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Editörden

Gelirlerin giderek eridiği, geçim olanaklarının ise büyük 
ölçüde düştüğü bugünlerde Aralık sayımızın temasını “Üc-
ret: Kuramlar, Politikalar ve Uygulamalar” olarak belirledik. 
Bu tema ile bir yandan ücretlerin hem güncel kriz duru-
mundaki kritik rolünü vurgulamak istedik. Diğer yandan ise 
Türkiye’de emek araştırmaları alanı içerisinde ücret konu-
sunun yeterince ele alınmayışına dikkat çekerek bu alandaki 
çalışmaları teşvik etmeyi hedefledik. Ancak bu süreçte bizi 
oldukça şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ücret ko-
nusuna eğilen, onu çeşitli boyutlarıyla ele alan oldukça az sa-
yıda makale dergimize iletildi ve bu makaleler de değerlen-
dirme süreçleri içerisinde yayın aşamasına ulaşamadı. Emek 
çalışmaları alanında ücretler konusuna dönük ilgisizliğin ne-
denleri, ücretlerin kuram, politika ve uygulama boyutlarında 
neden belirgin bir araştırma nesnesi olarak ele alın(a)madığı 
gibi sorular başka bir tartışmanın konusu olmak üzere akılda 
tutulabilir. 

Buna karşın elinizdeki sayımız emeğin görünümleri te-
ması altında ortaya konan ve emek çalışmalarının farklı bo-
yutlarına eğilen beş makaleden oluşuyor. Kendi Hesabına 
Çalışanlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik: Türkiye’de Ta-
şımacılık İşkolu başlıklı ilk makalede Nursel Durmaz Bodur, 
Türkiye’de taşımacılık işkolunda kendi hesabına çalışanların 
çalışma koşullarını ve sosyal güvencesiz bir biçimde çalış-
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manın istihdamın kalitesini nasıl etkilediğini inceliyor. TÜİK Hanehalkı İş-
gücü ve Hanehalkı Bütçe Araştırması mikro verileri üzerinden geçekleştirilen 
araştırmada Türkiye’de taşımacılık işkolunda kendi hesabına çalışmanın sos-
yal güvencesiz, düşük kazançlı ve eksik istihdam edilme durumu yaratan bir 
çalışma biçimi olduğu ve bu nedenle ücretli çalışmayı ikame etme sürecinde 
yetersiz kaldığı vurgulanıyor. 

Muammer Ketizmen, Ezgi Nur Türkoğlu Karacaova ve Ali Murat Özdemir 
tarafından kaleme alınan ikinci makale Akademik Emek: Üniversitelerde Eği-
tim ve Araştırmada İstihdam Edilen Emeğin Özgünlükleri Üzerine başlığını 
taşıyor. Akademik emek tartışmalarının yaratıcı emek kavramıyla tartışıldığı 
makalede yazarlar bu kavramı değer teorisi ekseninde yeniden ele alıyor ve 
bilgi üretimi, entelektüeller ve akademik üretim ilişkisinin neoliberal dönem-
de nasıl dönüştüğünün izlerini sürüyor. 

Üniversite Mezunu Gençlerde Uzun Süreli İşsizliğin Psikolojik Yansımala-
rı: Nitel Bir Araştırma isimli çalışmasında Ahmet Gökçe, işsizliğin psikolojik 
yansımalarına vurgu yaparak diplomalı işsizlerin bu bakımdan deneyimlerini 
serimliyor. Yaptığı derinlemesine görüşmeler ışığında yazar, işsizliğin en sık 
görülen psikolojik yansımalarının stres, depresyon, kaygı ve öğrenilmiş çare-
sizlik olduğuna, bununla birlikte özsaygı ve kendine güven duygusunun yiti-
minin ve psikosomatik etkilerin de önemli bir sonuç olduğuna dikkat çekiyor. 

Dördüncü makale Süngerbob Kareşort Çizgi Filminde Sendikalaşma ve 
Grev Algısı Üzerine Bir Vaka Analizi Çalışması başlığını taşıyor. Mehmet 
Öçal tarafından kaleme alınan makalede, dünyanın en çok sevilen ve izle-
nen çizgi filmlerinden birinde sendikalaşma ve grev algısının nasıl yer aldığı 
araştırılıyor. Sendika ve grev algısının bu çizgi filmlerde genellikle olumsuz 
olduğu, sendikalaşmanın ve greve başvurmanın işsizlikle sonuçlanacağı, gre-
vin sermaye karşısında başarısız olacağı algısının belirgin biçimde işlendiğini 
belirten yazar, çocukların dünyaya bakışlarının belirlenmesinde bu tarz mesaj-
ların oldukça kritik bir rolü olduğuna vurgu yapıyor.  

Hatice Kırbıyık tarafından kaleme alınan son makale ise Sendikasız Ga-
zeteci, Tekelci Medya ve Sermayenin Organik Aydını Ertuğrul Özkök ismi-
ni taşıyor. Gramsci’nin temel kavramları ekseninde medyada tekelleşme ve 



vii

onun belirgin aktörü olarak Ertuğrul Özkök’ün incelendiği makalede yazar, 
Ertuğrul Özkök’ü sermayenin organik aydını olarak niteleyerek bu durumun 
gazetecilerin çalışma ve örgütlenme süreçlerinde nasıl bir sonuç yarattığını 
ele alıyor. 

Bu sayımızla birlikte Emek Araştırma Dergisi’nin 7. yılını tamamlamış 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde yazar, hakem, okur ola-
rak katkı sunan herkese, derginin ortaya çıkması için emek veren tüm çalışma 
arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Oldukça zorlu bir yılı daha geride bırakırken yeni yılın ülkemizin tüm 
emekçileri için daha mutlu ve aydınlık günler getirmesi umuduyla herkese iyi 
okumalar diliyorum. 

Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir


