin anlamı yok. Kendi kendimi işsiz bırakıp, zor duruma düşemezdim.” (Ferdi, 38, Kaptan).
“... Ben de hasta olmak istemem, çoluk çocuğuma da
hastalığı bulaştırmak istemem ama ben çalışmazsam
da bizim düzenimiz yürümez. İlk önce bunu söyleyeyim. Ben evde maddi olarak yükünü çeken tek benim
yani...” (Bülent, 40, Berber).

A. Gorman-Murray çalışmasında, günümüzde
ev içi işlere ve çocuk bakımı sorumluluğuna katılım
sağlayan erkekleri “Yeni Erkek” imajı ile tanımlamakta ve bu erkekliğin aslında “ev içi faaliyetlere ve emeğe
daha fazla algılanan katılım yoluyla şekillenen” hetero

“Tabii canım çocuklara, eşime eğer bi şey varsa işi ben
hemen yarın bırakırım. Bu işten dolayı, çok riskli der-
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erkekliğin yeni bir biçimi olduğunu ifade etmektedir (Gorman-Murray, 2008: 371). Aşağıda, ev içi işlere katılımla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını
belirten katılımcının söylemleri ev içi faaliyetlere ve
emeğe ilgiyi ortaya koyarken, kendisine “tamirat, tadilat” gibi ev alanında erkeksi işler yaratması ise erkek
kimliklerinin ev alanında hangi pratiklerle yeniden
üretildiğine işaret etmekte ve literatürdeki çalışmalarla örtüşmektedir.

“... Ya şimdi şöyle bir şey mesela, kahvaltı yaparız mesela hafta sonu ailecek, genel bi temizlik yapar benim
eşim. O banyoyu falan yıkar, şey yapınca, biz de kahvaltıdan kalkınca derim önce çocuklara, herkes tabağını götürsün mutfağa. Büyük oğlumun görevi zaten
makineyi boşaltır, onun da var görevi, annesi ona bi
görev, o hep boşaltır makineyi. Ondan sonra ben, ne
bileyim, merdivenleri ben temizlerim... Balkon camını falan ben silerim, ben yıkarım. Halıları ben silkelerim. Daha anlatayım size yani, masayı ben kaldırırım.
Yani yapıyoruz. Ya şimdi eşim bana söylemez ben ona,
yani bana, ya da der, yardım et bana der. Tamam derim, peki ne demek, yani demen bile hata... Aslında bu
şeyden değil hani bu korkudan falan değil, ne bileyim
hani bi tatsızlık çıkacak olaydan falan değil hani, ortak alanı paylaşıyoruz sonuçta. Hani dağıtamayız ki bi
yere hani, toplamak zorundayız. Beraber kahvaltı yaptıysak, beraber kaldıracağız.” (Erol, 41, Çatı Ustası).

“... Ben her gün mesela, her sabah evi süpürüyorum.
Çocukların kahvaltısını yaptırdıktan sonra, evi süpürüyorum, topluyorum. Ben çünkü öyle oturmayı seviyorum. Derli toplu olacak, temiz olacak öyle oturmayı... Mesela şu an tabi ki çalışıyor olsam bunları
yapamam. En fazla akşam eve geldikten sonra birkaç
ev işi yaparım... O da neden çünkü bir rutinim vardı.
İşte çok yoğundum, onunla alakalı. Eve geldim, o işler bana göre çok basit işler. Evi toplamak, süpürmek
benim için bir saat. Bir saat sonra ne yapacaksın şeyi
vardı. Her sabah çocuklara kahvaltısını hazırlıyorum.
Yaptırdıktan sonra evi toparlıyorum. Onları bir bahçeye çıkartıyorum. Ben o ara evi toparlayıp, süpürüyorum. Bulaşıkları yerleştiriyorum. Ev benim için böyle
derli toplu olacak...O anlamda evde temizlik, bunlar
bana zor gelen şeyler değil, onları yaparım yani. Onun
haricinde evde de kendime iş çıkartırım ayrıca. Tamirat, bilmem ne, ıvır zıvır onlarla da uğraşmayı seviyorum.” (İlyas, 37, Çalışmıyor).

Literatürde yer alan araştırmalar, erken yetişkinlik döneminde daha eşitlikçi tutumlara sahip olan
evli erkeklerin, daha sonraki yaşamlarında rutin ev
işlerine daha fazla katılımlarının muhtemel olduğunu
ortaya koymaktadır (Cunningham, 2005). Benzer şekilde alanda yapılan araştırmalarda, cinsiyet rollerine
yönelik daha eşitlikçi tutumlar ile daha az geleneksel
iş bölümü arasında önemli bir ilişki olduğu vurgulanmaktadır (Batalova ve Cohen, 2002; Crompton ve
Harris, 1999). Katılımcılardan Şahin’in ev içi işlere
katılımında evlenmeden önce ve sonra bir değişiklik
olmadığını belirten söylemleri, cinsiyet rollerine yönelik eşitlikçi bir tutum sergilediğini ortaya koymakta
ve literatürdeki bulgularla örtüşmektedir.

Literatürde yer alan çalışmalarda, erkeklerin ev
işleriyle meşgul olduklarında ve geleneksel kadınsı
görevler olarak algılanan işleri yaparken, toplumsal
cinsiyetin kamusal ve özel sınırlarının bulanıklaştığı;
erkeklerin ev içi işlere artan katılımının, ev işlerini
cinsiyetten ve evi kadınlıktan uzaklaştırdığı belirtilmektedir (Eslen-Ziya vd. 2021: 3). Bazı katılımcıların
ev içi işlere katılımlarını “nedeni yok ki” şeklinde ifade etmesi, ev içi işlerin cinsiyet ile ilişkilendirilmeyen
ve ortak alanda beraber yapılması “normal” olan işler
olarak betimlenmesi literatürde yer alan gözlemleri
desteklemektedir.

“Evet katılıyorum. Ben zaten yani evlenmeden önce
de seviyordum. Kendi bekarken de, yemek yapıyordum, temizlik yapıyordum. Annemle beraberken de
evi temizliyordum, yemeğine yardımcı oluyordum.
Seviyorum, yani kendim yani yemek yapmayı mesela severim. Yalnız da olsam yaparım yani kendime
de yaparım. Birini de çağırırım, yemek yapmak için,
gel ben yapayım beraber yiyelim gibi. Herhalde biraz
seviyorum yani. Evde kendim olduğumda da temizlik
yaparım.” (Şahin, 41, Avukat).

“Ev içi işlere katılıyorum. Çünkü sonuçta ben de yaşıyorum orada, nedeni yok ki. Eşimle birlikte sonuçta
eşim de çalışıyor, bende çalışıyorum. O da eve katkıda
bulunuyor ben de katkıda bulunuyorum. Sonuçta hiçbir şey yapmasan bile orada yaşıyorsun. Yaşam alanın
yani.” (Ayhan, 37, Öğretmen).

Literatürde yer alan çalışmalarda, geleneksel davranış kodlarına sahip kadınların kendilerini ev içerisinde yerine getirdikleri işler ile eş, anne ve çevreye
yardım eden bir rolde tanımlarken erkeği ise işi ile
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yarattığı değişimler sorgulanmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcılar, ev içi işlere dair sorumluluklarını
belirli işler ve alanlar üzerinden tanımlamıştır.

tanımladıkları belirtilmekte ve bu nedenle erkeğin ev
işlerine daha az zaman ayırmasını ve ev içinde daha
az emek sarf etmesini istedikleri vurgulanmaktadır
(Hochschild ve Machung, 2012). Katılımcılardan
Ömer’in, eşinin ev içi işlerde sorumluluk almasına
izin vermediğini belirtmesi cinsiyet rollerinin ev içinde geleneksel dağılımına işaret etmekte ve literatür ile
örtüşmektedir.

“Şimdi ben bu konuda, kendimi mutfak konusunda
geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle et yemeklerine ya
da etin nasıl pişirileceğine, üzerinde... yemek alanında
sorumluluk almaya çalışıyorum çünkü, bilmediğim
bir alan. Keyif almak için öğrenme olması gerekiyor.
Ben yeni bir alana geçmeyi daha çok tercih ediyorum...” (Necdet, 37, Öğretmen).

“Valla ev işlerine mesela hani yataklar serilecek, ben
yardım ederim yani öyle çekingen değilim yani uzakta
durmam. Hani benim eşim öyle bir fırsat bana vermedi yani işin açığı. Pandemi dönemi bulaşık da yıkadım,
yemek de yaptım ama ben hani işe gidip geldiğim için
o bana işte “Sen işe gittin geldin, bir de kalk yemek
yap” demez yani. Yaptırmıyor yani. Her şeyimiz hazır oluyor. Yemekten sonra bana bir çay versin hemen
bulaşığını yıkıyor. Rahatsızsa, hastaysa yaparım ya da
evde yalnızsam ben mecbur yaparım yani.” (Ömer, 36,
Fırın Çalışanı).

“... Benimki... Salata yaparım, tamam, mangal yakarım. Haftada bir gün mangal yakarız biz, ayıptır
söylemesi, alışkanlık olmuş bizde bu. İşçi alışkanlığı
diyelim buna. Tabii mangalı ben yaparım.” (Rıza, 43,
Elektrik Teknikeri).
“... Mutfakta elimden bir şeyler gelir. Ne bileyim, iki
yumurta çakarım, salata yaparım. Ne bileyim işte bir
şey yapılacaksa, kızartılacak, kızartma işlerini severim, acaba orada atıştırma yapıyorum, ondan mı seviyorum, onu da bilmiyorum ama, yani bu tip şeyleri
seviyorum yani. Zaten evimiz çok büyük olmadığı
için, sorumluluğu ben bir tek mutfakta alabilirim evet,
öbür türlü sorumluluklarım yoktur yani. Yani temizliktir filan evde, zaten kadının işine karışılmaz, derim,
geçerim balkona bir nescafe içerim bir sigara içerim
öyle...” (Bülent, 40, Berber).

Kadınsı alanda erkeksi pratikler:
Bunu yapmıyorum çünkü...
Ev, hegemonik erkekliğin “ekmek kazanan” ve “evin
efendisi” rolü ile erkek kimliklerinin yeniden üretilebileceği bir alan olmasının yanı sıra, hegemonik
erkekliğe karşı çıkmak için fırsatlar yaratması açısından da önemli bir alandır (Chapman, 2004; Smith
ve Winchester, 1998). Hallows (2003) çalışmasında,
mutfağı geleneksel maskülen tarzda kullanan erkeklerin özelliklerini; “yemek pişiren, bu işten hoşlanan
ancak bulaşık yıkamaktan, alışveriş yapmaktan ve etrafı toplamaktan hoşlanmayan” şeklinde sıralamakta
ve erkeklerin erkeksi davranışlarını kadınsılıktan bu
şekilde koruduğunu belirtmektedir. Katılımcılardan
bazıları, özellikle mutfak alanında sorumluluk aldıklarını ancak, mutfakta aldıkları sorumlulukların belli
kriterlere bağlı olduğunu ifade etmektedir. Katılımcıların et, balık, tavuk, mangal, salata gibi çeşitli yemekleri yapmayı kendi “tercihleri” olarak ifade ederken
özellikle sulu yemek yapmak, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak, etrafı toplamak gibi faaliyetlere katılmadıklarını belirtmeleri literatürdeki bulguları destekler
niteliktedir. Çalışmada katılımcıların pandemi sürecinde ev alanında yer almalarının ev içi iş bölümünde

“Yemek, eşim... Et konusunda ben yaparım. Balık
olursa ben yaparım. Hani mangaldı, daha pratik şeyleri yaparım yani ama normalde şey yemeklerini eşim
yani...” (Yılmaz, 35, Polis).

K. E. Kelan (2010: 179), bireylerin öğrendikleri
toplumsal cinsiyet aktivitelerini açığa çıkarmak üzere
uyguladıklarını ve başkaları tarafından değerlendirilirken, kendilerini de örtük bir değerlendirmeye tabi
tuttuklarını belirtir. West ve Zimmerman bu değerlendirmeyi “hesap verebilirlik” olarak tanımlamakta
kendine, başkalarına ve topluma karşı hesap verebilirlik olmak üzere üç boyutlu bir yapıya sahip olduğunu
belirtmektedir (Hollander, 2013: 6). Bir katılımcının
cam silme, perde yıkama gibi ev içi işlere katılmama
nedenini “çevreden görürler, laf söz olur” şeklinde
ifade etmesi literatürde yer alan gözlemleri desteklemektedir.
“Yemek yapabilirim. Yemek yapıyoruz. Bulaşık yıkarım. Mutfak gibi, evin alışverişini yaparım, dolaba
yerleştiririm. Dediğim gibi gerekirse, evde yoksa, ev
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çok kötüyse makine falan da takıyorum, elektrik süpürgesi. Çok nadir de olsa evi komple kaldırıp genel
temizlik yaptığım zaman da oluyor. Önce makina,
sonra paspas... Perde yıkama, cam silme işine girmiyorum konu komşu görür bize de gel derler diye, onların hiçbirini... Kapatıyorum bizim perdeyi öyle içerdeyiz yani.” (Ferdi, 38, Kaptan).

“Pandemiden önce de ev işlerine katılırdı. Pandemide
daha çok katılmaya başladı çünkü onun da vakti oldu,
evde olduğu için. Bir hafta evdeydi, bir hafta okuldaydı. O yüzden o evde olduğu süreçlerde hep bana
yardımcı oldu. Hep beraber yaptık, eskisi gibi. Birimiz
süpürüyoruz, birimiz siliyoruz. O toz almayı çok sever, çok güzel cilalar şeyleri siler. Onlara tekrar geri
dönüş yapmış olduk yani o eski düzene.” (Gülşen, 37,
Öğretmen).

Theodore N. Greenstein (1996), ev içi işbölümünün çiftler tarafından etkileşimli bir müzakerenin
sonucu devam eden dinamik bir süreç olduğunu belirtir. Ev içi işlerin ve çocuk bakımının sadece kendilerine ait olduğunu düşünen kadınların, erkeklerin
katılımını teşvik etmekte tereddüt edebileceği gibi,
bu katılımı yönetmeyi de tercih edebileceğini belirtir.
Bir katılımcının ev içi işlere katılmama nedenini geleneksel cinsiyete dayalı işbölümü bağlamında belirten
ifadeleri literatürde yer alan bulgularla örtüşmektedir.

Literatürde yer alan bazı çalışmalarda sadece
çocuk bakımı konusunda değil, temizlik ve yemek
yapma gibi ev içi işlerle ilgili sorumluluğu da çoğunlukla kadınların üstlendiği vurgulanmakta ve kadınların, erkeklerin bu işleri daha zor öğrendiklerine ve
kalitesiz yaptıklarına inanmaları nedeniyle bu görev
dağılımını yerinde buldukları ve severek yaptıkları
belirtilmektedir (Poortman ve Van der Lippe, 2009).
Bir kadın katılımcının eşinin ev içi işlere katılımını
“yapmasa daha iyi” ifadesi ile betimlemesi literatürdeki bulguları destekler niteliktedir.

“Yani ne bileyim salata yaparım. Benim elimden her iş
gelir. Yemek de yaparım ama yemeği o yapıyor yani o
‘Ben daha iyi yaparım, bu benim görevim’ der, kendisi
yapar... Hani o diyor ki, normalde sen çalışıyon, bu işte
benim işim diyor yapıyor. Böyle bir hani iş paylaşımı
da yapmıyoruz hani bak sakın sen bunu yapcan ben
de bunu yapcam diye bir şey yapmıyoruz. Ama kendiliğinden yani otomatik. Nasıl? Ben bir bayanım benim
işim bu, sen erkeksin senin işin bu, biz öyle görüyoruz
yani. Çamaşır, ütü vs. hepsi onda...” (Ömer, 36, İşçi).

“Ya katılırdı da hani nadiren. Mesela bir yemek yapsam işte salatayı, ‘Canısı ben yaparım...’ falan mesela.
Onun dışında canı isteyince yapar. Ama şey sıkıntı
yok. Ayy neden yapmıyor, değilim. Çünkü yapmasa
daha iyi... Ben fazla sokmuyorum desem yeridir. Hani
çok şey yapmıyorum, hani çok yapalım demiyorum.
Biraz dağınık çalışıyorlar ya, şimdi özellikle mutfağa girdik, söylemesi ayıp tatlı yaptı yani anlatamam.
Her taraf unlar falan, bu kadar, daha istemiyorum,
teşekkür ediyorum... Valla, sokmuyorum yani öyle diyeyim. Yani ben halimden memnunum.” (Belgin, 34,
Çalışmıyor).

Pandemiden önce erkeklerin ev içi işlere
katılımına kadın perspektifinden bakmak
Çalışmada kadın katılımcılara, eşlerinin pandemiden
önce ev içi işlere katılıp katılmadıkları ve ev içinde
bir iş bölümü olup olmadığını sorularak ev alanında
cinsiyete dayalı iş bölümünün kadın perspektifinden
anlaşılması amaçlanmıştır. Katılımcı kadınların çoğu,
pandemiden önce eşlerinin ev içi işlere katılımının sınırlı olduğunu ancak bu katılımın pandemi döneminde arttığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, eşlerinin ev
içi alanda daha fazla sorumluluk almalarını; evden
çalışma, azalan iş yükü ve evde geçirilen zamanın artması ile ilişkilendirdiklerini belirtmişlerdir.

Babalığı kaçırma(ma)k:
Bakım sorumluluğu alıyorum çünkü...
Erkeklerin ev içi sorumluluklarla ilişkisini araştıran
çalışmalar erkeklerin, ev içi sorumluluklara maruz
kalmasının aile rollerine ilişkin bakış açılarını değiştirerek değerlerini ve önceliklerini yeniden değerlendirme yoluna gittiklerini göstermektedir (Knoester
vd. 2007). Çalışmada katılımcıların pandemi sürecinde değişen babalık uygulamalarının keşfedilmesi
de amaçlanmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcı erkeklerin büyük bir bölümü pandemi sürecinde babalık uygulamalarında değişiklikler olduğunu belirtmiş

“Pandemiden önce tek sorumluluğu banyoyu temizlemekti. Tabii, evde daha çok olduğu için daha çok yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim, pandemiden önce daha çok
öteliyordu.” (Suna, 37, Öğretmen).
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ve bu değişiklikleri “evde geçirilen zamanın artması”
ile ilişkilendirmiştir. Katılımcılar, çocuklarıyla geçirdikleri zamanın artması ile çocuklarını daha iyi tanıdıklarını, ihtiyaçlarını fark ettiklerini, çocuklarına
daha toleranslı davranmaya başladıklarını, güven ve
iletişimin arttığını, çocukların kendilerine yakın davranmaya başlamasından mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir. Ev alanında daha az yer alarak dışarıda
çalışmaya devam etmek zorunda olan babalar ise pandemi sürecinde benzer babalık pratikleri sergilediklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışmanın bulguları literatürde yer alan gözlemleri destekler niteliktedir.

daha çok yer alma, evden çalışma ve çocuklarla daha
çok vakit geçirme fırsatı bulmak şeklinde tanımlamışlardır.
“... Bence bütün çocuklar ailelerini, annesini, babasını
yanında ister. Bunlar da öyle hiçbir farkı yok. Ne kadar
çok evde kalırsak, ne kadar çok beraber olursak, bence hem sevgimiz hem ilgimiz alakamız artıyor. Mesela
ben iki ay evdeydim son dönem, hiç evden çıkmadım
yani. Ağırlıklı onlarla geçirdim... İyi bir şey yani çok
kötü bir şey değil. Ben seviyorum...” (Kenan, 37, Sörf
Eğitmeni).
“Bende iyi yansıdı. Daha güçlü bağlar kurulması sağlandı. Yani şimdi okulda ya da başka bir yerde aldığı
cevap belki beni mutlu etmeyecekti ama şimdi kendi
cevabımı verme ya da kendi cevabını öğretme kendi
doğrularını öğretme gibi bir şey oldu. Yani sosyal öğrenme ne kadar devam eder böyle bilmiyorum ama o
sosyal öğrenme tamamen aileye döndü diyebilirim.”
(Turgut, 38, Öğretmen).

“... O ara biraz fark ettim hani çocuğa biraz daha ilgi
göstermek gerekiyor şey anlamında... Evin içinde çok
fazla vakit geçirmem fikrimi değiştirdi o konuda. Ben
biraz daha kendimi şey hissediyormuşum, ya uzakmışım aslında evin dışındayken o konuda, yani ne kadar
ihtiyaçları olduğunu biraz daha fark ettim.” (İlyas, 37,
Çalışmıyor).

Literatürde yer alan çalışmalar, belirli ev işlerini
yapmanın yalnızca bireyin kendisini bir toplumsal
cinsiyet kategorisinin yetkin bir üyesi olarak yerleştirmesi için fırsatlar sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda cinsiyetlendirilmiş benlikleri ve davranışları
olumlamaya ve yeniden üretmeye de hizmet ettiğini
belirtir (Coltrane, 1989; DeVault, 1991). Benzer şekilde Connell, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin günlük
hayatta sürekli ve yeniden kurulduğunu belirtir (Connell, 2009: 43). Bazı katılımcıların pandemi sürecinde
çocukları ile ilişkilerinde yaşadığı değişimi ifade ederken tanımladığı günlük yaşam pratiklerini cinsiyet
kategorilerine uygun görevlerle betimlemeleri literatürdeki bulguları destekler niteliktedir.

“... Daha fazla onlara tolerans sağlamaya başladım...
En ufak bir şeyde kızıyordum, şimdi görmezden geliyorum ya da normal karşılamaya başlıyorum. Biraz
daha sabır eşiğim yükseldi. Kendini düşünüyorsun
en basitinden ben, buna niye sinirleniyordum daha
önceden diyorsun. Yanlışlarını görme imkânın oldu,
düzeltme imkânın oldu.” (Ayhan, 37, Öğretmen).
“... Daha yakından tanıdığım için çocuğu mesela, ne
ihtiyaçları var, neyi hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor,
işte neyi yaparsan susuyor, neyi yapmaktan zevk alıyor...onlar herhalde daha çok vakit geçirdiğim için
çözmüş olabilir yani...” (Şahin, 41, Avukat).

Pandemi sürecinde alanda yapılan çalışmaların
bulguları, salgın sırasında işini kaybeden veya evden
çalışmaya başlayan erkeklerin çoğunun kaçınılmaz
olarak ev işlerinin ve çocuk bakımının ana sağlayıcıları haline geldiğini ortaya koymaktadır (Alon vd. 2020:
20-21; Blundell vd. 2020: 316). Erkeklerin evde kalma sürelerini düzenleyen babalık izinleri gibi sosyal
politika uygulamaları üzerine yapılmış araştırmalar,
hane içerisinde bu tür yeniden görev dağılımlarının
toplumsal cinsiyet rolleri ve iş bölümü üzerinde kalıcı etkileri olduğunu göstermektedir (Alon vd, 2020:
3). Katılımcılar pandemi sürecinde baba-çocuk ilişkisinin genelde olumlu yönde bir değişim gösterdiğini
belirtmekle beraber bu değişimin temel kriterini evde

“Aslında bizim ilişkimiz belki de şöyle oluyor, geçmişte oğlum annesine çok daha bağımlıyken, şu an biraz
daha ondan koptuğunu fark ediyorum ben. Bunda da
benim yaptıklarım biraz onu etkiliyor galiba. Daha
çok malzemelerle ilgilenmeye başladığını fark ettim.
Bu zamanda şeyi fark ettim mesela, robotlara olan ilgisi arttı. Bunu da benim yaptığım uygulamaları izlediği
için olduğunu düşünüyorum. Demek ki benim yaptıklarım, tadilatlarım falan matkapla uğraşmaya başladığımda uğraştığını falan fark ettim ya da tornavidayı
falan alıp bir şeyleri sökmeye çalıştığını gördüm. Şöyle bir düşüncem var, önümüzdeki süreçte yaptıklarımı
biraz daha model alacağı için, yeni hobiler edinmem
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inşa etmeden erkek iktidarını yapıbozuma uğratamayacağımızı belirten Hanlon’dan (2012: 66) hareketle
bu çalışmada, günlük yaşam rutinlerini değiştirerek
erkekleri ev içine dahil eden Covid-19 pandemisinin
ev içi işler ve bakım sorumluluğu bağlamında nasıl
deneyimlendiği, cinsiyetlendirilmiş ev alanındaki
rollerin pandemi sürecinde değişen ve değişmeyen
yönlerinin nedenlerinin anlaşılması amaçlanmış ve
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

gerekiyor. Mesela satranç oynamayı biliyorum ama
daha fazla onun yanında yapmaya özen göstereceğim
hani benle beraber o işi öğrensin diye...” (Necdet, 37,
Öğretmen).

Pandemi sürecinde yapılan bir çalışmada, erkeklerin ev içi alanda daha fazla zaman geçirmelerinin
bakım görevlerinin daha eşitlikçi bir şekilde paylaşılması ile ilişkili olduğunu belirtilmiştir (Carlson
vd. 2020). Yapılan görüşmelerde bir katılımcı, ücretli
bir işte çalışmaması nedeniyle zamanının tamamını
evde geçirdiğini, pandemi sürecinde bakıma katılım
pratiklerinin tamamen değiştiğini ve toplumsal roller
açısından kadına yüklenilen sorumlulukların zorluğunu tecrübe ettiğini belirtmektedir.

Covid-19 pandemisi erkek kimliklerinin oluşumunda temel unsur olarak kabul edilen çalışma yaşamını evden çalışma, esnek çalışma ve iş kaybı ile
değiştirmiştir. Erkekler ev alanını, benimsedikleri toplumsal cinsiyet tutumu doğrultusunda farklı biçimlerde deneyimlemiştir. Geleneksel tutumu benimseyen
ve ev alanında daha kısa süre yer alan erkekler, cinsiyet
rollerinin keskin sınırlarını muhafaza ederek kadınsı
kabul edilen iş ve sorumluluklara katılmamış ya da bu
iş ve sorumlulukları normatif erkeksi roller üzerinden
yeniden inşa etmiştir. Eşitlikçi tutumu benimseyen ve
ev alanında daha uzun süre yer alan erkekler ise, normatif erkeklik rollerini sorgulayarak, ev içi işlere ve
bakım sorumluluğuna katılım göstermiştir.

“... Bana çok şey kazandırdı bakım, daha çok çocuklarla ilgilenmek, çünkü hani şimdi nerden baksan bir
sorumluluk. Bu hep bizim toplumda annenin üzerindedir. Kazandığın her sorumluluk sana bir şeyler
katar... Yani nasıl oluyor, işe gittiğin zaman, sen yapmayabilirsin, biliyorsun ki zaten yapılacak. Bu sefer
onu sen yapmak zorundasın, sen yapmazsan kimse
yapmayacak. Bu bir sorumluluktur, bu sorumluluğu
almak tabii ki çok fazla şeyi değiştirir, çok fazla şey
katıyor insana. Yani erkek evi sahiplenmez. Evi şey
anlamında söylüyorum, normal şartlarda. Evin çekip
çevrilmesi, işte ne bileyim evin bir düzeni vardır ya
çamaşır, bulaşık, bu ev işleri, çocuğun işte yatırılması,
kaldırılması... Erkek sadece onun maddiyatını sağlar
bizim toplumumuzda, diğer bütün işler kadınların,
erkek bu işleri bilmez. Dolayısıyla evin içine girdiği
zaman erkek, ben bunun da farkındayım, daha önceden de farkındaydım ama daha çok fark ettim, daha
çok hani o sorumluluğu aldıktan sonra bunun farkına
vardım. O ayrı bir iş, zor da bir iş, kolay da bir iş değil
yani. Zaman alıyor, zaman almasının yanında psikolojik açıdan seni bir derli toplu hale getiriyor. Çünkü
yapman lazım. Yani çünkü senin evin, bırakamazsın
yani dışardaysa at gitsin dersin en fazla şey yapamazsın ama evin içinde o senin evin. Çocuğunun bakılması lazım, oranın temizlenmesi lazım, evin işinin
yapılması lazım.” (İlyas, 37, Çalışmıyor).

Eşitlikçi tutum sergileyen çiftler pandemi sürecini, birlikte zaman geçirmek ve ev içi işbölümü için bir
fırsat olarak betimlerken geleneksel tutum sergileyen
çiftler, sürecin zorluklarını artan sorumluluklar ve
tartışmalarla ifade etmiştir.
Kadın katılımcıların, ev içi işler ve bakım sorumluluğu söz konusu olduğunda, eşlerini destekleyici ya
da sınırlayıcı tutumlar benimsemesinin erkeklerin ev
içi işler ve çocuk bakımı sorumluluğuna katılımını etkilediği görülmüştür. Toplumsal olarak verili roller ile
sınırları ve görevleri belirlenen erkeklerin büyük bir
bölümü, cinsiyetlendirilmiş ev alana dahil edildiğinde erkek, eş ve baba rollerinde bir değişim yaşamış ve
katılımcı kadınlar bu değişimin ev alanına yansımalarını söylemleri ile desteklemiştir.
Ücretli bir işte çalışmayan erkekler, eşleri ücretli
bir işte çalışmaya devam ettiğinde, ev alanında birincil sorumluluk üstlenmekte ve bu sayede cinsiyete dayalı roller ve çocuk bakım sorumluluğunun sınırları
belirsizleşmektedir.

Sonuç
Erkeklerin duygusal yaşamlarını anlamadan güç ve
tahakküm ilişkilerini anlamamızın mümkün olmadığını dahası, erkeklerin duygusal yaşamlarını yeniden
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Covid-19 salgını ve patent hakkı:
Sermayenin boyunduruğu altında bilim,
sağlık ve insanlık!

Sinan Araman*
Giriş

tin yükümlülükleri içinde yer alan barınma, eğitim,
sağlık, sosyal güvenlik vb. faaliyetlerin desteklenmesi
bizzat kapitalist sistemin temel ideolojisi olan liberalizmin dahi savunduğu bir düşüncedir. Ancak, yaşadığı küresel krizlerle potansiyelini tüketen kapitalizm,
neoliberal politikalarla, ilkel birikim sürecinde olduğu gibi gemi azıya alarak, tüm bu alanları sermaye birikiminin insafına terk etme yoluna gitmiş, insanlığı
ve doğayı yıkımın eşiğine taşımıştır. Covid-19 örneği
bunun en çarpıcı vakalarından biri olarak tarihe geçmektedir.

Salgın hastalıklar tarih boyunca insan ve toplum sağlığını tehdit etmiştir. Ancak bu tür hastalıklara karşı
verilen mücadele kapsamında geliştirilen tıbbi yöntemleri patent hakları ile koruma altına alarak pazarlayarak ticari bir nesneye dönüştürmek kapitalizmin
icadıdır. Oysa ki toplumsal işbölümü ve emeğin ürünü ve önceki kuşakların mirası olma yönleriyle “kamusal” bir niteliği olan bilimsel ve teknolojik icatların, buluş ve keşiflerin patent, lisans, telif vb. çeşitli
hukuki biçimler altında özel mülk haline getirilmesi
toplumsal yarara aykırıdır. Bunların parası olanın yararlanabildiği bir hakka dönüştürülmesi toplum sağlığına aykırı olduğu gibi etik ve ahlaki değildir. Binlerce
yıllık uygarlığın mirası olan bitki ve meyve türlerinin,
tohumların, yerel/bölgesel yeme-içme kültürlerinin
patentle özel mülk altına alınarak metaya ve ranta
dönüştürülmesi kapitalizmin saçmalığıdır. Savaşlardan sonra toplum sağlığını en fazla tehdit edip toplu
ölümlere maruz bırakan salgın hastalıklara karşı geliştirilen aşıların patenti ise saçmalığın daniskasıdır!

Peki, kapitalistlerin hayatını da tehdit eden, onlar için de ölümcül sonuçları olan böylesi bir vaka
karşısında neden bu denli fütursuz ya da kayıtsızlar?
Nasıl bu kadar acımasızlar? Bu vb. sorulara ilk elden
bir cevap dünyayı yöneten egemen güçlerin ve onların hizmetçisi olan devlet aklının sermayenin nesnel mantığının kölesi olmalarıdır kanımca. Marks’ın
yabancılaşma teorisine dair tespitlerinde geçtiği gibi
sermaye birikiminin ajanı/öznesi olan kapitalistlerin
dünyaya bakışı, sınıfsal konumlarından hareketle, eline geçirdiği her durumu ya da fırsatı bir kâr elde etme
ve birikim nesnesine dönüştürmeye dair iç/güdüleridir. Dünyanın ve insanlığın yıkımı pahasına rekabette
üstünlük sağlama ve hükmetme güdüsü!

Oysaki; anaakım iktisadın kamusal ve yarı kamusal nitelikte mallar kategorisinde saydığı, dışsallaştırmanın (fiyatını ödemeyenleri kullanımdan mahrum
bırakma) toplum yararına olmadığı, aksine pozitif
dışsallık sağladığı için içselleştirmenin toplumun faydasını arttırdığı yönünde bir yaklaşımla sosyal devle* Dr.
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Bilim, icat ve buluşların toplumsal
niteliğine rağmen özel mülkiyeti:
Nasıl, neden ve ne pahasına?

kazançlar sağlayan bir ürün gibi pazara sürülmüştür.
Küresel piyasa ortamında emperyalist ülke şirketlerine en fazla gelir getiren ihraç kalemleri arasında bu
entelektüel varlıklar yer almaktadır. Oysaki bu ürünler, toplumsal işbölümünün bir sonucudur ve topluma ait olan bilimsel üretim, kuşaklararası devredilen
tarihsel bir mirastır aynı zamanda. O’Neill’in de vurguladığı gibi toplumsal işbirliğinin bir ürünü olan bilimin bağımsız buluşları “bireysel üreticinin hakkının
çarpıcı derecede sınırlandığı ortak” bir mirastır:

19. yüzyılda bir bilim insan küçük bir laboratuvarda
tek başına ya da birlikte çalıştığı birkaç kişiyle bilimsel bilgi üretirken, 20. yüzyılda nükleer fizikteki gelişmeleri takiben araştırmalarda büyük düzenler ve
yüksek maliyetli donatılarla birlikte bilimsel üretimde
işbölümü ve uzmanlaşma muazzam seviyelere ulaşmıştır. 2000’li yılların başında sadece ABD’de Ar-Ge
çalışmaları yapan tam zamanlı bilim insanlarının sayısı yaklaşık 1 milyon dolayındadır. Öyle ki; “üretilen
makalelerin altında bazen yüzlerce kişinin imzası olmuştur.” (McClellan ve Dorn, 2006: 215-25).

“Yaratıcısının kendi ismini verdiği yasa ya da teori
keşfedenin ve mirasçısının münhasıran mülkiyetine
girmez, periler de onlara özel kullanım hakları bahşetmez...
“Mülkiyetten söz edildiği zaman, normal olarak bir
şeyden yararlanma, kullanma ya da o şeye yabancılaşma hakları örtük olarak dile getirilir -hukuki, toplumsal ya da etik güce sahip olan haklar. Bu mülkiyet
açıklaması ışığında, bilimsel sonuçların yayımlanması
bunları kamusal ya da ortak mül-kiyet haline getirir:
Teorinin yararı ve kullanımı telif hakkı ve intihal sınırları içinde herkesin hakkı haline gelir. Einstein’ın
izafiyet teorisi herhangi bir bireyin mülkiyeti değildir.
Ortak mülkiyettir.” (O’Neill, 2001: 240).1

Bilgi sermaye birikiminin temel bir unsuruna
dönüştürülüp meta ve kapitalist mülkiyet ilişkisi içine
hapsedildikçe toplumsal niteliği gözden kaçırılmaktadır. Oysa bilimsel bilginin kendisi de genelleşmiş
toplumsal emeğin bir ürünüdür:
“Bugün endüstriyel araştırma laboratuvarları, parlak
buluşlar yapan sözde dâhilerin çalıştığı yerler değildir. Bundan da öte, buralarda çalışanlar, en ileri
bilimsel analiz tekniklerinde tamamen hâkim olan,
kuramsal hesaplamaları sonucunda bir ürün çıkartmanın en muhtemel olduğu alanlarda elbirliği içinde
araştırma yürüten işçilerin oluşturduğu kümelerdir... Kısacası icat, bir elbirliğinin ürünüdür.” (ABD
Geçici Ulusal Ekonomik Komitesi Oturumu, 1940,
akt. Narin, 2008: 25).

Böyleyse eğer, sağlık alanı dahil olmak üzere
bilim ve onun ürünleri olan bilgi, ileri teknolojiler
ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, sağlık
aletleri ve ürünleri neden bir metaya ve sermayenin
gücüne dönüştürülüyor? Bunun başlıca nedeni özel
mülkiyet sistemi ve kapitalist üretim ilişkileridir. Kapitalizmin liberal ideologları bilimsel üretimin nesnel
süreçlerini, tarihsel ve toplumsal birikim koşullarını
göz ardı ederken, bilimi sadece parlak zihinlerin, dâhilerin, buluşçuların öznel yetenekleriyle açıklamaktadırlar. Böylece bu ideologlar, icat ve buluşlar piyasa
dolayımıyla sermayenin bir ürünüymüş gibi, bir yanılsamayı gerçeğin yerine koyarak durumu meşrulaştırmaktadırlar. Bu bağlamda Marx, bilimin kendisini
üreten toplumsal emeğin karşısında sermayenin üret-

Kafa ve kol emeğinin sarf edildiği çalışma hayatının içinde gelişen icat ve buluşlar dolayısıyla bilimsel faaliyetler, zamanla şirketlerin Ar-Ge bölümleri ve
üniversitelerin çatısı altında kurumsallaşarak kapitalist üretim tarzının bütünüyle egemen hale gelmesiyle
birlikte sermayenin boyunduruğu ve güdümü altına
sokulmuştur. Bu süreç boyunca toplumsal emeğin bir
ürünü olan bilim ve tekniğin dinamikleri, işçi sınıfının karşısına ona yabancılaştırılmış ve ona hükmeden
bir biçimde, büyük oranda sermayenin mülkiyeti altında onun bir gücüne dönüştürülmüştür. Bilimsel
faaliyet ve araştırmaların sonucu olan icat ve buluşlar
patent, telif, lisans vb. biçimlerde metalaştırmaya tabi
kılınarak sermayenin kâr ve birikim sağladığı büyük

1 Piyasa dışı bir kurum olarak bilimin normlarıyla piyasa ekonomisinin ilkelerinin örtüşmeyeceğini ve piyasanın etkin olacağı
alanların sınırlandırılmasını savunan O’Neill, liberalizmin ilk
savunucularından J. S. Mill’in dahi kültür ve eğitim alanlarını
piyasanın laissez-faire politikalarının dışında tutulması gerektiği yönündeki düşüncelerini hatırlatır (O’Neill, 2001: 155).
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tiği bir değermiş gibi görünmesini maddi üretim bağlamında bir pasajında şöyle dile getirmiştir:

bazlı araştırma ürünlerine yayılması, bilimle ticaret
arasında günümüzdeki çatışmaları tanımlamaktadır:

“... makinede gerçekleşen bilim, işçilere karşı sermaye
olarak ortaya çıkar. Ve gerçekte bilimin, doğal güçlerin
ve emeğin ürünlerinin büyük ölçüde, toplumsal emek
üzerinden kurulmuş uygulamalarının tümü, yalnızca
emeğin sömürüsünün araçları artı emeğe karşı sermayenin sahip olduğu güçler olarak ortaya çıkarlar.
Doğal olarak sermaye, emeği sömürmek için tüm bu
araçları kullanır; ama sömürmek için bunları üretime
uygulamak zorundadır. Ve bu yüzden de emeğin toplumsal üretken güçlerinin gelişmesi ve bu gelişmenin
koşulları, sermayenin eylemi olarak belirir; buna karşı
bireysel emekçi yalnızca edilgen bir tutum içinde olur,
yine de bu gelişme ona karşı cereyan eder.” (Marx,
1998: 366-67).

“Bilimcilere dayatılan gizlilik anlaşmaları ya da bilimsel sonuçlar üzerindeki patentler savunulabilir mi?
Bunlar nihai olarak enformasyonun ticarileştirilebilir olup olmadığıyla değil, ticarileştirilmesinin uygun
olup olmadığıyla ilgili sorulardır. Gizlilik ve demokrasinin uyumluluğu ile ilgili genel sorunlar ve organizmaların ve genetik araştırmaların tekelci mülkiyetine
karşı etik itirazlar gündeme getirirler... Bilimde piyasa mekanizmalarının kullanılmasıyla ilgili bir sorun
varsa, bu sorun, bilimsel teorilerin ve enformasyonun
piyasa için uygun olmaması değil, piyasanın bilimsel
pratik için uygun olmamasıdır.” (O’Neill, 2001: 247-8).

Sonuç olarak “piyasaya uygun mülkiyet ilişkileri
iyi bilimsel pratiklere zarar verir mi?” şeklindeki bir
soruya O’Neill, üç noktaya temas ederek cevap vermektedir:

Bilimsel araştırmalar ortak bilgi paylaşımı, ortak
çalışma, farklı bilimsel “somut emek” türlerinin ortak
çalışmasını gerektirmesine karşın, kapitalizm ve sınıflı toplum yapısı toplumsallaşan bilimsel üretimin
özel mülkiyetini koşullamaktadır. Narin’in de vurguladığı gibi “Patent yasaları, fikri mülkiyet hakları, tarımda yüzyıllardır geleneksel bitki türlerinin üretiminin bile çok uluslu şirketlerce patentleri alınarak özel
mülk edinilmesi bunun en somut örnekleridir.” (Narin,
2008: 29).

1- Piyasa mekanizmaları, bilginin gelişmesi için
gerekli bir koşul olan bilimde açık iletişimin gerekliliği ile uyuşmamaktadır.
2- Bilim için bir kurumsal çerçeve olarak piyasa,
bilime katkıda bulunan bir kişiye verilen dış ödülleri
bilimin gelişmesine katkısının değerinden koparmaktadır.
3- Bilimde özel mülkiyet bilim pratiğine bağlılığı zedelemektedir (O’Neill, 2001: 248).

Kapitalist birikim temelinde piyasa ekonomisi
geliştikçe toplumsal üretim ve yaşam artan oranda
meta ilişkisine dönüşmektedir. İnsan sağlığı da içinde
olmak üzere toplumsal bir ürün olan bilginin alınan
satılan bir metaya dönüştürülmesini sağlayan, kapitalizme özgü hukuksal biçimler patent, lisans ve telif
hakları olmuştur. Patentler, özgünlük, yenilik ve aşikar olmama testlerinden geçen bir buluşun üreticisine, başkalarını o buluşu kullanma, üretme ya da satma haklarından dışlama gücü vermektedir. Kapitalist
rekabet ortamında telif hakları bir fikrin özgün ifade
biçimini korumaya yöneliktir. Ticari gizlilik hukuk
aracılığıyla rakiplere bilgi sızmasını önlemeye çalışır.
Bilginin kamusal bir mal olmakla birlikte, aktörlere
bilginin kullanımını kontrol etme hakkını tanıyan
“entelektüel mülkiyet hakları”, bilgiyi elinde tutan lehine bunları ticari bir nesneye dönüştürme ve dışlama
haklarını tanımaktadır. O’Neill’e göre, patentin ve hukuki olarak korunan gizlilik anlaşmalarının bilimsel

Değişim değeri üretmenin aracı olarak piyasa
mekanizması ve kapitalizm, bilgiyi kamusal bir mal
olmaktan çıkarıp özel bir mala dönüştürürken, bilimsel emeği ve üretimi sermayenin boyunduruğu altına sokmuştur. Mühendisinden hekimine bir sermaye
grubuna bağlı olarak çalışan bilim emekçilerinin bilimsel faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri yeni ürün
ve teknolojiler patent, lisans, telif vb. hukuki biçimler
altında ticarileştirilip kâr etme ve sermaye birikimi
aracına dönüşmektedir. Aynı şekilde kapitalizm koşulları altında kendi adına bu faaliyetleri yürüten kişi
ve kuruluşlar ise üretim, sağlık, eğitim vd. herhangi
bir alandaki buluş, ürün ya da daha ileri yöntemleri
toplumun çoğunluğunu bunlardan mahrum bırakma
pahasına bir yatırım ve sermaye birikim aracı olarak
kullanma yoluna gidebilmektedirler. Peki, toplumu
sermayenin kâr ve birikim elde etme güdüsüne ve do-
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layısıyla insafına terk eden bu tür pratikler doğru ve
etik midir?2 Gelin, 2 yılı aşkın bir süredir yaşanan ve
henüz bütünüyle alt edilmeyen Covid-19 salgını bilançosuna bakarak cevap arayalım.

ölüm sayısı ise 100 bine yaklaşmaktadır. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hesapladığı, Türkiye’de pandemi
dönemindeki fazladan ölüm sayısı ise 275 binden fazladır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan
resmî veriler büyük şüpheler içermektedir. 2020’nin
yaz aylarında hem vaka (hasta) sayısı hem ölüm sayısının gerçeği yansıtmadığı TTB tarafından defalarca kanıtlandı. Sonrasında ise “Günlük vaka sayılarını
değil, hasta sayılarını açıklıyoruz”, “Her vaka hasta
değildir” gibi ifadelerle yapılan yanlışın üzeri örtülmeye çalışıldı; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
2021 Haziran’da açıklanması gereken “2020 Ölüm ve
Ölüm Nedenleri İstatistikleri”ni dokuz aydır açıklayamaması gibi utanç verici gelişmeler yaşandı. Pandemide şeffaflığın olmaması, verilerde manipülasyon
ve algı yönetimi yolunun izlendiğinin aşikâr olması;
toplumun, özellikle sağlık çalışanları gibi pandemide
yükü ağırlaşan çalışanların güvenlerini sarsarak çalışanlarda büyük motivasyon kaybına neden olmuştur.”
(https://www.ttb.org.tr).

21. yüzyıl kapitalizmi
ve Covid-19 salgınının bilançosu!
Aşağıdaki pasaj Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından hazırlanan Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu’nun Sunuş kısmının “Pandeminin İkinci
Yılını Geride Bırakırken” başlığı başlayan girişinden
alınmadır. Raporun giriş kısmı durumun vahametini
gözler önüne sermektedir:
“Hem dünyayı hem de Türkiye’yi derinden etkileyen
COVID-19 pandemisinin 11 Mart 2020’de ilan edilmesinin üzerinden iki yıldan uzun bir zaman geçti.
Resmî verilere göre dünyada 485 milyonu aşkın toplam vaka, 6 milyon 150 binden fazla ölüm meydana
gelirken; Türkiye’de ise toplam vaka sayısı 15 milyona,

Rapor’da Covid-19’un bir İşçi Sınıfı Hastalığı olduğu vurgulanarak tarihteki birçok pandemide
olduğu gibi Covid-19 pandemisinde de yoksulların
daha çok hastalandığı ve öldüğüne dikkat çekilmiştir. Kriz dönemlerinde yoksulların sağlıklarının daha
çok bozularak, sağlık hizmetine erişimlerinin azaldığı belirtilerek ayrıca, bu süreçte gelir eşitsizliğinin
derinleştiği ve işsizliğin arttığı, gelirsiz ve işsiz kalan
emekçilerin daha fazla sömürüye ve sağlıksız ve de
kötü çalışma koşullarına maruz bırakıldığı vurgulanmıştır. Pandemide en ağır bedeli ödeyenlerin başında
insan yaşamını ve toplum sağlığını korumak için canla başla çalışan sağlık çalışanları gelmiştir.

2 Bilimsel faaliyetin ürünü olan icat, buluş ve keşiflerin sermayenin ve rekabet halindeki kapitalist devletlerin güdümü altında insanlık ve doğa karşıtı ve de etik olmayan bir şekilde kötü
amaçlarla kullanımının en çarpıcı örneklerinden biri 2. Dünya Savaşı’nda ABD’de Manhathan Projesi ile geliştirilen atom
bombası örneğidir. Freeman ve Soete’ye göre, tüm dünyanın,
bilimin gücünden, özellikle de, Büyük Bilim’in gücünden etkilenmesi, Manhattan Projesi ve onun ürünü olan Hiroşima
olmuştur. Radar, bilgisayarlar, roketler ve patlayıcılar gibi gelişmeler, hükümetlerin sanayideki ve üniversitedeki mühendislerle bilimcileri seferber ettiği büyük AR-GE projelerinin
sonuçlarıdır. İkinci Dünya Savaşı ortamında örgütlenmiş, profesyonel AR-GE faaliyetleri savaş sonrasında hemen bütün sanayileşmiş ülkelere hızla sirayet etmiştir: “hatta Üçüncü Dünya
ülkelerinde bile, araştırma konseyleri (kurumları), ulusal A&G
laboratuvarları ve diğer bilimsel kuruluşların tesisi eğilimleri
ortaya çıkarak, nükleer fiziğe ağırlık verilerek, bazı örneklerde
(Arjantin, Hindistan, Brezilya, İsrail, Yugoslavya gibi) nükleer
silah yapımına” girişilmiştir (Freeman ve Soete, 2003, s. 344345). Manhattan Projesi 1941’de ABD başkanı Roosevelt’in
atom bombası geliştirmek amacıyla başlatılmıştır. 1942 yılının
Eylül ayında resmiyet kazanan projenin başına Genaral Leslie
Groves ile bilimsel çalışmalardan sorumlu yöneticiliğine Robert Oppenheimer’in girişimiyle birçok bilim insanı katılmıştır. Trinity diye adlandırılan ilk deneme 16 Temmuz 1945’te
New Mexico’nun güneyinde Alamogordo’da yapılır. 21 gün
sonra da Başkan Truman’ın onayı ile 6 Ağustos’ta Hiroshima’da
ve 9 Ağustos’ta Nagazaki’de patlayan bombalar sonucunda 220
bin kişi can vermiştir. (Türkcan, 2009: 211). “Manhattan Projesinde ülkenin farklı otuz yedi yerinde 43.000 kişi çalışmış
ve projenin maliyeti zamanın 2,2 milyar dolarına ulaşmıştı.”
(McClellan ve Dorn, 2006: 423).

TTB Raporu’ndan görüldüğü gibi ikinci yılını
dolduran pandeminin yarattığı tahribat son derece
ağırdır. Dünyada pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 milyon 150 bin civarında. Türkiye’de
resmi verilere göre pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor. Ancak raporda bu rakamın
gerçekleri yansıtmadığı, hükümetin pandemi süresince diğer pek çok veri gibi vaka ve ölümlere ilişkin
de yanlış ya da eksik bilgilendirme yaptığı; TTB’nin
hesaplamalarına göre Türkiye’de pandemi dönemindeki fazladan ölüm sayısının 275 bini aştığı belirtiliyor. “Pandemide daha korumasız olan ve sağlık
hizmetlerine ulaşmakta zorlanan yoksulların en çok
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yaşanan ekonomik, sosyal yıkımların ve bu denli ağır
sonuçların önüne geçilebileceğine dair ifadelere de yer
veriliyor (https://www.ttb.org.tr).

hastalanan ve yaşamını yitiren kesimi oluşturduğu”
rapordaki en önemli tespitlerden biri. Öte yandan bu
süreçte gelir eşitsizliklerinin, işsizliğin arttığı; gelirsiz
ve işsiz kalan emekçilerin daha fazla sömürüye maruz
kalmasıyla çalışma koşullarının kötüleştiği vurgulanarak Covid-19’un “bir işçi sınıfı hastalığı” olduğu
ifade ediliyor. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin
sürekli gündeme getirdiği gibi pandemide en ağır bedeli ödeyenlerin insan yaşamını ve toplum sağlığını
korumak için canla başla çalışan sağlık çalışanları olduğu bu raporda da yer alıyor ve Covid-19 nedeniyle
500’den fazla sağlıkçı, 200’den fazla hekimin yaşamını
yitirdiği belirtiliyor.

TTB’nin Covid-19 Raporu’nda belirttiği gibi 2 yıl
gibi kısa bir sürede 6 milyondan fazla insan Covid-19
salgını nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Bu rakamlara
savaşlar, 2000’li yıllardan bu yana ekolojik tahribat
nedeniyle dünya çapında yangın, sel, fırtına, kuraklık
vb. “doğal” -olmayan- afetler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı da eklense sanırım korkunç bir tablo
ortaya çıkacaktır. Covid-19 Salgını için en azından şu
sorular sorulmalıdır: Salgına karşı geliştirilen aşılar
patentsiz bir şekilde tüm ülkelere hızla üretme ve kullanım hakkı tanınsaydı salgın bu denli yayılır mıydı?
Bu denli yüksek ölüm sayısıyla karşılaşır mıydık?
Ayrıca, böylesi bir salgın durumunda patent hakları
bilimin normları ve bilim etiğiyle ve insan olma ahlakıyla uyuşuyor mu? Covid-19 tablosu gösteriyor ki;
kapitalist sistemin ve onun taşıyıcısı olan sermayenin
bilimsel normlarına ve ahlakına ters olmadığı kesin!

TTB Raporu’nda, pandeminin dünyada milyonlarca, Türkiye’de yüz binlerce insanın yaşamına mal
olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak eşitsizlikleri, sömürüyü özünde barındıran kapitalist sisteme
ve özellikle de sağlığı “hak” olmaktan çıkartıp metalaştıran sağlıktaki neoliberal dönüşüm sürecine işaret
ediliyor. Özelleşen ya da ticarileşen sağlık kuruluşlarının kâr odaklı olması, koruyucu sağlık hizmetleri yerine kâr getiren tedavi edici sağlık hizmetlerinin tercih
edilmesi nedeniyle sağlık kuruluşlarının pandemiye
hazırlıklı olmadığına ayrıca dikkat çekiliyor. Rapor’da
siyasi iktidarın sermayenin çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı
olduğu ve toplumun sesinin otokratik rejim sayesinde susturulduğu Türkiye’nin, Covid-19 sürecini en
ağır yaşayan ülkelerin başında geldiği kayda geçiriliyor. Pandemi yönetiminin bilimsel değil kâr odaklı
olmasının ortaya çıkan ağır hasarın en önemli nedeni
olduğu vurgulanıyor. “Pandeminin ardından sağlık
kuruluşlarında gerekli önlemlerin alınmaması; gerçek
verilerin gizlenmesi; sağlık çalışanlarının sağlığının
göz ardı edilmesi; kapitalizmin çarklarını durmamak
için ekonomik faaliyetlerin (üretim, ticaret, finans vb)
yeterli önlem alınmadan sürdürülmesi; yoksulların
ekonomik olarak desteklenmemesi” vb. durumların
halk sağlığı yerine kapitalizmin sağlığına daha fazla
önem verildiğine işaret ediliyor. Pandemi sürecinin
bilimsel yöntemlerle, şeffaf ve demokratik kitle örgütlerinin, uzman kuruluşların görüşleri dikkate alınarak
ve onlarında katılımıyla yönetilmesi halinde yaşamını
yitiren yüzbinlerce insanın belki de hâlâ yaşıyor olacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca, daha sağlıklı politikalarla

Salgın hastalıklar, aşılar
ve patent hakkı
Sınıflı bir toplum yapısı üzerine inşa edilen uygarlık
tarihi boyunca insanlık çeşitli dönemlerde salgın hastalıklara maruz kalmış ve büyük kayıplar vermiştir.
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) derlenerek hazırlanan bir habere göre “İnsanlık tarihini etkileyen 10
pandemi” arasında, 165 yılında görülen Antonine
Vebası Anadolu, Mısır, Yunanistan ve İtalya’da etkili
olan salgın Roma askerleri tarafından bölgeden bölgeye taşınmış, 5 milyondan fazla insanı öldürürken
Roma ordusunu da neredeyse yok etmiştir. 541-542
yıllarında görülen Justinian Vebası salgını Bizans İmparatorluğu’nu etkisi altına almış ve Akdeniz kıyısındaki diğer bölgelerde de etkisini gösterip 25 milyon
insanı öldürmüştür. Salgın eski adı Konstantinapolis
olan İstanbul’da günde 5 bin insanın canına mal olmuştur ve toplamda kentin nüfusunun yüzde 40’ını
öldürdüğü düşünülmektedir. Ortaçağ’ın Kara Ölüm’ü
olarak tarihe geçerek 1346’dan 1353’e kadar etkili olan
salgında ise tarihçiler, en az 75 milyon kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Rakamı 200 milyona
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çıkartan araştırmacılar da var. Asya’da başlayan bu
salgın gemilerle Avrupa’ya taşınmış ve o dönemde
Avrupa’da şehirleşmiş bütün kentleri etkisi altına almıştır. Tarihçiler dönemin önemli kentlerinden olan
Floransa’da nüfusun üçte birinin vebadan öldüğünü
düşünüyor.

Hong Kong nüfusunun yüzde 15’inin ölümüne neden
olurken, Filipinler, Hindistan, Avustralya, Avrupa ve
ABD’de salgından etkilenen diğer ülkeler içinde yer
almıştır. HIV/AIDS olarak adlandırılan salgın halen
dünyada aktif haldeki pandemi salgınlarının başında geliyor. DSÖ verilerine göre ilk kez 1976 yılında
karşılaşılan hastalık 1981’den bu yana en az 31 milyon
insanı hayatına son vermiştir. Halihazırda 35 milyona
yakın insanın HIV pozitifle yaşadığı tahmin edilirken her yıl 1,6 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını
kaybediyor. Hastalık 2005-2012 yılları arasında zirve
yapmıştı (ntv.com.tr, 12.03.2020).

1852-1860 yılları arasına denk gelen 3. kolera salgını yedi salgın arasından en öldürücü olanı olarak biliniyor. 8 yıldan uzun süre dünyayı etkisi altına alan bu
salgın Hindistan’da ortaya çıkarak Ganj Nehri etrafındaki yerleşim yerlerini takip ederek farklı kıtalara sıçramıştır. Salgının 1 milyondan fazla insanı öldürdüğü
tahmin ediliyor. İnfluenza kaynaklı olan ve Asya gribi
ya da Rus gribi olarak da bilinen Grip Salgını 18891890 yıllarında görülmüştür. 1889’da Buhara, Kanada
ve Grönland’da neredeyse aynı anda görülen salgında dünya genelinde bir milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir. 19. ve 20. yüzyıllarda en fazla can
alan hastalıkların başında ise yine kolera salgını yer
alıyor. 1800’lerin başından itibaren dünya üzerinde
farklı farklı kolera salgınları yaşanırken 1960’lı yıllarda başlayan 7. kolera salgını ise halen devam etmekte
ve pandemi olarak sınıflandırılmaktadır. 1910-1911
yıllarını kapsayan altıncı kolera salgını Hindistan’da
ortaya çıkarak Anadolu’nun da içinde olduğu birçok
alana yayılmıştır. Hastalığın sadece Hindistan’da 800
binden fazla insanı öldürdüğü düşünülüyor. Birinci
Dünya Savaşı’nın son yılında H1N1 olarak sınıflandırılan İspanyol Gribi, bir influenza pandemisi türü
olarak tüm dünyayı kasıp kavurmuştur. 1918-1920
yıllarında yaklaşık 500 milyon insanın yaklaşık üç yıl
süren salgından etkilendiği düşünülüyor. Bu salgının
20 ila 50 milyon arasında insanı öldürdüğü tahmin
ediliyor.

Covid-19 salgını öncesi tarihteki büyük salgın
hastalıkların kayıtları ve “bilançosu” özetle böyle.
Tabloda dikkat çeken önemli olgulardan biri bu büyük salgınların büyük bir kısmının kentleşmenin artmaya başladığı Ortaçağ ve özellikle kapitalist üretim
ilişkilerinin geliştiği modern çağa ait olması ya da bu
dönemde gerçekleşmesi.
İnsanlık tarih boyunca salgın hastalıklara maruz
kalmış ve bunlarla mücadele etmenin yol ve yöntemlerini aramıştır. Ancak, salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleyi patent haklarıyla bir fırsata ya da
kazanca dönüştürmek kapitalizmin bir icadı olarak
tarihe geçmiştir. Konu bağlamında bir haber sitesinde
Güç Gönel tarafından derlenen bir habere göre (https://www.aa.com.tr, 25.04.2020) tarih boyunca çiçek,
kızamık, kızamıkçık, kabakulak, kolera, veba gibi geliştirilen aşılar adlarını hastalık isminden almıştır. Hayat kurtaran bu aşıların sahipleri ise kamuoyunun pek
de bilmediği kişilerdir. Üstelik, bu kişiler “Milyonlarca kişinin hayatını kurtarmak için aşıyı geliştirirken,
bazı çevrelerin alay ve şüpheleriyle” savaşmışlardır. Ve
dahası “şartlarını kendileri oluşturup gerektiğinde ilk
denemeleri kendi üzerlerinde” yapmak zorunda kalmışlardır.

1956-1958 yıllarında görülen yine bir influenza virüsü olan Asya Gribi dünya genelinde etkisini
göstermiştir. H2N2 olarak adlandırılan bu versiyon
Çin’de ortaya çıkarak 1958’e kadar devam ederken
DSÖ verilerine göre yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Başka bir influenza virüsü olan ve
1968’de görülen grip salgınının mutasyona uğramış
versiyonu H3N2 ise bir milyon insanın hayatına mâl
olmuştur. Yüzde beş ölüm oranına sahip olan bu virüs

Gönel’in aktardığı bilgilere göre, tarihte aşıya ilişkin bilinen ilk çalışmalar çiçek hastalığıyla başlıyor.
Bazı kaynaklar çiçek aşısının milattan önce 4. yüzyılda
Çinliler tarafından geliştirildiğini söylerken, bazı kaynaklar ise aşının kökeni olarak Orta Asya’da yaşayan
Türkleri gösteriyor. Bugünkü çiçek aşısının bilimsel
olarak ilk çalışmalarını yapan kişi ise 1749 doğumlu
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saklanabilmelerini sağlayan “Pastörizasyon” yöntemi
bugün ünlü mikrobiyoloğun adını taşıyor. Tarihin en
ölümcül salgınları kolera ve vebaya karşı aşıyı geliştiren kişi ise 1890’da Ukrayna’nın Odessa bölgesinde
dünyaya gelen Waldemar Haffkine olmuştur. Öğrenci hareketlerinde yer aldığı için okuldan atılmasına
rağmen Haffkine, atıldığı üniversiteye doktora tezini
dışarıdan vermiştir. Kendisini seven hocalarından
biri tarafından Paris’teki Pasteur Enstitüsüne önerilen
Haffkine, o dönemdeki tek boş pozisyon olan “kütüphaneci” kadrosunda enstitüde çalışmaya başlamış ve
dünyanın birkaç bölgesinde etkili olan koleraya karşı
laboratuvara girerek uzun çalışmalar sonucunda aşıyı bulmayı başarmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan
testlerden olumlu sonuç almasının ardından insan
deneyini de ilk kendisi üzerinde yapan ve 1892’de
testlerden olumlu sonuç alan Haffkine’nin geliştirdiği aşı, İngiliz hükümetinin izni üzerine, o dönemde
İngiliz kolonisi olan Hindistan’da uygulamaya geçirilmiştir. Haffkine Kalküta’da 4 Hintli doktorla yaptığı
aşılamalar sayesinde Hindistan’daki kolera kaynaklı
ölümleri 10 kat azaltmayı başarmış, aynı bölgede veba
aşısı için de çalışmalar yapmış ve yine aşıyı ilk kez
kendisinde denemiştir. Haffkine Bombay’da bir veba
önleme laboratuvarı da kurmuştur. Bu laboratuvar
1925’ten bu yana “Haffkine’in Mahatma Enstitüsü”
adıyla anılmaktadır. Dünyanın en yaygın bulaşıcı hastalıklarından olan Hepatit B’ye karşı geliştirdiği aşıyla
Nobel Ödülü’ne layık görülen Dr. Baruch Blumberg
de aşı tarihine geçen önemli bilim insanlarından bir
diğeri. Bir röportajında bulduğu Hepatit B aşısı ile
12-13 milyon kişinin hayatını kurtardığını ifade eden
Blumberg, kendisini ise bir “kahraman” değil, “araştırmacı” olarak gördüğünü dile getirmektedir. 1976
yılında, Amerikan Sağlık Bakanlığı’ndan FDA onayı
alan Blumberg’in bulduğu aşı, o tarihlerden bugüne
dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

İngiliz cerrah Edward Jenner. Bir köy papazının çocuğu olarak dünyaya gelen ve Londra’da tıp eğitimi alan
Jenner, 1775 yılında, o dönemdeki en yaygın ve can
alan hastalık olan çiçek hastalığıyla ilgili araştırmalara başlamış ve geliştirdiği aşısını ilk olarak köyündeki
çocuklar üzerinde denemiş. Dönemin bilim insanlarının tepkileriyle karşılaşan Jenner’in geliştirdiği aşı o
kadar başarılı olmuş ki bugün bile tüm dünyada aynı
aşı kullanılmaktadır. Jenner’in bilimsel olarak tıpta
bir çığır açtığı ve modern immünolojinin temellerini
attığı belirtiliyor. Aşılarıyla en çok hayat kurtaran bilim insanı ise 1919 doğumlu Amerikalı mikrobiyolog
Maurice Ralph Hilleman. Günümüzde KKK olarak
bilinen kızamık, kızamıkçık ve kabakulak da dahil
olmak üzere, dünyada en sık yapılan 14 aşıdan 8’ini
bulan Hilleman’ın geliştirdiği ya da geliştirilmesine
öncülük ettiği toplam aşı sayısı 40’a yakın. Dünyanın
ilk lisanslı kanser aşısı olan tavuk lenfoması (Marek
hastalığı), su çiçeği, menenjit, zatürre, Hepatit A ve B
aşıları da Hilleman’ın ya kendisinin geliştirdiği ya da
geliştirilmesine öncülük ettiği aşılar arasında bulunuyor. Demek ki, kapitalizmin mantığı henüz M.R. Hilleman’a nüfuz etmemiş ki; öncülüğünü yaptığı araştırmaların sonuçları ardılları olan bazı kimselerce lisans
altına alınmış.
Aşı denilince ilk akla gelen isimlerden bir diğeri
olan 1822 doğumlu Fransız mikrobiyolog ve kimyager
Louis Pasteur şarbon, tavuk kolerası ve kuduz gibi virütik hastalıklar üzerinde çalışmıştır. Kuduz köpekler
üzerine yaptığı çalışmaları daha güvenli hale getirmek
için eski bir imparatorluk şatosunu gereğine uygun
olarak düzenleyen Pasteur, tıp doktoru olmaması nedeniyle hekimlerin sıkça eleştirisine maruz kalmasına
rağmen çalışmalarını sürdürüp ilk kuduz aşısını geliştirmiştir. Aşıyı önce tavşanlarda ve köpeklerde deneyen Pasteur, bu deneylerin ardından ilk kuduz aşısını 6
Temmuz 1885’de kuduz bir köpek tarafından ısırılmış
9 yaşındaki Joseph Meister’a uygulamıştır. Çocuğun
sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından Pasteur,
ülkede “kahraman” ilan edilmiştir. Pasteur, aynı zamanda mayalanma olayında ve bulaşıcı hastalıklarda
mikroorganizmaların sorumlu olduğunu ispatlayarak
kendiliğinden türeme teorisini de çürütmüş bir bilim
insanı. Mayalanabilir sıvıların uzun süre bozulmadan

Güneşin de aşının da patenti mi
olur?
Yukarıda adı geçen tıp/bilim insanlarının önemli bir
kısmının salgınlara karşı yaptıkları araştırma çabalarının arkasındaki güdü ve motivasyon kaynağının
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ekonomik kazanç ve sermaye biriktirmek olmadığı
yaptıkları fedakârlıklardan dahi anlaşılıyor. Bilim etiği adına bunun en iyi örneğini ilk başarılı çocuk felci
aşısını geliştiren Jonas Edward Salk olmuştur. Salk,
aşıda yani sağlıkta patent haklarının saçmalığını “güneşin de aşının da patenti mi olur?” şeklinde bir soruyla açık bir biçimde dile getiren ilk kişi olmuştur.
AKP iktidarı döneminde Türkiye’de erişimine uzun
süre yasaklı tutulan wikipedia.org sitesinde hayatının
insan sağlığına adamış bu büyük bilim insanı hakkında şunlar kaydedilmiş:

1960’ta La Jolla, Kaliforniya’da Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü’nü kurmuş, burada kendisini multiple
sclerosis ve kanser araştırmalarına vermiştir. 1968’de
sonlanan ilk evliliğinin ardından 1970’te ressam Picasso’nun ilk eşi ve iki çocuğunun annesi olan Françoise Gilot ile ikinci evliliğini yapmıştır. 1970’lerde bilim ve bilimin sosyal rolü hakkında kitaplar yazan
Salk, 1977’de Başkan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilen Salk, 23 Haziran 1995’te San Diego’da kalp
rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir (https://
tr.wikipedia.org).

“Jonas Edward Salk (28 Ekim 1914-23 Haziran 1995),
ilk başarılı çocuk felci aşısını geliştiren Yahudi kökenli
Amerikalı virolog ve tıp araştırmacısıdır. Doğup, büyüdüğü New York’ta bulunan ve New York Şehir Koleji ve New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp ve
biyoloji öğrenimi gördü. Daha sonra, sıradan sağlıkçı
doktor olmak yerine, araştırmacı doktor olmayı seçti
ve 1939’da New York’taki uygulamalı öğrenim hizmeti
veren Mount Sinai Hastanesi’nde staj öğrenimi gördü.
İki yıl sonra, Michigan Üniversitesi’nde doktora hocası Thomas Francis Jr.’ın öğrenim çatısı altında, viroloji
ve virüsle oluşan grip hastalıkları alanında öğrenim
görmesini sağlayacak bursu kazandı...

J. E. Salk’ın hayatı başka birçok bilim ve tıp insanın olduğu gibi bilime ve insanlığa hizmete adanmış ve dünya tarihine örnek duruşuyla geçmiş onurlu
bir yaşamdır. Onun için hekim ve tıp profesörü olan
Osman Müftüoğlu, Salk’ın bu örnek duruşundan hareketle onun sarf ettiği bir cümleyi gazete köşesinde
başlık yaparak Covid-19 aşısının patentle dünyaya pazarlanarak çoğaltılmasını haklı olarak eleştiri konusu
yapmıştır:
“Güneşin de aşının da patenti olmaz
“Geleceğimizi tehdit eden muazzam bir salgınla karşı
karşıyayız.

“Tıp tahsilini yaptıktan sonra kendisini virüs araştırma çalışmalarına verdi. Önce Michigan Üniversitesi’nde, ardından Pittsburgh Üniversitesi’nde Virüs Araştırma Laboratuvarı’nda çalıştı. Çocuk felci dahil birçok
konuda bilimsel makaleler yazdı. 1947 senesinde bakteriyoloji profesörü oldu. Aynı sene Virüs Araştırma
Merkezi’nin Başkanlığı görevi de verildi. Dr. J. Salk
buradaki çalışmaları sırasında maymun böbreği dokularında polyo (çocuk felci) virüslerini üretmeyi başardı. 1952 yılında ABD, tarihinde görülen en korkutucu
çocuk felci salgını ile karşı karşıya kalmıştı: 57.628 çocuk felci vakası yaşandı.[9] Salk, salgından iki yıl sonra formaldehitle öldürülmüş virüsten aşı elde etmeyi
başardı. İlk olarak kendi karısı ve üç çocuğunu medya
önünde aşıladı. Ardından 1954 ve 1955 yıllarında yapılan geniş çapta tecrübeler, aşının çocuk felcine etkili
olduğunu kesin olarak gösterdi. Dr. Salk, ülke çapında
kahraman ilan edildi. 1957 yılına gelindiğinde, Salk’ın
aşısı sayesinde ABD’de görülen çocuk felci vakaları
%80-90 oranında azaltılmıştı. Salk, bulduğu çocuk
felci aşısı için patent çıkarmamıştır. Eğer patent çıkarsaydı 7 milyar dolar kazanç sağlayabilirdi. O insanları
kurtarmayı seçti.” (https://tr.wikipedia.org).

“Ve bu salgını sonlandırmanın tek çaresi var: Zengin,
yoksul ayırt etmeden yeryüzündeki her ülkeye, her insana elimizdeki mevcut aşıları ulaştırabilmek! Kısacası pandemiyi sonlandıracak tek çarenin aşılar olduğu
kesin. Unutmayalım ki pandemi “küresel bir sorun”dur. Böyle bir sorun ile “ülkesel çözümler”le mücadele etmek mümkün değildir. Ve bilelim ki hepimiz
güvende olana kadar hiçbirimiz asla güvende olmayacağız. Peki, aşıyı herkese ulaştırma imkânımız var mı?
İşte tam da bu noktada, sürece “ekonomik nedenler”
ve ardından da “patent hikâyesi” kendiliğinden dahil
oluyor. Ekonomik imkânı olan ülkeler parayı bastırıp
halkını aşılarken bu olanağı bulamayan ülkelerde halk
sokaklarda can veriyor. Hindistan’da olup bitenleri
hatırlarsak ifade etmek istediğim şey daha kolay anlaşılacaktır. Özetle “patent meselesi” önemli bir meseledir. Bu meseleyi tarihin en etkileyici cevaplarından
birini, çocuk felci aşısını bulan Dr. J. E. Salk vermiştir:
“AŞI DA TIPKI GÜNEŞ GİBİ İNSANLIĞA AİT ORTAK BİR DEĞERDİR. GÜNEŞİ PATENTLEYEBİLİR
MİSİNİZ?”...

Ürettiği polio (çocuk felci) aşısıyla kısa bir sürede
ABD ve dünyanın her yerinde olağanüstü ilgi ve saygı

1957’de deneysel tıp alanında profesör olan Salk,
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gören Salk, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Bu aşının patent sahibi kim?” sorusuna şu yanıtı vermiştir: “Ne patenti! o insanlığa aittir.
Patent falan söz konusu değildir. Güneşi patentleyebilir
misiniz?”

görüşmüş, Polio aşısını Rusya’da üretebilmek için Dr.
Salk ve Dr. Sabin’i resmi olarak Rusya’ya davet etmişlerdi. Sovyetlerin davetini kabul eden Dr. Sabin
Rusya’da Amerika’da ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle uygulamaya sokamadığı “ağız yoluyla kullanılan canlı çocuk felci aşısı”nı Rusya’da ilk aşamada 10
milyon çocuğa uygulama fırsatı bulmuştur. Bu ucuz
ve uygulaması kolay “şekere damlatılarak” çocuklara
yedirilen “tatlı aşının” etkinliği mükemmel sonuçlar
vermiş ve kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü’nün Rusya’daki aşılama sürecinin başarılı olduğunu
onaylamasını takiben tüm dünyaya duyurulmuştu.
Dr. Salk’tan sonra geliştirilen bu ikinci aşının etkinliği
daha yüksek, maliyeti daha düşük, uygulaması daha
kolaydı. 1962’de ABD hükümeti de Dr. Sabin’in aşısını onaylamıştı. Bir süre sonra Dr. Sabin’in aşısı tüm
dünyada ücretsiz yani patentsiz olarak uygulanmaya geçilmiştir: “Zira Dr. Sabin de Dr. Salk’ın izinden
gitmiş ve geliştirdiği aşının patentinden vazgeçmiş,
aşı üretiminde kullandığı “virüs suşları”nı “DÜNYA
SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE BAĞIŞLAMIŞTI”. Keza, günümüzde de bu aşı dünyanın her ülkesinde ücretsiz
olarak temin edilebilmektedir. Bu örneklerden hareketle Müftüoğlu haklı olarak şöyle bir çağrı yapma
gereği duyuyor:

Polio aşısının patentlenmesi durumunda elde
edebileceği tahminen minimum 7 milyar dolar kazancı doğru ve etik bulmayan Dr. Salk’ın Müftüoğlu’nun
tabiriyle “bir biofilozof tavrıyla ve elinin tersiyle yok
saydığı ekonomik değer muazzamdır.” Kendisine verilen sayısız paye ve onurlu ödüle rağmen mütevazı
kişiliği ve biofilozofik davranışlarından da asla taviz
vermeyen Dr Salk, devletin çalışmalarını sürdürmesi
için ona vakfettiği “Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü”nde çalışmalarına devam ederek, mütevazı bir
ömür sürmüştür. Müftüoğlu’nun aktardığı kayıtlara
göre o enstitü şu anda, 61 fakülte ve 850 çalışanıyla
pek çok kronik hastalığa (kanser, Alzheimer, parkinson, diyabet) çözüm olabilecek araştırmanın merkezi halindedir: “Dr. J. E. Salk’ın hikâyesi bugün de her
tıp talebesinin, her doktorun göğsüne takılmış bir
madalya gibidir. Akıllardan çıkmayan bir işaret feneridir...” (Müftüoğlu, https://www.hurriyet.com.tr, 8
Mayıs 2021).

Dr. Sabin çocuk felci aşısını
DSÖ’ye bağışladı

“COVID-19 AŞILARINDA DA PATENT KALDIRILMALI
“İNSANLIK tarihinin karşılaştığı en büyük tehditlerden biri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu tehditten
insanlığı kurtarabilmemizin tek ve kalıcı yolu kullanıma sunulan ve sunulacak aşıların tümünün ücretsiz olarak herkese ulaştırılmasıdır. Bu hedefi yakalamanın yolu ise ‘patentsiz aşı’ yaklaşımından geçiyor.
Bu aşıyı bularak muazzam bir başarıya imza atan ve
insanlığa hediye eden bilim insanlarının tümünün ve
aşının üretimine katkıda bulunan ilaç firmalarının insanlığın bu ortak çağrısına kulak vermesi şarttır. Dr.
Salk ve Dr. Sabin’in 50-60 yıl önce yaptıkları fedakârlığı bugün onlar da yapabilirler.” (Müftüoğlu, https://
www.hurriyet.com.tr, 8 Mayıs 2021).

Müftüoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Dr. Salk’ın bulduğu aşı bir “ölü virüs” aşısı idi, kas içine enjekte edilerek uygulanabiliyordu. Onunla aynı yıllarda başka
bir çocuk felci aşısı bulmak için gayret sarf eden bir
bilim insanı Dr. Albert Sabin ise ağız yoluyla kullanılabilecek, canlı ama etkinliği azaltılmış bir virüsün
kullanıldığı; daha etkili, daha ucuz ve uygulaması çok
daha kolay bir aşıyı üretmek için uğraşıyordu. Ancak,
yeterli maddi ve lojistik desteği bulamayınca ona çözüm önerisi Sovyetler Birliği’nden sunulmuştu. Keza,
1950’li yıllarda hem ABD’de hem de Sovyetler Birliği’nde de ciddi bir çocuk felci salgını yaşanıyordu.
1953’te Sovyetler çözüm üretmek üzere iki önemli
viroloji uzmanı görevlendirmişti. Dr. Anatoli Smorodintsev ve Dr. Mikhail Chumakov adındaki bu iki
araştırmacı ABD’ye giderek Dr. Salk ve Dr. Sabin ile

2020’nin ilk aylarında dünyaya yayılan ve kısa bir
sürede pandemiye dönüşen Covid-19’a kadar durum
böyle. Dünya nüfusunu önemli oranlarda ölüme maruz bırakan bu salgınlara karşı dönemin tıp ve bilimle ilgilenen insanlarının en azından önemli bir kısmı
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hiçbir ekonomik çıkar beklemeksizin yaşamlarını aşı
geliştirip insanlığı bu illetlerden kurtarmaya vakfetmişlerdir. Onlardan bir kısmı patenti henüz keşfedemeyen kahramanlar olarak tarihe geçerken, bir kısmı da sağlıkta patenti etik bulmayarak reddetmiştir.
Ama ne yazık ki kapitalist üretim gelişip sermayenin
mantığı sağlık alanı da dahil olmak üzere bütün insan
ilişkilerine sirayet ettikçe, Covid-19 salgını örneğinde
görüldüğü gibi büyük kayıplar pahasına insanlık ve
bir bütün olarak ekolojik yaşam patentli kahramanlardan medet umar duruma sürüklenmiştir. TTB Raporu’ndan aktardığımız gibi tablo ortadadır.

halde ekonomik, ekolojik, siyasi ve sosyal krizler, savaşlar, salgınlarla toplumsal ve ekolojik yıkım kaçınılmazdır. Konumuz bağlamında patent, lisans, telif vb.
haklarında özel mülkiyetin bir tekel hakkı olmaktan
çıkarılıp topluma mal edilmesi gerekir. Bilim, sağlık,
eğitim, kültür, sanat vb. alanlardaki bu tür çalışmalar
tüm toplumların yararına patente tabi tutulmaması
şartıyla araştırma ve emek maliyetleri ilgili uluslar ve
uluslararası kuruluşlar tarafından kamusal kaynaklardan finanse edilmelidir. Keza, Sezar’ın hakkı Sezar’a
verilmelidir, ki bu yazıda gösterilmek istendiği gibi,
bilimsel buluş ve icatlar kapitalistlerin babasının malı
değil, sermayeyi üreten toplumsal emeğindir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları örneğinde olduğu gibi doğa
güçlerinin, binlerce yıllık kültür ürünü olan tohum
örneğinde olduğu gibi tarımsal ürünlerin, yeme içme
örneğinde olduğu gibi kültür ürünlerinin, konuşma/
yazma örneğinde olduğu gibi toplumların bir iletişim
aracı olarak geliştirdikleri yazılı ve görsel iletişim biçimlerinin vb. patent hakları ve özel mülkiyeti kapitalist üretim ve sermaye düzenin insanlığa dayattığı
bir saçmalıktır. Aynı şekilde toplumsal üretimin bir
ürünü olan icat ve buluşlar sermaye sınıfına gökten
bahşedilmemiştir. Birikmiş sermayenin kendisi gibi
bunlar da insanlığın ortak mirası ve toplumsal işbirliği ve işbölümünün bir ürünüdür. O halde bunlar
toplumun ortak mirası ve mülküdür. O halde geldiğimiz aşamada sömürü, baskı, tahakküm, ayrıcalık ve
denetim ilişkilerinin dışında, kâr ve birikim amacının
güdülmeyerek doğayla barışık bir toplumsal üretimin
sınıfsız ve ayrıcalıksız bir ortamda gerçekleşmesi bir
ütopya değil, insanlığın ve doğanın kurtarılması için
bir zorunluluktur!

Günümüzde ekolojik tahribatlarla birlikte salgın
hastalıkların artacağı tıp, doğa ve sosyal bilimcilerin
sıkça dile getirdiği uyarılar arasına girmiş olmasına
rağmen, kapitalizm ne doğa tahribatının önüne geçmekte ne de bu uyarıları “para etmediği” için dikkate
almaktadır. O halde bundan sonra sağlık ve eğitim
başta olmak üzere her alana uyarlanabilecek daha ileri yol, yöntem, buluş ve icatların, patent hakları gibi
çeşitli hukuki biçimlerle tekelci özel mülkiyet altına
alınarak ticari bir nesneye dönüştürülmesine dair
uygulamaların toplum ve gezegen sağlığına aykırı olduğu, doğru ve etik olmadığı, tıp ve bilim dünyası ile
toplumun gündemine daha da yoğun bir şekilde alınması ve tartışılması kaçınılmazdır.
Kapitalizm ve kapitalistler için insan ve doğa sağlığı para getirdiği ölçüde kazançlı bir yatırım aracına
dönüşmektedir. Sermaye sahiplerini ve kapitalist özel
mülkiyet sistemini doğanın korunması ve halk sağlığı
değil, “yeşil ekonomi” ve parası olanın yararlanabildiği özelleştirilmiş sağlık hizmetleri ilgilendirmektedir. Derdi imanı para olan bir sistemin doğayı da halk
sağlığını da kurtaramayacağı, aksine yıkımın eşiğine
doğru sürükleyeceği aşikârdır. Devrimci düşünür ve
eylem insanı Rosa Luxemburg’un kehaneti kendini
doğrulamaktadır: “Ya barbarlık ya sosyalizm!” Şimdilik barbarlık yönünde!
O halde TTB Raporu’nda işaret edildiği gibi Covid-19, pandemi ve ekolojik yıkıma karşı verilen toplumsal mücadelelerin aynı zamanda kapitalist üretim
ilişkileri ve özel mülkiyet sistemine karşı da verilmesi,
bir zorunluluk olarak kendini dayatmaktadır. Aksi
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Sağlık emekçilerinin perspektifinden
pandemi süreci

Covid pandemisi toplumun her kesiminden farklı
meslek gruplarını farklı şekillerde etkiledi. Öncelikle, pandemiyle mücadelenin asli bileşenlerinden
biri olan sağlık emekçilerine sizin şahsınızda çok
teşekkür ederiz.

Sağlık emekçilerinin hayatı ve sağlığı yasal olarak güvence altına alınmadı. Covid-19 meslek hastalığı grubuna alınmadı. Hastalıkla sağlık emekçileri arasında
illiyet bağının ispatı istendi.
Krizi iyi yönetemeyen yöneticiler, kendi becerisizliklerini kapatmak için, sağlık emekçilerine mobbing uyguladı.

Bu sürecin nasıl geçtiğini ve yaşadığınız zorlukları
kısaca aktarabilir misiniz? Sağlık emekçileri bünyesindeki çeşitli meslek grupları açısından ne tür
riskler ve tehlikeler söz konusuydu?

Hastalığı bulaştırma riski nedeniyle birçoğumuz
ailelerimizden uzak kaldık. Bu durum sadece bizde
değil çocuklarımızda ve yakınlarımızda da psikolojik sıkıntılara yol açtı. Bakım anlamında bize ihtiyacı olan çocuklarımızın ve yakınlarımızın da yanında
olamadık.

Pandemi sürecinin sağlık emekçileri için toplumun diğer kesimlerine göre hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok daha ağır geçtiğini söyleyebiliriz.
Hastalık ilk çıktığında sağlık emekçilerini en çok huzursuz eden konu hastalık ve tedavi konusundaki bilinmezlik ve belirsizlik oldu. Ardından uzun çalışma
saatleri ve olumsuz çalışma koşulları; yeterli sayıda
ve nitelikte koruyucu donanıma ulaşamamak. Artan
iş yüküne rağmen mevcut personelle işlerin yürütülmeye çalışılıp yeterli istihdamın yapılmaması. Diğer
kurumlarda tüm çalışanlar esnek mesai yaparken biz
sağlık emekçileri normal süreçteki mesaimizin çok
çok üstünde mesailer yaptık.

Yine çalışma arkadaşlarımızın hastalığa yakalanmaları ve yaşamlarını yitirmeleri psikolojik sıkıntılara neden oldu.
Hastalığa yakalanan mesai arkadaşlarımızın iş
yükünü de bizler üstlenmek zorunda kaldığımız için
kaldıramayacağımız bir iş yükünün altında ezildik.
Tehlikeli çalışma ortamımız ve aşırı iş yükü birçok sağlık emekçisinde tükenmişlik sendromuna neden oldu.

Yeni atanan sağlık emekçileri hastalık konusunda yeterli eğitimler verilmeden Covid-19 hastalarının
bakım ve tedavilerini yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle de hem kendi açılarından hem de hastalar açısından riskli durumlar oluştu.

Bu duruma kendimden bir örnek verecek olursam; çok aşırı yoğun bir nöbet sırasında artık baş edecek halim kalmamış ‘umarım ben de Covid olurum
da en azından karantina sürecimde bir dinlenme şansı yakalarım’ diye içimden geçirmiştim. Kısa bir süre
sonra da Covid olmuş dinlenme şansı yakaladığım
için mutlu olmuştum.

Yardımcı sağlık hizmetleri grubunda görülen
sağlık emekçileri için net bir meslek tanımı olmadığı
için pandemi döneminde angarya görevlendirmeler
arttı. Ekonomik açıdan yeterli destek sağlanmadı.

Pandemi gibi tükenmişlik de sağlık emekçileri-
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işlerinden sorumlu olduklarını düşündüklerinden
kaygıları ve iş yükleri pandemi döneminde daha da
artmıştır.

nin hem sağlık hem de refahları üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta ve bunun sonucunda hastalara
verilen hizmetin kalitesi ve güvenliği etkilenerek sorun küresel bir hale dönüşmektedir.

Çocuk sahibi olan, evdeki hasta ve yaşlıların bakımını üstlenen kadın emekçilerin stresleri pandemiyle birlikte katlanmıştır.

Sağlık emekçilerinin bu dönemde en çok yaşadıkları korku hastalığa yakalanmak ve başka birisine hastalığı bulaştırma korkusu oldu. Pandemi döneminde
yaşadığımız duygusal tükenme, halsizlik, yorgunluk,
güçsüzlük, yıpranma, baş ağrıları, bulantı, uyku bozuklukları, güvensiz hissetme, kızgınlık, huzursuzluk
ve ümitsizlik mesleğimize karşı ilgimizin kaybolmasına neden oldu.

Artan iş yükü, hastanelerde yöneticilerin iyi yönetememe durumlarından kaynaklanan karışıklıklar,
pandemi nedeniyle okula gitmeyen çocuklara ‘kim
bakacak’ kaygısı, aileye hastalık bulaştırma korkusu
iş yükünün üzerine eklenen ev işi gibi durumlar pandemiden daha çok kadın emekçilerin etkilenmesine
neden olmuştur.

Kamu ve özel sektör çalışanı sağlık emekçilerinin deneyimleri arasında farklar ya da benzerlikler var mı?

Pandemi döneminde yaşanan kaygılar konusunda da gerekli psikolojik desteğin sağlanmaması bazı
sağlık emekçilerinin hayatlarına son vermesine kadar
gitmiştir.

Pandemi döneminde sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar aşağı yukarı aynı olmasına karşın özel
sektörde çalışan sağlık emekçilerinin bu süreci daha
ağır şartlarda geçirdiğini bilmekteyiz.

Son yirmi yıldır, tüm dünyada çoğu kamu hizmetinde olduğu gibi sağlık sisteminde de piyasa yönelimli bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye’de Sağlıkta
Dönüşüm Programı adı altında hayata geçirilen
‘reformların’ mesleğinizle, meslektaşlarınızla ve
hastalarla ilişkinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Yaşanan bu dönüşümün pandemiyle
mücadelede sizce nasıl bir etkisi oldu?

Pandemi döneminde özel sektör çalışanları koruyucu ekipman ve donanımlara ulaşmakta kamu
çalışanlarına göre daha fazla sorun yaşamıştır. Ayrıca
temini kadar kullanımı konusunda eğitimler de özel
sektörde pek fazla verilmemiştir.
Kamu kurumlarına göre sağlık emekçilerine özel
sektörde daha uzun süreli mesailer yaptırılmış, daha
fazla iş yükü yüklenmiştir. Bu da bedensel ve psikolojik anlamda tükenmeye neden olmuştur.

Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte esnek,
parçalı, güvencesiz istihdam biçimleri ve performansa dayalı ödeme biçimleri ortaya çıkmış, özel sektörde büyümeler olmuştur. Hizmet satın alma, yani
taşeronlaşma yaygınlaşmış, devlet yavaş yavaş birçok
sağlık hizmetinden elini çekmeye başlayıp hizmetleri
özelleştirmiştir.

Pandemi döneminde dahi çalışanlar üzerinde
ciro ve performans konularında yöneticileri tarafından mobbing uygulanmıştır.
Çalışanlara bu sıkıntılı dönemi atlatmaları açısından hiçbir maddi ve psikososyal destek sunulmamıştır.

Sağlıkta dönüşüm programının mesleğimiz,
meslektaşlarımız ve hastalarla olan ilişkimizi nasıl etkilediğini teker teker ele alacak olursak;

Kamu çalışanlarının bir kısmı esnek çalışma vb.
haklardan faydalanabilirken özel sektör çalışanlarına
bu hak hiç tanınmamıştır.

Esnek, parçalı, güvencesiz istihdam biçimleri,
sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan, farklı statülerde bulunan, farklı mevzuatlara tabi, farklı ücret ve
haklara sahip birçok kadro ortaya çıkmıştır. Bu durum çalışanlar arasındaki iş barışını bozmuş, çalışanların kendi aralarında kutuplaşmalarına ve eşit olmayan şartlarda çalışmalarına neden olmuştur. Meslekî
açıdan baktığımızda mesleğe olan ilginin ve değerin
de düşmesine neden olmuştur.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları toplumsal cinsiyet açısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Sağlık hizmetlerinde çalışanların büyük çoğunluğunun kadın olduğunu düşünürsek, kadın sağlık
emekçileri hem hastanede bakım veren hem de toplumsal cinsiyet rollerine göre evdeki bakım ve ev
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Yine hastalarla olan ilişki bakımından değerlendirecek olursak, eşit şartlarda çalışmama çalışanlardaki motivasyonu azalttığı için hizmetin kalitesinin
düşmesine neden olmuştur. Sağlık çalışanları dönüşüm programı ile;

dağıtımındaki eşitsizlik, sağlık emekçileri arasında
çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bölümler arasında performansa bağlı puan farklılıkları meydana gelmiş, puanı yüksek bölümlere
talep oranı artmış, düşük bölümlerde çalışmak istenmemiştir. Hekimler daha yüksek puan toplamak için
baktıkları hasta sayısını artırmış, bu durum verilen
sağlık hizmetinin niteliğinin düşmesine neden olmuştur. Aynı zamanda hekim dışı sağlık çalışanlarının da iş yükünün artmasına neden olmuştur.

657 sayılı yasa 4/A maddesi - memur
657 sayılı yasa 4/B maddesi - memur
4924 sayılı yasa - sözleşmeli
meli

Hizmet satın alma yolu ile yapılan işlerde sözleş-

Müşteri odaklı anlayış egemen olmuş, sağlık temel insan hakkı olmaktan çıkıp kazanç kapısı haline
gelmiştir.

Vekil ebe – hemşire statüsü
meli

Aile hekimliği hizmet sözleşmesine bağlı sözleş-

Sağlık hizmeti sunanlarla alanlar arasına maddi
kavramlar girmiş ve bu iki grup karşı karşıya gelmiştir.

Üniversite vakfının elemanı olarak sözleşmeli
vb. birçok şekilde istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu
düzenlemeler sağlık emekçilerinin farklı şekillerde ve
güvencesiz olarak çalıştığını göstermektedir.

Sonuç olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı kamu
tarafından sunulan sağlık hizmetinin piyasalaştırılmasıdır. Bu süreçte birinci basamak sağlık hizmetleri
aile hekimliğine devredilmiş, piyasalaşmayla birlikte
istihdam kadroluluktan sözleşmeliliğe dönüşmüş, güvencesiz birçok kadro ortaya çıkmış, özel sağlık sektörü hızla büyümüş ve dışardan hizmet alımı artmıştır.
Sağlık çalışanına performansa dayalı ücretlendirme
uygulaması getirilmiş, hasta merkezli anlayış kaybolmuş, müşteri anlayışı ortaya çıkmıştır.

Özel sektörde büyüme:
Özelleştirme, kamu tarafından sunulan hizmetlerin maliyetinin yüksek olduğu aynı zamanda kalitesi ve etkinliğinin düşük olduğu ileri sürülerek ortaya
çıkmış, kamu hizmeti olan sağlık hizmeti piyasaya
açılmıştır. Uygulanan politikalar özel sağlık sektörünün büyümesine ve özel sağlık sektöründe çalışan sayısının artmasına neden olmuştur.

Söz konusu dönüşümler sağlık emekçileri arasındaki dayanışma olanaklarını veya mevcut güç
ilişkilerini ne yönde etkiliyor? Özellikle pandemi
sürecinin dayanışma ve örgütlenme üzerindeki
olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdi, somut örnekler verebilir misiniz?

Taşeronlaşma (hizmet satın alma):
Bu durum ana kurumda çalışanlarla farklı işverenlere bağlı çalışanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hem destek hizmetler hem de sağlık hizmetlerinin taşeron şirketlerle anlaşmalı yaptırılmasıyla
beraber, hastaların anlaşmalı özel kurumlara yönlendirilmesiyle MR – BT gibi hizmetler de satın alınmaya
başlanmıştır. Kamu kurumda aynı işi yapıp daha fazla
ücret alanlar, özel sektörde asgari ücrete, bazen daha
aşağısına çalıştırılmış, özel kurumlara giden hastalardan yapılacak her işlem için (MR- Kan tahlili) ilave
ücretler alınmıştır.

Pandemi sürecinde özellikle performans uygulaması nedeniyle farklı meslek grupları arasında yönetimlerin uyguladığı mobbing, verdikleri angarya
görevlendirmeler, kötü koşullarda uzun süreli çalışmalar nedeniyle birlikte hareket edememe ve örgütlenememe sorunları oluşmuştur.
Dünyanın birçok ülkesinde sağlık emekçileri
pandemi kapsamında yaşanan sorunlara karşın örgütlü olarak grev ve iş bırakma eylemleri yapmışlardır. Ancak ülkemizde bu tarz eylemler bazı azınlık
gruplar dışında görülmemiştir. Sağlık emekçilerinin
haklarını arayabilmeleri için meslek grubu ya da istihdam şekli fark etmeksizin birleşip örgütlenmeleri
şarttır. Örgütlülükte tüm sorunlara karşı birlikte mü-

Performansa dayalı ödeme biçimi:
Verilen hizmete sağlık çalışanlarının katkısı oranında yapılan ödeme çalışanların verimliliğinin artırılmasını sağlayan bir süreç olarak belirtilmiş, ancak
sağlık alanındaki sorunların daha da belirsiz hal almasına ve sağlığın piyasalaşmasına neden olmuştur.
Performans sistemiyle birlikte, döner sermaye
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cadele edip dayanışmayı güçlendirerek sorunlar çözülene kadar sesimizi yükseltmeliyiz.

lıdır. Böylelikle farklı birimlerde çalışmanın yaratabileceği stres ve kaygı durumunun önüne geçilebilir.

Pandemi sürecinde mücadele ve bir araya gelme
olanaklarının da kısıtlanması sağlık emekçilerinin bir
araya gelme şansını ne yazık ki azalttı. Bu dönemde
insanların bulaş riski nedeniyle birbirinden uzak durması ne yazık ki alışkanlık haline geldiğinden sağlık
emekçileri arasında pandemi sonrasında da mücadele için tekrar bir araya gelmek, birleşmek konusunda
ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu süreçte sağlık emekçilerinin yaşamış olduğu tükenmişlik sendromu ne yazık ki
hakları için mücadele etmeleri konusundaki isteklerini de oldukça azaltmıştır.
Çözüm önerileriniz nelerdir?
Sağlıkta Dönüşüm Programından derhal vazgeçilmelidir. Bu konuda sermayenin değil, halkın yararına ve günümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni sağlık
politikaları geliştirilmelidir.
Yeterli sayıda ve tek istihdam şekli olmalıdır.
Eşit işe eşit ücret olmalıdır.
Pandemi vb. kriz durumları için önceden hazırlıklı olunmalı, kapsamlı eğitimler verilmeli ve bu eğitimlere tam katılım sağlanmalı ve bu eğitimler ulaşılabilir olmalıdır.
Kurumlarda oluşabilecek olağanüstü durumlar
için senaryolar oluşturulup uygun rehberler hazırlanmalı, tatbikatlar yapılmalıdır.
Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki iletişim kanalları açık olmalı ve sorunlara birlikte çözüm aranmalıdır.
Sağlık çalışanlarına psikososyal destek verilmeli,
görevlendirmeler liyakatle yapılmalıdır.
Ekonomik olarak çalışanları tatmin edecek, insanca yaşamlarına yetecek ücretler verilmelidir.
Sağlıkla ilgili politikalar geliştirilirken sağlık
emekçilerinin ve sendika temsilcilerinin, sivil toplum
örgütlerinin görüşlerine başvurulmalıdır.
Mobbinglere son verilmelidir.
Pandemi gibi olağanüstü durumlarda kendi çalışma ortamı dışında çalışmak durumunda kalabilecek
çalışanlar için rotasyonlu çalışma sistemi uygulanıp
hastanenin hizmet sunabilecekleri bölümlerindeki
işleyişi ve tedavi protokollerini tanımaları sağlanma-
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Geleneksel kitle iletişim araçlarından
yeni medyaya: Sosyal medya platformlarında
değerin üretimi ve kullanıcı emeğinin rolü*
Ahmet Önder** & N. Berna Güler***
Özet 		
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kullanım alanları yaygınlaşan radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim
araçlarıyla yaklaşık son 20 yıldır etkinliğini artıran ve yeni medya olarak adlandırılan internet ve iletişim teknolojilerinin
gelişimi, beraberinde çeşitli tartışmaları getirmiştir. Tarihsel olarak bakıldığında iletişim teknolojilerinin çoğunlukla siyasal
süreçlerdeki rolü ve ideolojik işlevi tartışmaların ana eksenini oluştururken, son yıllarda bu alanı, ekonomi politik zeminde
ele alan yaklaşımlar da artış göstermektedir.
Günümüzde yaygın bir kullanıcı ağına sahip olan sosyal medya platformları tartışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisidir.
Hedefli reklamcılık, platformlarda gerçekleşen sermaye birikimi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Platform kullanıcıları
ise hem kişisel veri hem de içerik üretmeleri dolayısıyla hedefli reklamcılığın başat aktörü konumundadır.
Bu çalışma, sosyal medya kullanıcılarının bu alanda gerçekleşen sermaye birikimi süreçlerindeki rolüne odaklanmaktadır.
Bu temelde, sermaye için artık değer üreten emeğin belirli bir toplumsal biçime sahip olduğu savından hareketle sosyal
medya kullanıcılarının emeğini üretken olan ve üretken olmayan emek ayrımı bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır.

From traditional mass media to new media: The production of value and the role of user labor in social
media platforms
The development of internet and communication technologies which have increased their efficiency in the last 20 years, as
well as traditional mass media including radio and television which have become widespread in the aftermath of the Second
World War have brought about several discussions. While the role and ideological function of communication technologies
in political processes have historically been the focus of the discussions, recent years have witnessed an increase in the approaches that address the question from the perspective of political economy.
Having large networks of users today, social media platforms are widely discussed in this regard. Targeted advertising plays
an important role in capital accumulation on these platforms. Users are the main actors in targeted advertising because they
produce both personal data and content.
This study focuses on the role of social media users in the processes of capital accumulation. With reference to the argument
that labor which produces surplus value for capital has a certain social form, it is aimed to discuss the labor of social media
users in the context of the distinction between productive and unproductive labor.
Anahtar kelimeler: Kullanıcı emeği, üretken emek, üretken olmayan emek, sosyal medya, dijital emek, maddi olmayan
emek, yeni medya
Keywords: User labor, productive labor, unproductive labor, social media, digital labour, immaterial labour, new media
* “Sosyal Medyada Kullanıcı Faaliyeti: Üretken ve Üretken Olmayan Emek”, (Marmara Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), İstanbul 2018’de tamamlanmış Ahmet Önder’in yüksek lisans tezinden derlenmiştir.
** Öğr. Gör., Haliç Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Programı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora
Öğrencisi. ahmetonder@halic.edu.tr.
*** Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi. bernag@marmara.edu.tr
Ahmet Önder’in tez çalışmasında birlikte öğrenmenin ve üretmenin mutluluğunu paylaşırken, sonrasında da makale çalışması ile
yeniden üretim yolunda birlikte olmaktan dolayı onur duydum. Çalışmanın okuyucular için yeni ufuklar açması dileğiyle.

59

Geleneksel kitle iletişim araçlarından yeni medyaya: Sosyal medya platformlarında değerin üretimi ve kullanıcı emeğinin rolü

birlikte, tartışmalar açısından televizyon, radyo, gazete
vb. geleneksel kitle medyası olarak adlandırılan araçlar
ve izleyiciler üzerinden gerçekleşen tartışmalarla bazı
noktalarda süreklilikler tespit etmek mümkündür.

“Emekçi işinden yorgun ve tükenmiş dönüyor, evini
rahatsız, rutubetli, pis ve iğrenç buluyor; keyiflenmeye ivedi gerek duymakta, işini, uğraştığına değer hale
getirecek, izleyen günü dayanılabilir yapacak bir şey
bulmak zorunda.” (Engels, 1997: 137).

Çalışmamızda özellikle eleştirel ve diyalektik
analizden hareketle iletişim araçları ve izleyiciler/
kullanıcılar arasındaki ilişkinin sürekliliğine ve farklılıklarına odaklanılacaktır. Bununla birlikte geleneksel ve yeni medyaya ilişkin yürütülen tartışmaların
Karl Marx’ın emek değer teorisi zemininde sınanması
amaçlanmaktadır. Bu ihtiyaç Marx’ın kapitalist sömürü tezi açısından önemli olan genel olarak üretim ve
artık değer üretimi arasındaki farkın, bu tartışmalarda yeterince dikkate alınmadığını düşünmemizden
kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda makale, eski ve
yeni medya karşısındaki izleyici ve kullanıcının etkinliğinin Marksist yaklaşımdan hareketle üretken emek
olarak ele alınamayacağını iddia etmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde üretken olan emek ve üretken
olmayan emek (ÜOE) ayrımı üzerinde durulacaktır.
İkinci bölümde geleneksel kitle iletişim araçlarında
gerçekleşen sermaye birikimi özelinde medya izleyicilerinin rolü ele alınacak; son bölümde ise sosyal
medya platformlarında artık değerin üretimi ve sosyal medya kullanıcılarının bu süreçteki konumu tartışılacaktır.

“Heyecan, oyun ve iletişim gibi özgürlüğün pratiğine
ve dışavurum biçimlerine ait ne varsa sömürülür.
İnsanı iradesine karşı sömürmek verimli olmaz.
Yabancı bir gücün sömürüsü fazla kazanç sağlamaz.
Ancak özgürlüğün sömürülüşü sayesinde maksimum
kazanca ulaşılır.” (Chul-Han, 2019: 23).

Giriş
Statista’nın istatistiksel verilerine göre 2021 yılı aralık
ayı itibariyle Facebook’un tam zamanlı olarak toplam
71.970, Twitter’ın ise 5500 çalışanı bulunmaktadır.
Diğer taraftan her iki sosyal paylaşım sitesinin aylık
aktif kullanıcı sayıları Facebook’ta 2021 yılı son çeyrek itibariyle aylık 2,9 milyar iken, 2019 yılında Twitter için 290 milyon civarındadır (Statista, 2022).
Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi
sosyal medya platformları genel yapısı dikkate alındığında işleyiş şu şekilde özetlenebilir: Kullanıcılar platformları kullanmak için ücretsiz olarak üye olurken,
bu aşamada ad soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.
bilgilerini üyelik için platforma kaydetmek zorundadır. Takip eden süreçte ise video, ses, fotoğraf ve metin
gibi çeşitli yapıda içerik oluşturma imkânı doğmaktadır. Ticari sosyal paylaşım siteleri açısından ise bu
“hizmet”in amacı kullanıcı bilgisinin kategorik olarak
reklam verenlere satılmasıdır.

Değer üretiminde emek ayrımı:
Üretken emek ve üretken olmayan
emek

Özellikle 2000 yılı sonrasında internet bağlantılı
bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi iletişim araçlarının
gelişimi ve bu ürünlere erişebilen insan sayısındaki artış bu alandaki çalışmaların da artmasına yol açmıştır.
İletişim araçları aracılığıyla artan gözetim ve kontrol
süreçleri (Lyon, 2006; Lyon, 2013; Tüfekçi, 2008), özgürlüğün ve öznelliğin yeniden üretimi (Chul Han,
2019; Bauman, 2018), katılımcı kültür (Jenkins, 2016)
tartışmaları bunlardan bazılarıdır. Diğer taraftan iletişim teknolojilerini ve kullanıcılarını politik ekonomik
düzlemde sorunsallaştıran tartışmalar da literatürde
geniş yer tutmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin
kuşkusuz kendine has bazı teknik farklılıkları olmakla

Üretken olan ve üretken olmayan emek ayrımı tarihsel
olarak Merkantilist ve Fizyokratlarca bilinmekle beraber başlangıçta topraktan elde edilen ürün fazlasına
yönelik olarak kullanılan bir analiz yöntemi olmuştur
(Çaklı, 2016: 43). Ancak sanayi üretiminin yaygınlaşması ve iş bölümünün derinleşmesiyle Adam Smith
öncülüğündeki klasik iktisat ve Marx öncülüğünde
eleştirel yaklaşımlar değişen üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkileri zemininde ÜOE ayrımına dönük tartışmaları sürdürmüştür.
Günümüzde bu tartışma daha çok Marksist analizlerde yoğunlaşsa da teorik olarak gerçekleşen bir
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kısım gerilimin Smith’in analizlerini kavrayış biçiminden kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür.
Özellikle Smith’in Millerin Zenginliği adlı eserinde
yer alan “Sermayenin Birikimi ya da Üretken Emek ve
Üretken Olmayan Emek Üzerine” adlı bölümde “sanayi
işçisi ile hizmetçinin” emeğine dönük karşılaştırması,
bugün ÜOE tartışmalarında etkisini sürdürmektedir
(Savran ve Tonak, 2006: 80). Bu bakımdan ÜOE ayrımının Marx’ın analizlerinde nasıl ele alındığına gelmeden önce, Smith’teki karşılığını inceleyelim.

emek özelliği taşıyacaklardır (Smith, 2013: 359).
ÜOE ayrımı üzerinde Marx’ın analizinin takipçileri açısından ise bir uzlaşı olduğunu söylemek
zordur. Bir taraf ÜOE ayrımını reddederken bunu
iki şekilde temellendirirler. İlki üretken emek olsun
ya da olmasın her emek biçiminin emek olarak nitelenmesi gerektiğini vurgularlar. İkincisi olarak ise bu
ayrımın burjuva iktisadının klasik dönemine ilişkin
bir tartışmanın ürünü olduğu iddiasından hareketle
günümüz açısından bir belirleyen olmadığını öne sürerler (Burell, 2006; akt. Yılmaz, 2006: 294; Laibman,
1992; akt. Karahanoğulları, 2006: 84). Diğer taraf ise
ÜOE ayrımın sermaye birikim sürecinin ve kapitalist
kriz dinamiklerinin anlaşılması açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda özellikle üretim teknolojilerinin ve hizmetler sektörünün gelişimi
ile ilişkili olarak genişleyen patentleme, marka tescili,
pazarlama, reklam, enformasyon ve halkla ilişkiler
hizmetleri, insan kaynakları vb. alanlarda yer alan
emek gücünün her zaman üretken emek olarak değerlendirilemeyeceği öne sürülmektedir (Savran ve
Tonak, 2006: 21, 22; Yılmaz, 2006).

Smith iki temel nokta üzerinden ÜOE ayrımını
yapar. Bunlardan ilki, emeğin ücretinin sermayeden
mi yoksa gelirden mi ödendiği ile; ikincisi ise emeğin ya da emek sürecinin ortaya çıkardığı işin ya da
ürünün niteliğiyle ilgilidir. Yani ÜOE açısından emeğin ürünün maddi bir içeriğe mi sahip olacağı, yoksa
harcanan emeğin harcandıktan sonra maddi bir ürün
bırakmadan yok mu olacağı Smith’te önemlidir.
Smith’e göre üretken emek üzerinde harcandığı
nesnenin değerine değer katarken; emeğin ücreti, ücretini ödeyen açısından hiçbir şeye mal olmayacaktır.
Çünkü bu emeğin harcandığı nesnenin artan değeri
içinde, emeğe ödenen ücret açığa çıkan kârla birlikte yeniden dönmektedir. Üretken olmayan emekte
ise ödenen ücret hiçbir koşulda geri dönmeyecektir.
“Sıradan bir hizmetçinin bakım masrafı, bir daha geri
gelmez. Bir adam, bir sürü sanayi işçisi çalıştırarak
zengin olur; bir sürü hizmetçi tutmakla yoksul düşer.”
(Smith, 2013: 357, 258). Emeğin biçimi ya da emekçinin ortaya koyduğu ürünün niteliği açısından değişkenlik gösteren üretkenlik vasfını analiz konusu
yaparken, analizinin ilerleyen safhasında ise üretilen
ürünün maddi niteliğine odaklanır. Smith’e göre yalnızca sanayi işçisinin emeği ve onun ürünü, emek
harcandıktan sonra bir mal üzerinde kökleşip maddeleşip, depolanıp ihtiyaç duyulduğunda gelecekte dahi kullanılabilir bir niteliğe sahip olabilirken;
hizmetçinin emeği ise kökleşip maddeleşemeyecek
ve ortaya konduğu anda kaybolup gidecektir (Smith,
2013: 358). Dolayısıyla “hizmetçinin, soytarının, müzikçinin, opera sanatçısının, opera köçeklerinin” her
biri hem emeklerinin ürünleri açısından hem de
ücretleri gelirden ödendiği ölçüde üretken olmayan

Marx’ın ÜOE analizi, bir noktada Smith’le kesişir gözükse de emek süreci sonunda ortaya konulan
ürünün niteliği ya da emek biçiminin kendisi söz konusu olduğunda farklılaşır. Smith’in üretken emeği,
sermayeyle doğrudan değişilen emek olarak tanımlaması, Marx tarafından Smith’in en büyük bilimsel başarılardan biri olarak ifade edilirken, hizmet
biçiminde gerçekleşen emeğe ilişkin görüşü farklıdır
(Marx, 1998: 147). Marx açısından emek gücünün
ürettiği hizmet ya da bir nesnede maddeleşmiş emek
olsun, ÜOE açısından bir belirleyici değildir. Önemli
olan öncelikle emeğin ücretinin sermayeden mi yoksa gelirden mi ödeneceğidir. “Bir aşçı ya da garsonun
emeği, otel sahibi için sermayeye dönüştürüldüğü ölçüde üretken olan emek” olarak değerlendirilecektir (Marx, 1998: 148,384). Çünkü ücret sermayeden
ödendiğinde yalnızca emek gücünün değerini değil,
ona ek olarak kapitalist için bir artık değer de üretecektir. Emeğin ürettiği toplam mal ve hizmet değerinin bir kısmına kapitalist tarafından el konulacaktır.
Gelirden ödenen ücret ise ücreti ödeyen açısından bir
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kullanım değeri elde etmeye yarayacaktır. Başka bir
ifadeyle ücreti ödeyen açısından ücretli emekçi tarafından üretilen mal ya da hizmet piyasada satılmak
üzere değil, kendi tüketimi için ürettirilir. Dolayısıyla ilk durum ücreti ödeyen için bir değişim değeri
elde etmek amacı taşırken, ikinci durumda bir kullanım değeri yararı gözetilir.

incelemesi açısından önemlidir. Nitekim hem geleneksel medya hem de yeni medya süreçleri açısından
yürütülen değer tartışması, Marx’ın analizine dayanmakla birlikte tartışmalı iddialara sahiptir. Bu bakımdan öncelikli olarak geleneksel medya özelinde izleyicilerin rolü ve medyanın reklam endüstrisi ile ilişkisi
ele alınacak; daha sonra da sosyal medya ve medya
platformlarındaki kullanıcı emeği Marx’ın analizinden hareketle tartışılacaktır.

Marksist analizde üretken olan emekten bahsedilebilmesi için öncelikle ücreti sermayeden ödenen
emeğin temel koşul olduğu görülmektedir. Başka bir
ifadeyle ücretli emek üretken emeğin koşulu olmakla
birlikte, her ücretli emekçi doğrudan üretken emek
olarak nitelendirilemeyecektir. Bu bağlamda pazarlama, reklam ve finans alanlarındaki emek kategorilerinin ücretli emekçi olsalar dahi üretken olmayan
emek olarak ele alınır. Bu ilişki Marx’ın kıyasladığı
sanayi ve tüccar sermayesi arasındaki artık değerin el
değiştirmesi vurgusunda görülmektedir. Buna göre,
sanayi sermayesi ücretli işçinin karşılığı ödenmemiş
emeğine doğrudan el koyarak artık değeri üretirken,
tüccar sermayesi ise bu artık değeri bir kısmının
kendisine aktarılması sayesinde edinir (Marx, 2015:
298). Bunun önemi ise artık değerin aktarıldığı sektörlerdeki meydana gelen genişlemenin, yaratılmış
artık değer miktarını azaltma potansiyeline sahip olması dolayısıyla sermaye birikimi üzerinde olumsuz
baskı yaratacak olmasından kaynaklanır (Karahanoğulları, 2006: 84).

Geleneksel kitle iletişim
araçlarının politik ekonomisi:
İzleyici metası tartışması
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında iletişim alanının, ideoloji üretme kapasitesi üzerinden çalışmalara konu olduğunu ileri süren Dallas W. Smythe, bu
alanın politik ekonomisinin ihmal edildiğini belirtir.
Bu bağlamda iletişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak reklam ve pazarlama sektörlerinde yaşanan
gelişmeler doğrultusunda iletişim alanının metasının
ne olduğu sorusunu sorar. Soruyu ilk olarak 1951 yılında yayımlanan “The Consumer’s Stake in Radio and
Television” adlı makalesinde öne çıkarsa da 1976-1991
yılları arasında yayınlanmış Canadian Journal of Political and Social Theory dergisinde Smythe başta olmak
üzere, Graham Murdock, Bill Livant ve Sut Jhally’nın
dahil olduğu tartışma aracılığıyla popülerleşir.

Bu bağlamda Marx’ın analizi açısından emeğin
üretkenliği tartışması emeğin ürününün mal ya da
hizmet olarak ortaya konmasıyla kesin olarak ilgisizdir. Ücret ilişkisi temelinde emeğin ücreti ödeyen
açısından kullanım değeri ürettiği koşulda yine üretken emek olarak nitelenemeyecektir. Üretken emek
olması için hem emeğin hem de emeğin ürününün
değişim değeri değerine sahip olması gerekmektedir.
Bu ayrımın gerekliliği ise genel olarak üretim ile belli
bir tipteki üretimin farkının ortaya konulması amacından hareketle kapitalist üretim ilişkisinin üzerinde
yükseldiği temelleri ortaya çıkarmaktır.

Smythe’a göre (1977: 2) genel olarak metalar ve
iletişim araçları olarak metalar uzun süredir var olmakla birlikte, reklamcılığın bu alanda yerleşik hale
gelmesi 19. yüzyıl sonrasında mümkün olmuştur.
Diğer taraftan iletişimin metasının ne olduğu sorusuna daha önce verilen yanıtlar Smyhte’a göre burjuva bakış açısının içine sıkışıp kalmıştır. Bu bağlamda
“mesajlar”, “enformasyon”, “iletiler”, “anlam”, “eğlence”,
“manipülasyon” ve “eğitim” gibi şeyler iletişim alanında gerçekleşen üretimin niteliğine ya da kapsamına
dair ifade gücüne sahip olsa da politik ekonomi açısından yeterince ele alınmamıştır. Bu eksikliği Smythe, televizyon izleyicilerinin reklam verenlere kanal
sahipleri tarafından meta olarak satıldığı tezi ile doldurur. Nasıl ki kapitalist üretim tarzında üretilen me-

Çalışmamız açısından emeğe ve emeğin ürününe
yönelik yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız analiz,
geleneksel ve yeni medya alanının ekonomi politik
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taların realizasyonu1 açısından satılması zorunlu bir
aşama ise bu metaların satılabilmesi için izleyicilere
reklamlar aracılığıyla ulaşması da o denli gereklidir.
Dolayısıyla izleyiciler reklamı yapılan metanın niteliklerine göre yaş, cinsiyet, sınıf, kültür gibi kriterler
gözetilerek reklam verenlere satılırken aynı zamanda
meta olarak üretilir. Bu ilişkide izleyicilerin kazancı,
reklam gelirlerinin aşağısında ve para ile gerçekleşmeyen bir ödeme biçimi olarak bahşiş, rüşvet ya da
bedava öğle yemeğine benzemektedir (Smythe, 1977:
5). Böylece emek gücü günün bir bölümünde ücretli
emekçi olarak, diğer bölümünde yani emek gücünün
yeniden üretim zamanında izleyici olarak sömürülür.

gibi alanları radyo, televizyon gibi araçlardan ayırmak
gerekir. Çünkü müzik, sinema ve basılı medya gibi
sektörlerde reklam gelirleri yanında üretilen ürünün
doğrudan satışından da gelir edilirken, kullanımı açısından bir ücret gerekmeyen televizyon ya da radyo
yayıncılığında temel gelir kaynağı reklamlardır. (Murdock, 1978: 113).
Tartışmaya en açık olan ve sosyal medyadaki
kullanıcı emeğinin ekonomi politiği zeminindeki literatürle de yer yer süreklilik gösteren son temel ise
Smythe’ın “izleyici metası” tezidir. Yukarıda ifade
edildiği üzere Marx’ın kapitalist üretim ilişkisinin
analizinde başlangıç noktası olarak ele aldığı meta
analizi tartışma açısından belirleyicidir. Nitekim Sut
Jhally “Probing The Blindspot: The Audience Commodity” adlı makalesinde bu nokta üzerine eğilir. Jhally’ye göre Smythe’ın meta analizi derinlikten uzak
olmakla birlikte izleyiciyi merkeze koyması sebebiyle
de eksiktir (Jhally, 1982: 204). Çünkü meta kavramsallaştırmasına içkin olan kullanım değeri ve değişim
değerinin “izleyici metası” tezinde neye karşılık geldiği net değildir. Bununla birlikte meta formu açısından
belirleyici olan değer üreten emek yani ücretli emeğin izleyici bilgisinin meta formunda nerede ve nasıl
konumlandığı belirsizdir (Jhally, 1982: 294). Nitekim
izleyicinin yaşı, cinsiyeti ve eğitim düzeyi gibi temel
özelliklerinin seçilen reklamlar açısından belirleyiciliği ortadayken, bu bilgilerin reklam verenlere bir
veri seti olarak sunulması aşamasında rol alan emek
gücü analize dahil edilmemektedir. Buradan hareketle Jhally’nin “izleyici metası” tartışmasına katkısı
Marksist değer teorisi açısından önemli bir alan olan
ÜOE ayrımına dikkat çekmesi olmuştur. Jhally, Smythe ve Livant’ı analizlerinde ÜOE ayrımı yeterince
dikkate almadıkları hususunda eleştirmekle birlikte,
izleyicilerin reklam verenlere satılmasını ve reklama
konu olan metaları satın almalarının üretken emeğin
içeriğiyle örtüşmediğini ifade etmektedir. Ancak bu
noktadaki vurgusu önemli olsa da kendi yaklaşımının
da bütünüyle tartışmasız olduğunu söylemek zordur.
Çünkü izleyicilerin reklam verenler için çalıştığı, dolayısıyla bu noktada metalaştığı vurgusunu reddederken, izleyicilerin medya organları için çalıştıklarını
öne sürmektedir. Bu durumda Jhally sömürü ilişkisini

Smythe’ın izleyici metası tezi iletişim alanında
politik ekonomi tartışmalarını canlandırsa da ortaya
koyduğu analize yanıtlar gecikmemiştir. Bu eleştirileri temelde üç kategoride toplamak mümkündür.
İlki Smythe’ın iddiasının tersine Batı Marksizminin
medyanın politik ekonomiyle ilişkisini göz ardı etmediğidir. Örneğin Batılı sayılabilecek Piero Sraffa ve
Sohn-Rethel gibi Marksistler tarafından üretilen öngörüler izleyici metası tezinde yer almaz (Murdock,
1978: 115). Bununla beraber ideolojinin ekonomik
yeniden üretim sürecine etkisini hafife alması da Smythe’ın kör noktası olarak görülür (Murdock, 1978:
110).
İkinci temeldeki eleştiriler ise Smythe’ın kitle
iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşen birikim ve
metalaşma süreçlerini indirgemeci ele aldığı üzerinedir. Bu bakımdan sinema, müzik ve gazete/dergi
1 “Kapitalist üretim ilişkisinde değer üretimi üretim sürecinde
başlamakla birlikte, üretilen metaların tüketimi ile sermayenin
değerlenme süreci son bulmaktadır. Bu bakımdan realizasyon
bu değerlenme sürecinin tamamlanmasına işaret eder: “Üretim sonucunda yeni bir değer, yeni bir meta açığa çıkar. Bu
aşamayı ise değerlenme süreci olarak tanımlarız. Ve son aşama yaratılan değerlerin realizasyonu yani metaın paraya dönüşmesidir. Realizasyon artık-değer yüklü metaların, paraya
dönüşmesi anlamına gelir. Bir üretim ve realizasyon sonucunda açığa çıkan artı-değerin, para sermaye biçiminde yeniden
üretken sermayeye dönüşmesi sermayenin genişleyerek yeniden üretimine neden olur. Üretim ve realizasyon süreci aynı
zamanda sermaye oluşumu ve birikim sürecidir. Sermayenin
toplam döngüsü aynı zamanda kapitalizmin kurucu öğesi olan
değer yaratılma ve yaratılan değerin yeniden değer yaratmak
üzere döngüye aktarılma, yani sermayenin değerlenme sürecidir.” (Ercan, 2009: 33).
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sıyla daha yaygın kullanılmasına imkân veren koşulların ortaya çıkışı kendi tarihi açısından yaşanacak
değişimin habercisi olmuştur (Schröter, 2014: 369).
Geleneksel kitle iletişim araçlarının ve internet teknolojisinin başlangıçtaki durumu ile günümüzde yeni
medya olarak adlandırılan araçların arasındaki fark
tartışmaya önemli bir zemin sağlar. Özellikle içerik
üretimi açısından yeni medya kullanıcılarını, geleneksel medya izleyicisine kıyasla alımlayan bir pozisyondan üreten bir noktaya taşır (Fisher, 2014: 129). Eski
medyada ücretli çalışanlar tarafından üretilen medya
içerikleri Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal
ağlar aracılığıyla kullanıcıların da içerik üretiminde
yer aldığı bir değişim gösterir. Başka bir ifadeyle sosyal medya platformlarında haber, eğlence ya da enformasyon üretimi sadece medya profesyonelleri tarafından değil, daha çok kullanıcılar tarafından yapılır. Bu
alanda yapılmış çalışmalarda “kullanıcı türevli içerik”,
“kullanıcının ürettiği içerik”, “katılım”, “paylaşım” gibi
alanı mimleyen kelimeler öne çıkar. Yeni medyanın
bu özellikleri ise katılımcı, müzakereci, temsilî veya
doğrudan demokrasiyi mümkün kılacağı yönünde
değerlendirilir (Berkman, 2014: 45).

reklam veren/izleyici karşıtlığından, medya organları
ve izleyici eksenine kaydırır.
Çalışmamızın ilk bölümünde tartışıldığı üzere
insanın doğa üzerindeki dönüştürücü faaliyeti kapitalizm öncesi tarihsel süreçleri kapsıyor olmakla birlikte, kapitalist üretim ilişkisinin özgül yanını oluşturan değişim, ücretli emek formudur. Bu bağlamda
Marx’ın ÜOE ayrımına ilişkin şu ifadesi önemlidir:
“Her üretici işçi ücretli işçidir; ama bu yüzden her ücretli işçi üretici işçi olmaz.” (Marx, 2011: 802). İfadenin
devamında ise Marx ücreti ödenen emeğin, ödeyen
açısından kullanım değeri mi yoksa değişim değeri mi
ürettiği sorusu üzerinde durur. Bu bağlamda Marx’ın
meta analizi ile izleyici metası tezi birbiriyle örtüşmemektedir. Çünkü meta olduğu öne sürülen izleyici sermaye ile herhangi bir ücret ilişkisinde olmadığı
gibi, ÜOE ayrımı açısından da gerekli zeminden yoksun gözükmektedir.
Bir sonraki bölümde “sosyal medyada yeni olan
ne?” sorusuna yanıt aranacaktır. Son bölümde ise
sosyal medya kullanıcısının sömürüldüğü üzerine
geliştirilen yaklaşıma karşılık ücretli olmayan emeğin
artık değer yaratıp yaratamayacağıyla ilgili bir analiz
ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Ancak iyimser ve teknolojik determinist yaklaşımların dışında değerlendirmeler de bulunmaktadır.
Örneğin Jose Van Djick geleneksel medya izleyicisine kıyasla aktif olarak nitelenen sosyal medya kullanıcılarını birkaç noktada sorgular. Sosyal medyanın
katılımcı yapısı bağlamında “kültürel vatandaşlık”
gibi kavramların tartışmasız bir biçimde internet temelinde geçerli olup olamayacağı sorusu bunlardan
biridir. Diğer taraftan bu gruplar katılımı mümkün
kılan yapısı dolayısıyla medya içeriğinin yaratıcı ve
belirleyicilerine dönüştüyse, bu noktada platform
sağlayıcılarının rolü nasıl ele alınmalıdır? Son olarak ise katılımcı yönleri öne çıkarılan kullanıcıların
tamamının aynı düzeyde içerik üretiminde bulunup
bulunmadıkları sorgulanır. İçerik üretimine katkıda
bulunanlar, mevcut içeriğin dağıtımında rol alanlar,
kişisel bilgilerini üyelik dolayısıyla platform sahiplerine sunanlar ya da yalnızca siteye ziyaret ederek tıklanma miktarını artıranlar farklı düzeylerden birkaçıdır
(Djick, 2016: 163).

Sosyal medyada yeni olan ne?
İletişim alanında gerçekleşen gelişmeler ve buna bağlı
olarak içerik üretiminin bileşenlerinin değişimi beraberinde alana ilişkin tartışma kapsamının genişlemesine yol açmıştır. Dolayısıyla gazete, dergi, radyo
ve televizyon gibi medya organlarının reklam veren
kuruluşlarla ilişkisi, başta internet teknolojisinin sağladığı olanaklar olmak üzere; internet kullanımını
mümkün kılan bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi
araçlara ve buna bağlı olarak sosyal medya kullanıcısının rolünün de birçok açından sorgulanmasının
önünü açar. Yeni teknolojilerin tüketim açısından
yarattığı sosyal ve kültürel avantaj/dezavantajların
yanında önemli olan bir diğer alan da bu yeniliklerin
sermaye birikim süreçleri açısından nasıl bir niteliğe
sahip olduğudur.
İnternet teknolojisinin askeri ve akademik alandan sivil hayata, ticari kullanım yasağının kaldırılma-
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Buradan hareketle sosyal medya platformları
kullanıcılarının geleneksel medya izleyicisine kıyasla
kendi bilgisini üretmesi, içerik üretiminde rol alması ve kişiselleştirilmiş hedefli reklamcılık aracılığıyla bireysel düzeyde medya evreninin parçası olduğu
söylenebilir. Ancak Djick’in de belirttiği gibi tüm bu
süreçler dahilinde kullanıcılar yeni medya evreni için
geleneksel medyaya kıyasla katılım potansiyeline sahip olsa da tüm kullanıcıların fiilen söz konusu pratikler içinde bulunduklarını söylemek güçtür.

kavramından hareketle “internet üretketicisi metası”
(internet prosumer commodity) şeklinde vurgulanır
(Fuchs, 2015: 143). Ancak Fuchs, Toffler’dan farklı
olarak tüketen üreticinin emek maliyetini metanın fiyatında aynı oranda bir düşüş yarattığı (Toffler, 1996:
331) argümanını hatalı bularak, tüketen üreticinin sömürüye maruz kaldığı vurgusu öne çıkar.
Fuchs’un tezi açısından temel soru şöyledir: Facebook, YouTube ve Instagram gibi hedefli reklamcılık
temelinde faaliyette bulunan sosyal medya platformları kayıt aşamasında ve kullanım süresince herhangi
bir ücretlendirmeyi şart koşmamasına rağmen sermaye birikimi gerçekleştirir. Bu sitelerin ürettiği meta
nedir ve metanın realizasyonu nasıl gerçekleşir?

Sosyal medya platformlarında
artık değerin yaratılması
ve kullanıcı emeğinin rolü
“İzleyici metası” tartışması ile sosyal medyadaki kullanıcı emeği tartışması kuşkusuz niteliksel olarak
farklı teknolojik kısıt ya da imkânlara sahip olmakla
birlikte, politik ekonomik zeminde ele alış açısından
benzer hatalara düşüldüğünü söylemek mümkündür.
Özellikle Smythe ve Christian Fuchs her iki tartışma
açısından da artık değer üretimini medya alanında
çözümlerken Marksist değer teorisi açısından tartışmalı bir konumda durmaktadırlar. Fuchs’un analizi
daha kapsamlı olsa da sonuç değişmemektedir.

Kaynak: (Fuchs, 2015: 155).

Fuchs ticari sosyal paylaşım platformlarında gerçekleşen artık değer üretimini Marx’ın analizinde yer
alan para sermaye devresine uyarlayarak yukarıdaki
biçimde formüle etmiştir. Döngünün başlangıcını yaratan sermaye bu kez piyasadan teknoloji ve karşılığı
ödenmiş emek satın alarak önce sosyal medya platformlarını üretir; sürecin devamında ise platformu
kullanıcıları hem kendi kişisel bilgilerini hem de platformda dolaşıma sokulan içerikleri ürettikleri aşama
üretim süreci olarak vurgulanır. Dolayısıyla başta işe
koşulan değişmez ve değişir sermaye ile karşılığı ödenmemiş çalışma olarak platform kullanımı neticesinde
meta üretimi gerçekleşerek üretilen bu metanın reklam verenlere satılması ile para sermaye devresi sona
erer. Sosyal medya kullanıcıları ise kendi içerik ve bilgilerini karşılığı ödenmeden ürettikleri için yüzde yüz
sömürülür.

Öncelikle her iki yaklaşımın en özgün iddiası kapitalist üretim ilişkisinde medya alanında gerçekleşen
sermaye birikimi açısından ücret karşılığı olmayan
bir çalışma biçiminin artık değer üretimine katkıda
bulunduğu ve bu bağlamda emek sömürüsüne maruz
kaldığıdır. Başka bir ifadeyle geleneksel ve yeni medya kullanıcılarının serbest zaman2 aktivitesi olarak
medya faillikleri, ücretli çalışanı olmadıkları medya
şirketleri için değer yaratmaktadır. Özellikle Fuchs’ta
“emek formu” kavramsallaştırması, tüketicinin üretici niteliğine vurguyla, Smythe’ın “izleyici metası”
tezini ve Alvin Toffler’ın “prosumer” (üretketici)3
2 Serbest zaman kavramını ve dönüşümünü odağa alan tartışmalar bu makalenin sınırlarını aşmaktadır. Detaylı bir analiz
için Ana Vinals Blanco’nın (2014) “Dijital Çağda Boş Zamanın
Dönüşümü” adlı çalışmasına bakılabilir.
3 İngilizcede yer alan “producer” ve “consumer” kelimelerinin
birleştirilmesinden türetilen “prosumer” kavramı aynı mantıkla Türkçeleştirilmiştir.

Fuchs’un yaklaşımını paylaşan bir diğer isim ise

65

Geleneksel kitle iletişim araçlarından yeni medyaya: Sosyal medya platformlarında değerin üretimi ve kullanıcı emeğinin rolü

ifade eder. Kaan Kangal ise Fuchs’un kullanıcı bilgisi
ve üretilen içeriklerin hangi aşamada metalaştığını
netlikten uzak yanıtladığını ifade eder. Çünkü kullanıcı faaliyeti halihazırda değer üretiyorsa bu noktada
ham kullanıcı bilgisi, meta olacaktır. Ancak kullanıcı
bilgisi yazılım emeğinin bir ürünü olan algoritmik sistemler tarafından metalaştırılıyorsa kullanıcı bilgileri,
bu süreç öncesinde meta olmayacaktır (Kangal, 2017:
58). Bu noktada Marx’ın emek nesnesi ve hammadde
arasında yaptığı ayrım işlevsel olacaktır:

Eran Fisher’dır. Fisher da Facebook özelinde konuyu
ele alırken, bu platformun klasik üretim ilişkisinde
aşina olunan haliyle değerin ücretli çalışanlar tarafından değil, kullanıcı tarafından yaratıldığını ve daha
fazla değer üretiminin de kullanıcıların iletişim ve
sosyalliğinin artırılmasından geçtiğini ifade etmektedir. Öte yandan Fisher geleneksel kitle iletişim araçlarına kıyasla sosyal paylaşım sitelerinin sömürünün
yoğunlaşmasına imkân veren bir teknolojiye sahip
olduğunu ve bu sayede sosyal medya kullanıcı bilgisinin bizatihi kullanıcılar tarafından sınıflandırıldığını vurgular (Fisher, 2014: 138). Tiziana Terronova
da kullanıcı emeğinin aşina olduğumuz ücretli işçi ile
benzer bir emek/sermaye ilişkisine sahip olmadığını
söylese de sonuç olarak değerin yaratılmasında aynı
işleve sahip olduğunu ifade eder. (Terronova, 2000:
77). Bu bağlamda Fuchs’un kullanıcı emeğinden hareketle ortaya koyduğu sömürü tezi, iletişim alanı özelinde yürütülen tartışmalarda yeni bağlamlara sahip
olmakla birlikte, ücretsiz emek formlarının sermaye
birikim süreçlerindeki rolünün kendisi yeni iletişim
teknolojileri ile ortaya çıkmış değildir. Bu noktada
Geoff Shullenberger’in “gönüllütarya” kavramı hatırlanabilir. Shullenberger bu kavramı kapitalist şirketlerin ücretli emekten çok maaşsız stajyerlerin, internet meraklılarının, eylemcilerin, gönüllülerin ve hobi
sahiplerinin emeğinin meyvelerini toplamaya başladığından hareketle ileri sürmektedir. Böylece çeşitli
ücretsiz emek formlarının genel merakı ve yaratıcılığı
kapitalist birikim süreçlerinde kullanılabilmektedir.
(Shullenberger: 2014; akt. Graeber, 314: 2021). Araştırma şirketlerinin siyasi ya da piyasaya ilişkin seçmen
ve tüketici araştırmaları da benzer bir zeminde değerlendirilebilir. Benzer olan şey, bu alanda araştırma şirketlerinin çeşitli kurum ya da şirketlere satmak üzere
elde ettiği verilere karşılık olarak seçmen ya da tüketicilere herhangi bir ücret ödemediği bilinmektedir.

“Başlangıçtan beri insanlara yiyecekleri, hazır geçim
araçlarını sağlayan toprak (iktisadi anlamda su da bunun içindedir), insanın faaliyetinden bağımsız olarak,
insan emeğinin genel nesnesidir. Emeğin yalnızca
çevreleriyle dolaysız ilişkilerinden kopardığı her şey,
doğanın kendiliğinden sağladığı emek nesneleridir.
Yaşadığı ortam olan sudan çıkarılarak avlanan balık,
ormanda kesilen ağaç, topraktaki damarından ayrılan maden cevheri bunun örnekleridir. Buna karşılık,
emek nesnesi olan şey, deyim yerindeyse daha önce
harcanan emeğin eleğinden geçmişse, ona hammadde
diyoruz. Örneğin, çıkarılmış bulunup da yıkanmaya
hazır olan maden cevheri böyledir. Her ham madde
emek nesnesidir; ama, her emek nesnesi ham madde değildir. Emek nesnesi ancak daha önce harcanan
emekle bir değişiklik geçirdikten sonra ham madde
haline gelir.” (Marx, 2011: 182-183).

Bu bağlamda reklam verenlere satılan bilginin
sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasından
önce de genel olarak üretimin bir parçası olduğunu;
dolayısıyla Marx’ın örneğinde yer alan doğal maddeye karşılık geldiğini söylemek mümkündür. Başka
bir ifadeyle bilgi bir emek nesnesidir ancak bu emek
nesnesinin reklam verenler açısından ücret ödenir bir
niteliğe dönüşümü anlamlı bir veri seti haline geldiği hammadde formuyla mümkün olur. Bunun yolu
ise öncelikli olarak yazılım emeğiyle ortaya konan
algoritmaların üretiminden geçerek ücretli emeğin
dönüştürücü niteliğini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla nasıl ki üretim sürecine dahil edilen buhar, su
vb. doğa güçlerinin bir maliyeti yoksa ve bu güçler
tek başlarına değer yaratma kudretine sahip değilse
(Marx, 2011: 371); Fuchs’un kullanıcı emeğinin artık değer yarattığı yönündeki argümanının sağlaması
olarak sunduğu kullanıcıların sosyal medya platform-

Fuchs ile popülerleşen kullanıcı emeğinin sömürüldüğü tezi çok geçmeden Marksist temelde eleştiriye de tabii tutulur. Ertuğrul A. Tonak (2021) sosyal
medya platformlarında denetim ve yönetim pozisyonlarında çalışanlar dışındaki ücretli işçilerin artık değer
yarattığını, kullanıcıların üretken emek olarak değerlendirilemeyeceğini ve artık değer yaratmadıklarını
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Sonuç

larını kullanmayı bıraktıklarında medya kuruluşlarının kârlarının düşüp iflas edecekleri yönündeki savunusu da boşa çıkacaktır. Başka bir ifadeyle sosyal
medya platformlarının reklam geliri elde etmesinde
kullanıcıların platform üzerindeki etkinlikleri önemli
olmakla birlikte, bu etkinliğin kendisi kullanıcıların
değer yarattığı anlamına gelmemektedir (Arvidsson
ve Colleoni, 2012: 136).

Geleneksel ve yeni medya üzerine gerçekleşen tartışmalar özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında
iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasına
paralel olarak artış göstermiştir. Medyanın ideolojik
ve ekonomik yeniden üretimi bağlamındaki bu tartışmalarda öne çıkan sorulardan birisi de izleyici ve
kullanıcıların bu süreçlerdeki konumudur. Geleneksel
medya açısından izleyici failliği içeriklerin üretilmesinde doğrudan etkili olmayan ancak üretilen içeriklerin odağında yer alan bir konuma sahipken; sosyal
medya kullanıcıları ise içerik ve kendi bilgisini üretme noktasında daha etkindir.

Fuchs’un kullanıcı emeği temelinde geliştirdiği sömürü tezinin sorunlu olan bir başka veçhesi ise
“Dijital Emek” başlığı altında birleştirdiği çeşitli emek
biçimlerinin niteliksel farklarını aynı potada eritmesinden kaynaklanır. Dijital ürünler için Afrika’daki
maden ocakların maden çıkartılması üzere gerçekleşen köle çalışması, Çin’de enformasyon ve iletişim
teknolojileri imalatı ve montajında çalışan işçiler,
Hindistan’daki yazılım mühendisleri, çağrı merkezi
hizmeti çalışanları, Silikon Vadisi bağlamında Google’da çalışan yazılım mühendisleri (Fuchs, 2015: 230)
kullanıcı emeğinde işaret ettiği sömürü tezinin diğer
bileşenlerini oluşturur. Buradaki sorunlu taraf sömürünün sınıflı toplumları ortak keseni olduğu vurgusu
değil, sömürü biçimlerinin aynılaştırılmasıdır (Wittel, 2014: 404; Kıyan, 2015: 42). Bu yaklaşım kapitalist üretim ilişkisinin özgül tarzını belirleyen ücretli
emeği önemsizleştirmekte, kapitalizm öncesi üretim
tarzlarıyla aynılaştırmaktadır. Oysaki, emeğin piyasada alınır satılan diğer metalar gibi bir bedeli olması,
değerin kaynağı olabilmesinin ilk koşuldur (Arvidsson, 2011: 265). Diğer taraftan Fuchs’un sömürü tezi
tahakküm açısından doğru olabilecekken, sömürünün hesap edilmesi girişimi ile emek-değer teorisi ile
uyuşmazlığa sürüklenir (Kıyan, 2015: 51). Başka bir
ifadeyle Marx’ın analizinde ücretli emeğin ürettiği
değerin bir kısmına el konulmasıyla elde edilen artık
değer ve kapitalist sömürü, Fuchs’un ortaya koyduğu
sosyal medya kullanıcısının sömürüldüğü tezi ile örtüşmemektedir. Çünkü Fuchs genel olarak üretim açısından kullanıcıların kapitalist sömürünün bir parçası olduğunu ifade etmektense yüzde yüz sömürülerek
artık değer yarattıklarını ileri sürmektedir. Bu sebeple
parasal alana ait olmayan bir emek olarak kullanıcı
faaliyeti ile parasal alana ait olan değer kuramı (artık
değer) arasındaki farkı yok saymaktadır.

Marx’ın analizinde yer alan artık değerin üretimi
ve bununla ilişki olarak emek gücünün sömürülmesi
süreci kuşkusuz ücretli emeği temel koşul olarak referans alır. Buna bağlı olarak değerin üretimini, ücretli
işçinin emeğini sattığı işgünü üzerinden kurgular. İşçi,
kendini yeniden üretebilmesi için gerekli olan ücreti, emek gücünü günün bir bölümünde sermayedara
satarak elde eder. Böylece kazandığı ücret ölçüsünde
kendisini yeniden üretecek geçim araçlarını elde etme
imkânına kavuşur. Ancak kapitalist birikim işgünü
aracılığıyla elde edilen artık değere gereksinim duyarken, emek gücünün kendisini yeniden ürettiği serbest
zamanı da bu gereksinim ölçüsünde belirleyebilmektedir. Her şeyden önce işgününde üretilen hizmet ya
da mallar, para sermaye devresinin tamamlanabilmesi
için realize olmalı; başka bir ifadeyle üretilen mal ve
hizmetler satılmalıdır. Bu sürecin varlığı, sermaye birikiminin kesintiye uğramaması için üretim sürecinin
kendisi kadar önemlidir.
Buradan hareketle artık değerin üretimi ve sömürü, işgününü ve ücretli emek ilişkisini aşan zaman
dilimini ele alan analizleri zorunlu kılmıştır. Çalışmamız açısından geleneksel medya karşısındaki izleyici
ya da sosyal medya kullanıcılarının ücretli emekçi
olarak sömürüye maruz kaldıkları ücret ve iş temelli
ilişki dışındaki zamanı, özetle serbest zamanları içindeki rolleri ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda kadının ev içi emek süreçlerindeki görünmeyen emeği
nasıl sermaye birikimin süreçlerinde gerekliyse, başka
emek formları da sermaye birikiminin parçası haline
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