
Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana
"bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist
teoriye, özellikle iktisadi tahlil araçlarýnýn inceliklerine aþina
olmayan okuyuculara gereksiz gelebilir. Verilebilecek
cevaplar basit ya da aþikar sanýlabilir.  Oysa, Marksistlerin
bu soruya verdikleri cevaplar kendi aralarýnda çok
farklýlaþtýðý gibi, üretken olan ve olmayan emek (ÜOE)
tartýþmalarý da yýllardýr bitmiyor. Ayrýca, bu derginin
okuyucularýnýn çoðu hekim veya saðlýk çalýþaný olduðuna
ve çalýþma ortamýna baðlý biçimde üretken emek
konumlarý deðiþtiðine göre verilecek cevap onlarý da
ilgilendirecektir1. Öyle ya, toplumsal üretimin neresinde,
kimlerle birlikte bulunduðumuz, ne kadar
sömürüldüðümüz, Türkiye'de birçok meslek için olduðu
gibi saðlýk çalýþanlarý için de henüz yeterince netliðe
kavuþturulmamýþtýr.

Konumumuzu baþtan açýk etmekte sakýnca yok: evet,
sadece Türkiye'de deðil, bütün kapitalist toplumlarda
üretken olmayan iþçiler sömürülmektedir. Baþlýktaki
sorunun Marksist perspektiften ele alýnýþý üretken olan ve
olmayan emek/emekçiler/faaliyetler ayrýmý üzerine
geliþtirilmiþ bir kavramsal çerçeveyi ve ona dayanan bir
ölçütler kümesini gerektirir. Dolayýsýyla, baþlýktaki soruya
bizim gibi "evet" diyenler arasýnda bile sözkonusu
kavramsal çerçeveye, ölçütlere ve onlara dayanan ampirik
deðerlendirmelere iliþkin her alanda görüþ birliði olmamasý

bir bakýma doðaldýr. Özellikle, ölçütlerin verili bir
toplumun/ekonominin sektörlerine, alt sektörlerine ve
çeþitli mesleklere uygulanmasýnda -tabir-i caizse eller veri
setleriyle kirletildiðinde -farklý yaklaþýmlarýn ortaya çýkmasý
anlaþýlabilir bir durumdur. Kaldý ki, bütün bu alanlardaki
olasý bir görüþ birliði bile otomatik olarak Marksist
kategorilerin nicel büyüklüklerinin belirlenmesi sýrasýnda
kullanýlan bir dizi ampirik varsayýmýn ve hesaplama
yönteminin benzeþtiði anlamýna gelmez.

Kýsacasý, ilk aðýzda cevabý kolay sanýlan bu soru ile
ancak doðrudan yüzleþildiðinde, yani bizim burada
Türkiye için yapmaya çalýþtýðýmýz gibi, verili bir toplum
için somutlamaya giriþildiðinde, ne denli çetrefil bir alana
girildiðini sezmek mümkün oluyor. Tabii, ilgimizin kaynaðý
kendi baþýna sorunun çetrefilliði deðil, verilecek cevaplarýn
birikim dinamiklerinin anlaþýlmasý için gerekliliðinin
yanýsýra sol siyasetin politik ve örgütsel tercihlerini, stratejik
kararlarýný da besleme potansiyelidir.

Baþtan, konumuzla doðrudan ilgili olmasý bakýmýndan
kýsaca da olsa sömürü kavramý üzerinde durmakta yarar
var. Sömürü, bir kavram olarak en genel þekliyle siyasi
retorik içinde, akademik tartýþmalarda, özellikle ABD
ampirik sosyolojisinden beslenen çalýþmalarda öteden beri
yaygýn olarak kullanýlmýþtýr. Bizim kullanýmýmýz daha
özgüldür, Marksist teorinin bu kavrama kazandýrdýðý
içeriðe iþlevsellik kazandýrma amaçlýdýr. Sosyalizme gönül
verme, kapitalizmin adaletsiz bir düzen olduðu fikrinden,
bizzat bu fikrin maddi dayanaðýnýn ise iþçi sömürüsü
olduðu tesbitinden beslenir. Sömürü denildiðinde artýk
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deðer üretimi ve ona kapitalistlerin el koymasý akla gelir
hemen. Bu genellik düzeyinden somut gerçekliði
kavramaya giriþildiðinde teorik ve ampirik sorunlarla
karþýlaþýlmasý doðaldýr.

Açmaya çalýþalým: kapitalist toplumun iki sýnýftan ibaret
olduðunu papaðan gibi tekrarlamak ve genellemelerle
yetinmek, bizi, sýnýflarý verili bir toplum baðlamýnda somut
olarak haritalandýrmak iþinden kurtarmaz. Hatta, tam
tersine bizzat iki sýnýflý toplum soyutlamasýnýn kendisi
somut ve ayrýntýlandýrýlmýþ bir haritalandýrmayý ima edip,
o çabayý gerekli kýlar2. Ayný þekilde, kapitalizmde iþçilerin
artýk zamanlarýna el konulmasý yüzünden
sömürüldüklerinden her fýrsatta dem vurmak yetmez.
Üretken olsun, olmasýn iþçilerin nicel varlýklarýnýn
belirlenmesi, sýnýfýn bu iki kesiminin göreli büyüklüklerinin
zaman içinde nasýl deðiþtiðinin tesbitini de gerekli kýlar.
Bu baðlamda, örneðin, "Türkiye'de üretken olmayan iþçiler
acaba ne kadar sömürülüyorlar; daha az mý, daha çok
mu; kimden, daha az ya da daha çok" gibi sorularý ciddiye
almak gerekir. Kaldý ki, özellikle içinden geçtiðimiz bu derin
kriz döneminde kapitalizmin dinamiklerinin doðru
deðerlendirilebilmesi de bu tür somut sorularý
dayatmaktadýr. Afaki, genel geçer cevaplarla idare ederek
varýlabilecek noktaya çoktan gelinmiþtir; bu durumu
aþabilmek için bir dizi kolektif çalýþma bizi beklemekte.
Bu yazý ve onu besleyen ön çalýþmalar sadece bu bakir
alandaki ilk çalýþmalar olarak görülmelidir3.

Bu yazýda ele aldýðýmýz soruyu þöyle bir sýra izleyerek
cevaplamaya çalýþacaðýz. Ýlkin, teorik geri planý
tanýtabilmek bakýmýndan artýk deðer, sömürü, üretken
olan ve olmayan emek (ÜOE) gibi temel kavramlarý kýsaca
tartýþacaðýz. Ardýndan, bu kavramsal çerçevenin ampirik
çalýþmalarda somutlanýþýna iliþkin bazý deðerlendirmeler

yapýp Türkiye üzerine elde ettiðimiz bulgularý sunacaðýz.
Son bölümde de bu bulgular üzerine kimi
deðerlendirmeler yapmaya giriþeceðiz.
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Kapitalistler nasýl olup da edindikleri karlar yoluyla
zenginleþmekle kalmayýp, yatýrýmlarýný artýrýp,
ekonomilerin büyümesine yol açabilmektedir? Kapitalist
toplumlarýn dinamiklerine, ekonominin iþleyiþ süreçlerine
kafa yoranlar, Adam Smith'ten önce de, sonra da bu soruya
cevap aramýþlardýr. Karýn, dolayýsýyla sermaye birikimin
kaynaðýný tespit edebilmek hep önemli görülmüþtür.
Marx'ýn cevabý, hiçbir alçak gönüllüðe kapýlmadan, kendi
buluþu olarak öne sürdüðü artýk deðer teorisidir. Bu teorinin
en genel ve soyut hali Kapital'in I. cildinde geliþtirilmiþtir.
Bilindiði gibi, Kapital'in ilk yüz sayfasý meta, deðer,
mübadele deðeri, kullaným deðeri, emek, emek gücü v.b
kavramlarýn sistematik bir biçimde geliþtirilmesine
hasredilmiþ ve ancak bu kavramlar sayesinde artýk deðerin
inceliklerini tartýþabileceðimiz teorik bir zemin
oluþturulabilmiþtir.

Bu yazýda sözkonusu temel kavramlarý tanýmlamaya
ve onlarý esas alan artýk deðer teorisinin ayrýntýlý ve teknik
bir tartýþmasýna girmeyeceðiz. Sadece artýk deðeri (ve artýk
zamaný) tanýmlayarak, yazýnýn esas kavramsal geri planýný
oluþturan üretken olan ve olmayan faaliyet (dolayýsýyla
ÜOE) ayrýmýna geçeceðiz.

Bir baþka biçimde söyleyecek olursak, 8 saatlik iþ
gününün yarýsýnda kendini yeniden üretecek miktarda
deðer (ücret) yaratan emekçi, kapitalistle yaptýðý ücret
sözleþmesinin gereði olarak çalýþmaya devam ederek
(satmýþ olduðu emek gücünün kullaným deðerinin, yani
bizzat deðer yaratan emek faaliyetinin sonucu olarak)
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günün geri kalan 4 saatlik kýsmýnda yaratacaðý ekstra
deðere (artýk deðere) kapitalistin el koymasýný saðlar. Ýþte
bu son 4 saatlik emek zamaný artýk emek zamanýdýr ve
üretim faaliyeti içinde yaratýlan (üretilen) artýk deðerin
maddi bazýný oluþturur. Ýþçinin yarattýðý bu fazla deðere el
koyduðu için de kapitalist, iþçiyi sömürmüþtür. Bu örnekte
sömürü oraný (4 saat/4 saat), yani %100'dür. Ýþte bu oraný
Marx hem artýk deðer oraný hem de sömürü oraný diye
tanýmlamýþtýr.

Üretken olan ve olmayan emek ayrýmý bizzat bu
ayrýmýn içerdiði kelimelerin çaðrýþtýrdýðý üretim ve emek
kavramlarýna netlik kazandýrmayý gerektirir4. Kolay
olandan baþlayalým; burada kullanýldýðý þekliyle emek
harcama faaliyeti toplumsal yeniden üretim içinde
giriþtiðimiz faaliyetlerin baþýnda gelir. Bu yanýyla, toplumsal
yeniden üretimin parçasý olmasý hasebiyle fiziki efor
sarfetme anlamýnda kullanýlan emek harcama iþinden çok
daha özgül bir niteliði vardýr. Örneðin, hoþ vakit geçirme
amaçlý dans ederken sarfettiðimiz efor/çaba/fiziki yorulma
--'emek harcama'-- toplumsal yeniden üretim içinde vuku
bulan emek faaliyetinden farklý bir þeydir. Yukarýda
sunduðumuz þema (Þekil 1) ekonomik faaliyetlerin ve o
baðlamda üretken olan ve olmayan emeðin tasnifine
imkan tanýdýðý gibi neyin emek harcanan bir faaliyet olarak
görülmesi gerektiðine de açýklýk getirecektir.
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Þekil 1'deki tasnif Savran ve Tonak (2007)'de insanýn
giriþtiði ekonomik faaliyetlerin içinde emek harcanýp
harcanmadýðý, meta üretilip üretilmediði, emek gücünün
sermaye ile mübadeleye girip girmediði ve de en önemlisi
artýk deðer üretip üretmediði sorularýna cevap arayarak
oluþturulmuþtur. Bir baþka biçimde söyleyecek olursak,
sözkonusu sorular sermaye için kapitalizmde üretken
emek olmanýn ölçütlerini oluþturabilmek için
netleþtirilmesi zorunlu sorulardýr. Ki bu sorulara verilen
cevaplar bazýnda geliþtirilmiþ yukardaki þemaya dayanarak
üç ölçüt belirlenmiþtir. Kapitalist toplumlarda üretken
emek sayýlabilmek için,

- Emeðin üretim faaliyeti ile iþtigal ediyor,

- Emek gücünün sermaye ile mübadeleye giriyor,

- Sermaye için artýk deðer üretiyor olmasý gerekir6.

Tekrarlamakta yarar var, bu ayrýmýn kapitalizmin
dinamiklerinin kavranmasý, verili bir ekonominin geçirdiði
süreçlerin izlenmesi için son derece elzem olduðu
görüþündeyiz. Öte yandan, ayný ayrýmýn sýnýflarýn nicel
boyutlarýnýn belirlenmesinde doðrudan bir ölçüt gibi
kullanýlmasýný yanlýþ bulduðumuzu da belirtmemiz
gerekiyor7. Þüphesiz, bu tercih, ancak bu ayrýmýn
uygulanmasýyla somutlanabilecek sermaye birikim
dinamiklerinin toplumsal sýnýflarý ve katmanlarý
etkilemediði anlamýna gelmez. Bu anlamda, sýnýflar içi ve
arasý deðiþimlerin izlenebilmesini ÜOE ayrýmýný temel alan

ampirik çalýþmalar yukarda da deðindiðimiz gibi dolaylý
olarak zenginleþtirecektir.

Örneklemek bakýmýndan, saðlýk çalýþanlarýnýn
ülkemizde toplumsal yeniden üretim içinde deðiþtirmek
zorunda kaldýklarý sýnýfsal konumlarýnýn ancak dolayýmlý
bir biçimde (yani, sermaye birikim dinamikleri aracýlýðýyla)
ÜOE ayrýmý ile iliþkili olduðunu somutlamaya çalýþalým.
Son 20-25 yýldýr piyasa ve özelleþtirme mantýðý sonucu
saðlýk sektöründe göze çarpan iki geliþme þudur: bir
yandan daha önceki dönemlerde baþlamýþ olan
"muayenehaneleþme" süreci piyasacý geliþmelerle köþeye
sýkýþýrken, öte yandan kamu hastanelerinde çalýþanlar
özelleþtirmeler sonucu konumlarýný deðiþtirmiþlerdir8.
Þöyle ki, ilk durumda, özel muayenehane sahibi hekim
kendi hesabýna çalýþan bir küçük burjuva konumu ile bir
yandan yanýnda çalýþtýrdýðý ücretlileri sömürürken, kendisi
meta biçiminde hekimlik hizmeti ürettiði için (ki bütün
kapitalistçe üretilmiþ metalar gibi artýk deðer içermektedir)
kendisini de sömürmektedir. Ayný hekim sermaye birikim
sürecinin dinamikleri icabý köþeye sýkýþýp,
muayenehanesini kapatýp bir özel hastaneye ücretli olarak
geçmek zorunda kaldýðýnda eski küçük burjuva
konumundan, muhtemelen hayat standardý da kýsmen
azalmýþ bir iþçiye dönüþmüþtür. Ýkinci durumda, yani kamu
hastanesinin özelleþtirilmesi durumunda ise, kamu çalýþaný
iken özel sektöre geçmek zorunda kalan, örneðin, bir
hemþirenin ücretli emekçi konumunda herhangi bir
deðiþim olmamýþtýr. Ama, kamuda çalýþýrken, saðlýk hizmeti
meta biçimini almadýðý, dolayýsýyla artýk deðer üretimi
söz konusu olmadýðý için üretken sayýlamayacak hemþire
þimdi özel hastanede artýk deðer üretmekte olduðu için
üretken emekçiye dönüþmüþtür9. Bu son örnek, yazýnýn
esas ele aldýðý konuya da ayrýca netlik kazandýrmaktadýr.
Hemþire, her iki durumda da ücretli emekçi olduðu,
kamuda da artýk emek zamanýna el konulduðu için
sömürülmektedir ve iþçi sýnýfýnýn tartýþma götürmeyecek
biçimde asli bir parçasýdýr. Yalnýzca, kamuda çalýþýrken
maddi varlýðý (ücretinin kaynaðý anlamýnda) üretken
faaliyetlerde üretilen artýk deðer iken, özel hastaneye
geçtikten sonra bizzat kendisi artýk deðer üretir hale
gelmiþtir.

Dolayýsýyla, aþaðýda sunacaðýmýz ampirik bölümde
emekçileri içinde olduklarý faaliyetin üretim olup
olmadýðýna ve artýk deðer üretip üretmediklerine bakarak
tasnif etmemiz ve ardýndan üretken olmayan emekçiler
için sömürü oranýný nicel olarak belirlemeye çalýþmamýz
hem anlamlý hem de kavramsal açýdan tutarlýdýr.
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Marx Kapital'in I. Cildinin 9. Bölüm'ünde "artýk deðer
oraný ... emek gücünün sermaye tarafindan veya
emekçinin kapitalist tarafýndan sömürülme derecesinin
tam ifadesidir" der. Ve her ne kadar bizim de yukarda
kullandýðýmýz gibi, yine ayný Marx Kapital'in deðiþik
yerlerinde artýk zamaný gerekli zamana bölerek sömürü
oranýný ifade etmiþse de, çokluk hatýrlanan artýk deðer
oraný ile sömürü oraný arasýnda eþitliktir.  Oysa, üretken
olmayan iþçiler de emek güçlerini sermaye ile mübadeleye



sokmak zorunda býrakýlarak, yani emeklerinin kullaným
deðerinin sermaye tarafýndan tüketilmesiyle ve artýk emek
zamanlarýna el konulmasýyla kapitalistler tarafýndan
sömürülmektedirler. Bu olguya Marksist literatürde hem
bu genelliði içinde hem de üretken olmayan iþçilerin
sömürü oranýnýn ampirik olarak somutlanmasý anlamýnda
gereken ilgi gösterilmemiþtir. Bu durum, kýsmen ÜOE
üzerine geçen teorik tartýþmalarýn bulanýklýðý, kýsmen de
emek deðer teorisinin daha asli kategorilerinin (sabit ve
deðiþir sermaye, artýk deðer) bile ampirik ölçümlerinin
uzun süre yeterince ilgi görmemesi ile açýklanabilir.

Marksist literatürde üretken olmayan iþçilerin sömürü
oranýnýn bizim bildiðimiz ilk ölçümlerinden biri Shaikh ve
Tonak (1994) tarafýndan ABD ekonomisinin 1948-89
dönemi için yapýlmýþtýr. Sözkonusu ölçüm sýrasýnda
geliþtirilen formülasyon bu yazýda da Türkiye verilerini
kullanarak yaptýðýmýz ölçümün temelini oluþturmuþtur.
Shaikh ve Tonak'ýn (1994) önerdiði formül þu þekildedir:
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Burada,

eüo = üretken olmayan iþçilerin sömürü oraný,

hüo = üretken olmayan iþçilerin çalýþma süresi,

hü = üretken iþçilerin çalýþma süresi,

ecüo = üretken olmayan iþçilerin toplam ücreti,

ecü = üretken iþçilerin toplam ücreti,

(S/V) = üretken iþçilerin sömürü oraný = artýk deðer
oranýdýr.

Görüldüðü üzere, üretken olmayan iþçilerin sömürü
oranýný hesaplayabilmek için formülün sað tarafýndaki
üretken iþçilerin sömürü oranýný da (S/V)  -ki bu, verili bir
kapitalist ekonomide artýk deðer oranýnýn kendisi
demektir- bilmek gerekiyor. Türkiye'de Marksist emek
deðer teorisine dayanan ampirik çalýþmalara maalesef ilgi
çok az olduðundan bu alanda kullanýlabilecek zaman
serileri yakýn zamana kadar yoktu. Bu boþluðu
Karahanoðullarý (2008) doldurmuþtur. Dolayýsýyla,
aþaðýdaki ölçümlerimizde hem üretken iþçilerin sömürü
oranýnýn (S/V) hem de formülün diðer deðiþkenlerinin
deðerlerini Karahanoðullarý (2008)'den derleme
imkanýmýz oldu. Bu yazý baðlamýnda (S/V)'nin ölçüm
metodolojisinin ayrýntýlarýna girmemekle birlikte veri
setinin kaynaklarý, faaliyetlerin üretken olan ve olmayan
olarak tasnifi ve kullanýlan varsayýmlar için yazýnýn sonunda
sunulan Ekler'e bakýlabilir.

Aþaðýdaki ilk þekilde, Türkiye'de 1988-2006 dönemi
için hesaplanmýþ üretken olan ve olmayan iþçi kesimleri
için sömürü oranlarýný sunuyoruz. Ýlk dikkati çeken, artýk
deðer oraný daha hýzlý olmakla birlikte, her iki oranýn da
bu dönemde artmýþ olmasý ve bu durumun 1999 sonrasý
daha da hýzlanarak çok açýk bir hal almasýdýr. ABD
ekonomisi için Shaikh ve Tonak'ýn (1994) yaptýðý
ölçümlerde her iki oran arasýndaki fark  % 10'u
aþmamasýna raðmen Türkiye'de üretken olmayan iþçilerin
sömürü oraný 1999 yýlýnda üretken iþçilerin sömürü
oranýnýn yarýsýna kadar düþmüþtür. 2006'ya gelindiðinde
üretken olan iþçilerin sömürü oraný (yani artýk deðer
oranýnýn kendisi) % 312'ye, üretken olmayan iþçilerin
sömürü oraný %  228'e kadar yükselmiþtir. Bu nicel
sonuçlarý daha popüler bir dille ifade edecek olursak, 8
saatlik iþ gününün üretken iþçilerin durumunda yaklaþýk
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6 saatine, üretken olmayan iþçilerin durumunda ise 5.5
saatine kapitalistler tarafýndan el konmaktadýr!

Fakat bu ilk ampirik tablo sadece sektörlerin
toplulaþtýrýlmýþ verileri esas alýnarak hesaplanmýþ iki
sömürü oranýn genel seyrini vermektedir. Genel eðilimler
ve Türkiye'de þimdiye kadar bilinmeyen bir gerçekliði dile
getirmesi bakýmýndan orjinal olmakla birlikte, bizim birçok
açýdan önemli gördüðümüz sektörler arasý farklýlýklarý
gizlemektedir. Bu nedenle üretken olmayan sektörleri
ayrýþtýrarak ikinci bir hesaplama daha yaptýk. Aþaðýdaki
ikinci þekilde ticaret, finans ve kamu þeklinde ayrýþtýrýlmýþ
herbir sektörün iþçileri için hesapladýðýmýz sömürü
oranlarýný sunuyoruz. Burada da ilk anda dikkati çeken
ticaret ve finans sektörlerindeki sömürü oranlarýnýn hem
bütün dönem için hem de özellikle 1999 sonrasý hýzlanan
bir artýþ göstermesidir. Oysa kamu sektöründeki iþçilerin
sömürü oraný 2001 - 2006 arasý % 35'lik bir artýþla % 104
seviyesine eriþmesine raðmen tüm dönem ortalamasý
olarak bir artýþ eðilimi göstermemiþtir. Öte yandan 1999 -
2000 kriz dönemine gelene kadar finans ve kamu
sektörlerindeki sömürü oranlarý birbirlerine bir hayli yakýn
seyrederken kriz sonrasýnda finans sektöründeki iþçilerin
sömürü oraný % 170'lik bir artýþla 2006'da %310 seviyesine
eriþmiþtir.

SonuçSonuçSonuçSonuçSonuç
Dönemin geneline bir bütün olarak baktýðýmýzda ve

iþçileri üretken olan ve olmayan þeklinde ayrýþtýrdýðýmýzda
sömürü oranlarýnýn farklýlaþtýðýný görmekteyiz. Esasýnda
bu farklýlaþmanýn Türkiye için bu dönem zarfýnda yapýsal

bir durum yarattýðýný açýkça söyleyebiliriz. Üretken
olmayan alandaki sömürü oraný üretken alana göre daha
düþüktür. Bu tür bir sonucun daha detaylý bir incelemeyi
gerektirdiði ve Türkiye'nin geçirdiði yapýsal deðiþimlerle
doðrudan iliþkili olduðu ortada.

Ticaret sektöründeki sömürü oranýnýn, üretken
alandaki sömürü oranýnýn kat kat üstünde seyrettigi ortaya
çýkmaktadýr. Bu da yapýsal deðiþimlerin sonucudur. Ticaret
sektöründe ortaya koyduðumuz bir diðer önemli tespit
söz konusu yüksek sömürü oranýnýn son derece hareketli
oluþu. Bunun bir nedeni, ticaret sektörünün, ekonomik
geniþleme ve daralma çevrimlerinin etkilerine doðrudan
açýk olmasý olabilir. Bir diðer neden ise ticaret sektöründeki
üretimin çoðunlukla örgütsüz, kayýtdýþý, yarý zamanlý, iþ
güvencesinin olmadýðý istihdama dayanmasýdýr. Yani
sermayedara son derece kolayca ve hýzlý bir biçimde
sömürü oranýný deðiþtirebilme imkaný sunan bir istihdam
þekli söz konusudur. Gündelik yaþam deneyimlerimizin
de bu tesbitimizi doðruladýðýný düþünüyoruz.

Yukardaki þekillerin ortaya koyduðu üzere benzer bir
"esneklik" finans sektöründe de söz konusudur. Sömürü
oranýndaki en büyük dalgalanmalar -özellikle 2000 sonrasý
hýzlý yükseliþ düþünüldüðünde- ticaret sektörüyle birlikte
finans sektöründe de yaþanmýþtýr. Ýlginçtir ki, finans sektörü
de, örgütlü sýnýf mücadelesinin söz konusu olmadýðý ve
hatta grevin yasal olarak yasaklandýðý bir sektördür10.
Üstelik özellikle kriz dönemlerinde iþten çýkarmalara,
ücretsiz fazla mesai uygulamasýna kolayca ve meþru
biçimde baþvurulduðu bir sektördür. Bütün bunlar finans
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sektöründe sermayenin, sömürü oranlarýyla kolayca
oynayabilmesini saðlayan özellikler.

Tüm bir dönemi ele aldýðýmýzda ve diðer sektörlerle
karþýlaþtýrdýðýmýzda ise kamu kesimindeki sömürü oranýnýn
nispeten istikrarlý seyrettiðini görmekteyiz. Bu tespit de
yine deneyimlerimizin bize sezdirttiði bir sonuçtur. 2000
sonrasý dönem için sömürü oranýnýn en düþük olduðu
üretken olmayan alanýn kamu kesimi olduðu ortadadýr.

1998 yýlýndan baþlamak üzere ardarda ve kesintisiz
olarak yaþanan IMF'li uzun yýllar sonucunda ulaþýlan bu
nokta Türkiye'de neo-liberalizmin olgunluk evresi olarak
görülebilir11. Bu evrenin özelliði olarak ortaya çýkan tablo
çok nettir. Türkiye'de üretken olmayan alanda en büyük
sömürü ticaret sektöründe gerçekleþmekte, bunu
aratmayacak bir hýzla finans sektörü sömürü oranýný
arttýrmaktadýr. Hali hazýrda sömürü oranýnýn en düþük
seviyede seyrettiði yer Türkiye'de kamu kesimi namýna
geriye ne kalmýþsa orasýdýr. Sýnýf mücadelesinin bu tespiti
yakalamasý mücadelenin geniþletebilmesi için iþlevsel
nitelikte olabilir. Kapitalizmin belki de en vahþi evresi olan
bu neoliberal dönem kendi krizi ile boðuþurken, iþçi
sýnýfýnýn gündemini Türkiye ekonomisi üzerine Marksist
kategorilerle yapýlmýþ somut tahlillerle beslemek gereðini
yinelemek istiyoruz.

DÝP NOTLARDÝP NOTLARDÝP NOTLARDÝP NOTLARDÝP NOTLAR
1. Bu yazýda doðrudan saðlýk çalýþanlarýnýn sömürü
oranlarýný hesaplamamakla birlikte istihdam konumlarýna
baðlý olarak  nasýl sýnýflandýrýlmalarý gerektiðine
deðineceðiz.  Ayrýca, yine istihdam konumlarýna baðlý
olarak bu yazýnýn genel ampirik ölçümleri baðlamýnda ya
ticaret ya da kamu sektörü içinde ele alýnmýþ olduklarýný
da kaydedelim.
2. Bu haritalama konusunda hem de Türkiye baðlamýnda
teorik olarak çok yetkin bir çalýþma olarak Savran (2008)'e
bakýlabilir
3. Tonak  (1980), Tonak (2003), Karahanoðullarý (2008).
4. Bu temelde bir sýnýflandýrma çabasý Savran ve Tonak'da
(2007) yapýlmýþtýr.
5. Savran ve Tonak (2007: 26, 34).
6. Tahmin edilebileceði gibi bu ölçütleri geliþtirebilmek
(ÜOE) ayrýmýný benimseyen klasik iktisatçýlardan (özellikle
Adam Smith'den) baþlayarak Marx'ýn görüþlerine ve Marx
sonrasý tartýþmalara nüfuz etmeyi ve o baðlamda
konumlanmayý gerektirir. Gerek Savran ve Tonak (2007)
gerekse Karahanoðullarý (2008) iliþkin tartýþmalarý eleþtirel
ve ayrýntýlý bir biçimde deðerlendirmenin yanýsýra bu ayrýmý
temel alarak yapýlabilecek ampirik çalýþmalarýn ihtiyaç
duyduðu tanýmsal iþlevselliðe de özen göstermiþlerdir.
(ÜOE) tartýþmasýna ilgi duyanlar için, bu yazýda
giremediðimiz sözkonusu boyutlarýn enine boyuna ele
alýndýðý yukarda atýfta bulunduðumuz çalýþmalarý öneririz.
7. Marksist gelenekten gelenler arasýnda (ÜOE) ayrýmýnýn
hem iþçi sýnýfý içinde sayýlmanýn ölçütü olarak
kullanýlmasýný savunanlar (Nikos Poulantzas) hem de bu
ayrýmý tamamen iþe yaramaz bulanlar da (Antonio Negri)
mevcut. Hatta, Negri daha da ileri giderek, kapitalizmin
geçirdiði deðiþimler sonucu artýk hepimizin "rüyalarýmýzda

bile sömürüldüðü"nü söyleyerek, artýk zamana el koyma
ile sömürü arasýndaki analitik iliþkiyi toptan terketmiþtir.
Negri bu uçkun görüþünü 2003 yýlýnda kendi geçmiþi
üzerine bir belgeselde dile getirmiþtir (Antonio Negri: A
Revolt That Never Ends). Poulantzas'ýn görüþlerinin eleþtirisi
için Savran ve Tonak (2007)'ye ve Karahanoðullarý (2008)'e
baþvurulabilir
8. Bu konuya iliþkin daha ayrýntýlý bir tartýþma Savran
(2008)'dedir.
9. Bkz . Savran (2008).
10. 2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt
Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre Bankalarda grev
yapýlmasý yasaktýr. Finans sektörü, ekonominin ve sýnýf
mücadelesinin en stratejik alanlarýndan biridir. Bizzat bu
yasaðýn varlýðý da bu görüþümüzü kanýtlar niteliktedir.
11. IMF politikalarýyla inþa edilen bu siyasetsiz tektip
neoliberal ideolojiye iliþkin Baðýmsýz Sosyal Bilimcilerin
"IMF Gözetiminde On Uzun Yýl: 1998-2008 Farklý
Hükümetler Tek Siyaset" çalýþmasý  kapsamlý tespitler
sunmaktadýr.
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Her bir faaliyet dalýnda çalýþýlan emek saat büyüklükleri
Türkiye Ýstatistik Kurumu Hanehalký Ýþgücü Anketleri'nin
(HHÝGA) mikro veri setlerinden, toplam sektörel ücret
büyüklükleri ise ulusal hesaplar sisteminden elde
edilmektedir.

Üretken emek alanýný tanýmlayabilmek için
HHÝGA'lerinin mikro veri setlerindeki bireyin "iþteki
durumu", "mesleði" ve "çalýþtýðý iktisadi faaliyet kolu"
bilgileri birlikte esas alýnmýþtýr.

Faaliyet kollarý açýsýndan üretken oluþun somutlanýþý
þu þekildedir: "Tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk ve balýkçýlýk",
"madencilik ve taþ ocakçýlýðý", "imalat sanayi", "elektrik,
gaz ve su", "inþaat ve bayýndýrlýk iþleri", "ulaþtýrma,
haberleþme ve depolama", "toplum hizmetleri, sosyal ve
kiþisel hizmetler" ("kamu yönetimi ve savunma"
faaliyetlerini dýþarda tutacak þekilde) ve "otel ve lokantalar"
üretken faaliyetler kümesini vermektedir. Üretken olmayan
faaliyetler kümesi ise "toptan veya perakende ticaret"; "mali
kurumlar, sigorta, taþýnmaz mallara ait iþler ve kurumlarý,
yardýmcý iþ hizmetleri", "kamu yönetimi ve savunma"
faaliyet kollarý olarak belirlenmiþtir.

Meslek kollarý içinde "müteþebbisler, direktörler ve üst
kademe yöneticileri", "idari personel ve benzeri çalýþanlar",
"ticaret ve satýþ personeli" üretken olmayan meslekler
olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. "Ýlmi ve teknik elemanlar, serbest
meslek sahipleri ve bunlarla ilgili meslekler", "hizmet
iþlerinde çalýþanlar", "tarým, hayvancý, ormancý, balýkçý ve
avcýlar", "tarým dýþý üretim faaliyetlerinde çalýþanlar" ve
"meslekleri tayin edilemeyenler" ise üretken meslek
gruplarý olarak alýnmýþtýr.
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Ýstihdamdaki nüfus içinde iþteki konumu "ücretli,
maaþlý veya yevmiyeli" olan bireyler "emek" olarak
toplulaþtýrýlmaktadýr. "Kendi hesabýna çalýþanlar" (KHÇ),
küçük meta üretimi kategorisini oluþturmakta ve bir teorik
tercih zorunluluðunu doðurmaktadýr. KHÇ'ler giriþimci
olmalarý ve üretim araçlarýnýn mülkiyetine sahip olmalarý
itibariyle ya "iþveren"lerle birlikte, üretken olmayan alan
içinde yer alacaktýr ya da yaptýklarý üretim faaliyetine
kendileri de katýlýyor olmalarý itibariyle (ücretsiz aile
iþçileriyle birlikte) kendi emeðini sömüren iþçi olarak
deðerlendirilecektir ve dolayýsýyla geniþ emek tanýmý içine
dahil edilecektir. Geliþmiþ kapitalist ekonomilere iliþkin
yazýnda bu tercihin önemi esas itibariyle teorik tutarlýlýk
açýsýndan önemlidir. Hangi tanýmýn seçildiðinin ampirik
olarak pek bir önemi yoktur. Zira bu ekonomilerde küçük
meta üretim alaný son derece dardýr. Oysa, KHÇ'nin nasýl
ele alýnacaðý Türkiye ekonomisi için çok daha belirleyicidir.
Türkiye gibi ülkelerde kendi hesabýna çalýþan kesimin geniþ
emek tanýmýna dahil edilmesini gerektiren nedenler vardýr.
Özellikle hem tarýmdaki üretim hem de bir ölçüde ticaret
alanýndaki faaliyetler, küçük meta üreticiliði þeklinde
sürdürülmektedir. Küçük meta üreticileri piyasa için üretim

yapan, büyük sermaye karþýsýnda kendi kendini daha fazla
sömürerek birikim yapmaktan baþka seçeneði olmayan
ve giderek tasfiye edilmekte olan bir kesimdir.

Çalýþýlan emek saat olarak baktýðýmýzda Türkiye'de
1988'de KHÇ'lerin çalýþma sürelerinin dar emeðin çalýþma
süresinin yaklaþýk %60'ýna denk düþtüðü 2006'da ise bu
oranýn, küçük meta üretiminin tasfiye edilmekte olmasýna
karþýn hala %40'lar gibi yüksek düzeylerde seyrettiði
görülmektedir. Yani son derece yaygýn bir üretim ve emek
formu söz konusudur.
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Her bir sektör için üretken meslek, üretken olmayan
meslek oranlarýnýn doðrudan sektörel ücret ödemelerine
uygulanmasý mümkün olmakla birlikte, daha gerçekçi bir
tahmin için üretken ve üretken olmayan meslekler
arasýndaki saat baþýna ücret farklýlaþmasýna dair bir bilgiyi
kullanmanýn daha uygun olacaðýný düþündük. Bunun için
elimizdeki tek kaynak 1994 Hane Halký Bütçe Anketi'dir
(HHBA). Çünkü, üretken meslek tanýmýmýzýn dayandýðý
ISCO-68 (International Standart Classification of Occu-
pation-68) sýnýflamasý sadece 1994 HHBA'da
kullanýlmaktadýr.

Ýki oranýn çarpýmý ile elde edilecek oranlarýn yýllýk
sektörel iþgücü ödemelerine uygulanmasý ile üretken
emekçiler için ödenen toplam ücretlere ulaþýlmaktadýr.
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KHÇ'ler, üretilen deðerden kendi tüketimleri için ilgili
sektördeki ortalama ücret büyüklüðünde bir izafi pay
ayýran ve bunun üzerinde kalan kýsýmla tasarruf ve yatýrým
yapan, bunu artýrabilmek için sürekli olarak kendi sömürü
oranýný arttýrmak zorunda olan bir kesimdir. KHÇ'lere ücret
izafe edilirken, ilgili yýl ve ilgili sektördeki ortalama emek
saat baþýna ücret büyüklükleri referans alýnmaktadýr.
Dolayýsýyla bu kesimler için de üretken olan ve olmayan
emek ayrýmý gözetilmiþ olmaktadýr.

VVVVVeri Setinin Kýsýtlarýna ve Üretken Mesleklere Ulaþmakeri Setinin Kýsýtlarýna ve Üretken Mesleklere Ulaþmakeri Setinin Kýsýtlarýna ve Üretken Mesleklere Ulaþmakeri Setinin Kýsýtlarýna ve Üretken Mesleklere Ulaþmakeri Setinin Kýsýtlarýna ve Üretken Mesleklere Ulaþmak
Ýçin YÝçin YÝçin YÝçin YÝçin Yapýlan Vapýlan Vapýlan Vapýlan Vapýlan Varsayýmlara Ýliþkin Notarsayýmlara Ýliþkin Notarsayýmlara Ýliþkin Notarsayýmlara Ýliþkin Notarsayýmlara Ýliþkin Not

TÜÝK, ISCO-68'e (International Standard Classification
of Occupations) göre yaptýðý meslek kodlamasýný 2001
yýlýndan itibaren terk etmiþ ve meslekleri ISCO-88'e göre
tanýmlamaya baþlamýþtýr. Birbirinden tamamen farklý olan
bu iki kodlama arasýnda çevrim anahtarýnýn var olmamasý,
verilerin sürekliliðini kesintiye uðratmýþtýr. Bu çalýþma için
daha uygun bir sýnýflama veren veri seti 2001 yýlýnda
sonlanmýþtýr. Araþtýrmacýlar için istatistiklerin olmadýðý bir
durumda yapýlabilecek tek þey istatistikleri tahmin
etmektir. Bu hem zorunlu hem de meþru bir yöntemdir.
Zorunludur zira, 10 yýllýk ardýþýk bir seri bulmanýn bile lüks
olduðu Türkiye gibi ülkelerin istatistikleriyle uðraþan
araþtýrmacýlarýn yapabileceði baþka bir þey yoktur.
Meþrudur zira, bizzat istatistiklerin kendileri de
tahminlerden oluþmaktadýr. Yeter ki araþtýrmacý yaptýðý
yeni tahminin sýnýrlarýnýn farkýnda olsun.



Burada istatistik tahmini için, verilerin mevcut olduðu
dönemin ortalamalarý referans alýnmaktadýr. 1988-2000
dönemi için elde edilen üretken meslek oranlarý tüm
döneme atfedilmiþtir. Yani her bir sektörde 1988-2000
yýllarý arasýnda gerçekleþen ortalama üretken olan meslek
daðýlýmý, tüm bir döneme, 1988-2006 dönemine
uygulanmaktadýr. Bunun en önemli olumsuz sonucu
1988-2006 gibi uzun bir dönem için sektörlerdeki iç
daðýlýmýn sabit kalmasý olmuþtur. Oysa 1988-2000 verileri
göstermektedir ki her bir sektördeki üretken olmayan
mesleklerin oraný zaman içinde giderek artmaktadýr. Bu
nedenle üretken olmayan alandaki gerçek geniþlemenin
boyutlarýnýn veri setimizle tam olarak yakalanamadýðýný
net olarak söyleyebiliriz.

"Otel Lokantalarýn" ve "Kamu Yönetiminin""Otel Lokantalarýn" ve "Kamu Yönetiminin""Otel Lokantalarýn" ve "Kamu Yönetiminin""Otel Lokantalarýn" ve "Kamu Yönetiminin""Otel Lokantalarýn" ve "Kamu Yönetiminin"
AyrýþtýrýlmasýAyrýþtýrýlmasýAyrýþtýrýlmasýAyrýþtýrýlmasýAyrýþtýrýlmasý

1988-1999 anketlerinde faaliyet kollarýnýn tanýmlarý
9 kategoriyi içeren ISIC Rev.3'e (International Standard
Industrial Classification of all Economic Activities) göre
yapýlýrken 2000 yýlýndan itibaren TÜÝK bu tanýmý

deðiþtirmiþ ve faaliyetleri 14 kola ayýran NACE Rev.1 (Gen-
eral Industrial Classification of Economic Activities within
the European Communities) tanýmýný kullanmaya
baþlamýþtýr. Bu iki faaliyet kolu ISIC Rev.1 tanýmýnda ayrý
ayrý görülememektedir. "Otel ve lokantalar"ýn ticaretten
ayrýþtýrýlabilmesi için geniþletilmiþ faaliyet kollarýný içeren
2000 sonrasý dönemdeki NACE tanýmlarýna baþvurulmuþ
ve burada elde edilen ortalama oranlar tüm döneme
uygulanmýþtýr. "Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik"in hizmetlerden ayrýþtýrýlabilmesi için yýllýk
girdi-çýktý (GÇ) tablolarýndaki ücret oranlarýna
baþvurulmaktadýr. Bu oraný hizmetler sektörüne
uygulayarak "serbest meslek ve hizmetler" ile "kamu..."
arasýndaki daðýlýma ulaþýlmaktadýr.

TTTTToplulaþtýrmalarýn Toplulaþtýrmalarýn Toplulaþtýrmalarýn Toplulaþtýrmalarýn Toplulaþtýrmalarýn Tanýmýna Ýliþkin Not:anýmýna Ýliþkin Not:anýmýna Ýliþkin Not:anýmýna Ýliþkin Not:anýmýna Ýliþkin Not:

Kullanmakta olduðumuz "üretim", "ticaret", "finans"
ve "kamu" toplulaþtýrmalarýnýn GÇ tablolarýndaki ayrýntýlarý
için Karahanoðullarý'na (2008) bakýlabilir. Hemen burada
not etmeliyiz ki, kamunun tüm üretim faaliyetleri (KÝT'ler)
ilgili faaliyet dalýnda özel kesim üretimiyle birlikte
deðerlendirilmektedir.


