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SUNUŞ

A S LI  O D M AN*

“Acı”, yerküredeki en kesin ayrımlardan olan canlı, cansız ay-
rımının da merkezinde duran, insanlıkla iç içe geçmiş bir olgu 
ve bir kavram. Hayatın her anına eşlik ediyor, fakat içinde ya-
şadığımız dönemde daha çok bireysel, izole hikâyelere kapatı-
lıyor, bağlam ve ilişkilerinden çok, algıyla ilgili açılımları daha 
çok ilgi çekiyor. “Acı” kavramını, toplumun rutini, olağanı, za-
rurisi, aynı zamanda da kolektif mecburiyetimiz olan “çalışma” 
kavramıyla yan yana görmek pek alışılmış bir şey değil. Uğur 
Şahin Umman ise bu tanıklıklar kitabında, bu iki kavramı yan 
yana koyarak bir evren kuruyor. Bu evrenin okuyucuda yarat-
tığı güçlü ve “tekinsiz” etkinin, bu şekilde havı tersine tarama-
sında yattığına inanıyorum. Uğur Şahin Umman, Onur Yıldı-
rım ile beraber Soma Faciası sonrası kaleme aldığı bir önceki 
kitabı Çizmelerimi Çıkarayım mı?’da tuttuğu “tanıklıklar” der-
leme ve insan hikâyeleri kolajı yolundan devam ediyor. Bu se-
fer bizi, acı gibi ortaklaştırıcı bir iz üzerinden, kapitalizmin giz-
li öznesi şirketler tarafından gizli kapaklı bırakılan “üretim ala-
nına”, çalışma hayatına davet ediyor. “Her şeyin ortada ve her-
kesin gözü önünde geçtiği gönüllü alanı (meta dolaşım alanı) 
terk ederek, kapısında ‘işi olmayan giremez’ levhası ile bizi kar-

(*) İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi gönüllüsü. 
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şılayan gizli kapaklı üretim alanına davet”1 eden ekonomi po-
litik külliyatının, antropolojik araçlarla taranmasına benzeyen 
bir teşebbüs bu. Bu yaklaşım acıyı, neden ve nasıllarını, çoğu 
zaman sabitlendiği bireylerin gönüllü tercih ve davranışlar ala-
nından uzaklaştırıp, sistematik ve teknolojik olarak kurulan 
üretim alanı içinde arıyor. “Normal” duygulanım, ruhsallık ve 
fiziksel durumun dışını mimleyen bir durum olarak nitelendi-
rilen acı ile kapitalist toplumların olağan hali olarak normalleş-
tirilmiş, kâr amaçlı üretim için disipline edilmiş ücretli emeğin 
deneyimlerini yan yana koyuyor. Sadece başlı başına bu kurgu 
bile günlük hayatımızı ve bireyselleştirmeye meylettiğimiz acı-
larımıza dair dönüştürücü bir eylem-sorgulaması teşkil ediyor.

Ben, kitabı hem bir eylem kitabı, hem de kimi zaman okuyu-
cunun duygularını taşıracak noktaya getiren fantastik gerçek-
çi hikâyeler derlemesi olarak da okudum. Bu kitabın, eline alan 
herkesi kendi çalışma ve çalışamama deneyimlerini düşündü-
recek, kendi çalışma hayatında edindiği ve yitirdiği kimlikle-
ri ve hayalleriyle yüzleştirecek bir ışık barındırdığına inanıyo-
rum. Evet, kapitalist üretimin “çarklarını döndüren” çalışma 
koşullarına içkin, sistemik bir şiddet var. Çalışanların, patron-
ların, amirlerin, meslektaşların niyeti, iyiliği, kötülüğüne in-
dirgenemeyecek şiddetli bir “ortam etkisi” var. Buna işyeri ve-
ya çalışma şiddeti diyebiliriz. Sonuçları itibariyle nadiren görü-
nür kılınan, çoğunlukla suç olarak nitelendirilmeyen, asli ka-
rar vericilerinin üstü teknokratik ve sayısallaştırıcı bir dil vası-
tasıyla örtülen ve endüstri mühendisliği, insan kaynakları ve 
örgüt psikolojisi gibi alanlar içinde bir hayli bilimselleştirilmiş 
bir şiddet bu. Bu şiddetse sadece bazen aniden öldüren, çoğu 
zamansa yavaş yavaş hastalık, tükenme ve ölüme taşıyan fizik-
sel ve ruhsal bir acı doğuruyor. Bu, Fransa’da toplumsal muha-
lefet ve eleştirel sosyal bilimlerin bütünlüğü geleneğinden ge-
len “işyerinde sağlık” (santé au travail) alanında, “iş organizas-
yonu kaynaklı şiddet” ve bundan doğan “çalışma acısı” (souff-
rance au travail) olarak tanımlanıyor. Canlı emeğin ölü eme-
ğe dönüştüğü meta üretim düzeninin semptomlarından biri bu 

1 Karl Marx, Kapital, c. 1, çev. Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, 7. baskı, 2004, s. 178. 
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acı. Semptomu izole etmeye değil, bütün içindeki yerini gör-
meye, anlamaya ve bu şiddeti dönüştürecek güçte ve yönde bir 
hareket şeklinin araştırılmasına bir davet bu. Bu alanı takip et-
mek isteyecekler için çalışmanın psikososyal dinamikleri, çalış-
ma psikopatolojileri ve klinik sosyoloji gibi derin ve canlı ekip 
ve ekollerin ismini zikretmek faydalı olacaktır. Üniversiteyle sı-
nırlı olmayan, toplumsal dönüşüm odaklı çalışmalardan alına-
cak çok ilham var. Bu kitap bu ilhamı, kuru bir kuram, kavram 
transferi yerine, somut tanıklıkları kazıp çıkarma mesaisinin 
enerjisi olarak kullanmış. Ne mutlu biz okuyuculara!

Ben “çalışma acısı” kavramıyla ilk defa, 2008 senesinde Tuz-
la Tersaneler Bölgesi’ndeki iş cinayetlerinin nedenlerini anla-
mak ve aktarmak için yaptığımız müdahil araştırmalar sırasın-
da karşılaşmıştım. Daha sonra 2011’deki İstanbul İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Meclisi’nin kuruluş sürecindeki ilk çalıştayımız-
da souffrance au travail’dan Türkçeye aktardığım bu kavramı, 
iş cinayetleriyle sonuçlanan üç tür kapitalist iş organizasyonu 
semptomunu kapsayacak bir şekilde kullanmayı önerdim: Bi-
rincisi “ölümcül iş kazası” diye nitelendirilen ani, çalışma kay-
naklı ölümler; ikincisi “zamana yayılmış iş cinayetleri” olarak 
nitelendirdiğimiz ve memlekette kelimenin tam anlamıyla ta-
mamen veri dışı, tanı dışı ve karanlıkta bırakılan meslek has-
talıkları sonucu yaşanan hastalık ve ölümler; son olarak da ça-
lışanların ruh ve zihinlerinde hasara yol açan psikososyal risk-
leri birleştirecek bir üst kavram olarak “çalışma acısı”. Bu açı-
dan bu kavramın Fransızcada daha çok 1970’lerde başlayan şir-
ket yeniden yapılanmaları ile hayata geçen “yeni işletmecilik 
tekniklerine” ve “işletme hastalığına tutulmuş topluma” işaret 
eden nispeten daha dar kapsamını da Türkçe söyleyiş alanın-
da genişletmeye ihtiyaç duyuyorduk. Ruh-beden-zihin, maddi-
gayrimaddi emek, mavi-beyaz yaka, güvenceli-güvencesiz çalı-
şan ikiliklerini düşünce ve eylemde aşmayı amaçlayan bir çatı 
kavram, bir ortak payda. Kurucu 2011 çalıştayından sonra, İş-
çi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne yolu düşen farklı işkolları-
nın, çalışma koşullarının, meta üretim süreçlerinin çalışma ha-
sarlarını karşılaştırılabilir, aktarılabilir ve ortak kaderlerine işa-
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ret edilebilir kılmak için sürekli bu kavrama geri döner oldum. 
Set, inşaat, basın, maden, vakıf üniversitesi, tarım, metal işçisi-
ni birleştirenin “işçilerin müstakbel zaferi” değil, “şimdi, şu an-
daki kayıpları, acıları ve hasarları” olduğunu görmemize imkân 
sağlayan, mücadele için birbirleriyle konuşmaya imkân sağla-
yan bir ortak payda olarak faydalı ve temelli bir çatı oldu “ça-
lışma acısı”.

“Çalışma acısı” çatısı, hayatını kazanmaya çalışırken, haya-
tını, bedensel ve ruhsal sağlığını kaybetmenin doğallaştırılma-
sı, kapitalist birikim süreci için çalışanların ve ekosistemin be-
deninde yaratılan hasarın olağanlaştırılmasına karşı bir kalkan 
kavram olarak hep işimize yaradı. “Kapitalist çalışma kaç be-
den giyer? İşin izi beden ve ruhta nasıl okunabilir?” sorula-
rı bugünün felaket kapitalizmini dönüştürebilmek için yaratı-
lacak ortaklıklar için güçlü zeminlerden biri olarak billurlaşı-
yor. Bu kitapta bu kavramı, onlarca farklı, birbirinden habersiz, 
farklı işyerlerine gidip gelirken acı duyan insanın ağzından dö-
külen tanıklıkların heybesi olarak görmek beni bu yüzden ay-
rıca mutlu ediyor.

Uğur Şahin Umman, bu kitapta uçaktan okula, madenden 
şantiyeye, bankadan hastaneye, film setinden plazaya, gazete-
den eve farklı işyerlerinde yavaş yavaş tüketen ve öldüren, ce-
zasız kalan, failleri ve sistematikleri görünmez kılınan çalışma 
hayatlarımıza bir ayna tutuyor. Ölüm, hastalık, stres, tüken-
mişlik, depresyon yaratan çalışma hayatımızı anlamlandırmak 
için, endüstri mühendisliği, örgüt psikolojisi, insan kaynakla-
rı gibi acıyı sürdürülebilir ve çarkları sürekli döndürebilir kılan 
yönetişim bilimleri ve psikolojizmden piyasa çıkaran davranış-
sal “hayat koçluğu” ve “kişisel gelişim” yaklaşımlarına muhtaç 
olmadığımızı hatırlatıyor. Psikoloji ve ruhsallık alanımız, oluş-
turduğu her beladan bir meta ve piyasa yaratan kapitalizme bı-
rakılmayacak kadar kıymetli. Her satırıyla bunu hatırlatan bir 
çalışma bu. Şirketlerde ve kamu kurumlarında “kurumsal ye-
niden yapılanmaya” eşlik eden sistematik “bezdirme”nin kişi-
ler arasındaki mobbingten çok daha fazlası olduğunu gösteri-
yor. Bu baskının yarattığı acıyla bilgeleşen, acılarıyla çalışma 
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rejiminin, iş organizasyonun dönüşümüyle ilişkileri sarih ve 
mahirce kuran işçilere sözü veriyor. Kitapta, sürekli iş değiştir-
me, işsizlik, güvencesizlik veçhelerini de kapsayan geniş bir ça-
lışma evreninin yarattığı “atmosferik baskıyı” bazen neredeyse 
elle tutacak kadar somut hissediyoruz. Kitabın mahirce hisset-
tirdiği empati, her ne kadar tanıklıkların toplanma şekliyle il-
gili evrensel hümanist bir tepki de olsa, esas kapitalist çalışma-
nın yarattığı dönemsel kader birliğimizden kaynaklanıyor. Bu-
nun altını ne kadar çok çizsek o kadar iyi. Çoğu zaman dile ge-
lenin, kapitalist işyerinin kurucu bir unsuru olan iş organizas-
yonu kaynaklı performans ve güvencesizlik baskısını kendine 
suçluluk duygusu (içe patlayan şiddet) veya meslektaşına reka-
bet ve haset olarak yansıttığını (dışa yönelmiş şiddet) görüyo-
ruz. Ve acı deneyimini ciddiye alan sorulara yanıt olarak veri-
len cevaplarda gördüğümüz, hikâyelemeyle açıklama arasında-
ki perdenin ortadan kalktığı bilgelik diline şaşırıyoruz.

Bu kitaptaki hikâyeler, doğrudan amaçlamadan akademik di-
siplinlerin ve sol muhalif örgütlenmelerin kendi aralarında ya-
rattığı kısırlaştırıcı sınırları da sorguluyor: Acı örüntülerinde 
bunca benzerlik, iş-işsizlik, güvenceli-güvencesiz, beyaz-mavi 
yaka, masa başı-fabrika işi, beden-ruh ve başarı-mağlubiyet gibi 
ikilik gibi gözükenleri kapitalist çalışma koreografisinin farklı 
anları olarak yan yan görmeye imkân sağlayarak, emek alanın-
da toplumsal cinsiyet, nesil, milliyet, din, mezhep, kültür ala-
nındaki farklılıkları kapsayacak şekilde ortaklaşmaya dair ta-
hayyülü genişletiyor. Çalışma acısı, işyeri şiddeti, iş organizas-
yonu gibi ortaklıklar etrafında çalışan somut insanı görünür kı-
lıyor. İşçi haline gelen, artık gittikçe çalıştığı saat üzerinden de-
ğil de, çıktı yani ürettiği meta üzerinden emeği “sayılan”, ka-
lan “borçlu ve tükenmiş” posası “özel hayata” iteklenen bütün-
sel insanı hisleri, zihni, acısı, bedeni ile düşünebilir kılıyor. İş-
çi sağlığı ve iş güvenliğinin mavi yakalı, tulumlu, erkek işçinin 
başına düşen çelik blok veya taktığı baret olarak karikatürize 
edilip, ötekinin meselesi haline getirilmesine karşı da bir sığı-
nak bu tanıklıklar. En uç noktasında insanın kendi kendine uy-
guladığı hayatı sona erdiren şiddet, yani çalışma kaynaklı inti-


