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Önsöz

Bu kitap Haziran 2019’da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümü’nde tamamladığım yüksek lisans tezimin Türkçeleş-
tirilmiş, yeni veriler ve düşünsel süreçler sonrasında gün-
cellenmiş ve değerli editörler Melis Oflas ve Tanıl Bora’nın 
katkılarıyla da daha okunabilir kılınmış halidir. Çalışmanın 
müellifi tekil görünse de okuyacağınız hikâyeyi çoğul bir ça-
banın ürünü olarak görüyorum. Çoğulluk freelance çalışma-
nın da temel niteliklerinden biri ve bu çoğulluğu bir nebze 
olsun temsil edilebilir ve siyaseten anlamlandırabilir kılma-
daki önemli katkısından ötürü tez danışmanım Ceren Öz-
selçuk’a teşekkür ederim.

Bu çalışmaya başladığımda freelance çevirmenlik yaparak 
hayatımı idame ettirmeye çalışıyordum. Freelance çalışma-
yı maddi ve manevi sebeplerden sürdürememek başladığım 
bu çalışmayı bitirmenin önemine dair bir işaret oldu. O sü-
re zarfında freelance çalışanlarla bir araya gelmeye, deneyim 
aktarımları sayesinde sorunlarımıza dair düşünmeye çalışı-
yorduk. Dünyada Mekân ismi altında Beyoğlu’nda oluştur-
duğumuz müşterek mekândaki bu paylaşımlar, sonrasında 
freelance çalışanların Ofissizler adı altında özörgütlenmesi 
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ile sonuçlandı. Her iki deneyime de iştirak eden sayısız in-
sanın katkıları bu kitabın ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Çalışmanın temel amacı güvencesizlik koşullarında sı-
nıf siyasetini yeniden düşünmenin yollarını aramaktır. Bu 
amaçla öncelikle türlü güvencesiz çalışma biçimine referans 
veren freelance (ofissiz/serbest) çalışmaya dair dolaşımdaki 
neoliberal söylemlerin eleştirel bir analizini sunmaya çalışı-
yorum. Neoliberal girişimcilik söylemi, freelance çalışanı gi-
rişimci öznelliğin beden bulmuş hali, freelance çalışmayı da 
özgürlüğe giden bir yol olarak temsil eder. Freelance çalış-
manın getirdiği özgürlüğün, kişinin zaman ve mekândan ba-
ğımsız, çalışma koşullarına hâkim olduğu egemen bir varo-
luşu içerdiği tahayyül edilir.

Bu söylemin hem sınıf antagonizmasını ve sınıfsal çeşit-
liliği görünmez kıldığını, hem de freelance çalışanın duygu 
dünyası ve siyasal öznelliği üzerinde yıkıcı etkilerinin ola-
bileceğini öne sürüyorum. Bu noktada freelance çalışmayı; 
emek piyasalarının yeniden yapılandırılması, ekonomik öz-
nelliğe dair neoliberal söylemler ve freelance çalışanların iş-
yerlerindeki mobbing, düşük ücret, fazla mesai gibi çeşit-
li sorunları reddedip alternatif çalışma ve yaşama biçimle-
rini deneyimleme arzularının da dahil olduğu çeşitli süreç-
lerin fazla belirlenmiş bir sonucu olarak ele alıyorum. Free-
lance çalışanların deneyimlerini ise, sınıf ve iş üzerine yürü-
tülen tartışmalarla ilişkili olarak ele alıyorum. Freelance ça-
lışanlarla yürüttüğüm derinlemesine görüşmelere ve adı anı-
lan kolektiflerde düzenlenen deneyim paylaşımı atölyeleri-
ne dayanan bu emek etnografisini takiben freelance çalışan-
ların özörgütlenme çalışmalarını inceliyorum. Freelance ça-
lışma deneyimlerinin örgütlenme deneyimlerine etkisini in-
celemeye çalıştığım bu bölümün, sınıf siyasetinin güvence-
sizlik koşullarında çeşitlilik ve farkı tanıyarak yeniden düşü-
nülmesine vesile olmasını umuyorum.
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GİRİŞ

Kapitalist üretim süreçlerinde emeğin organizasyonunda-
ki değişimleri ele alan eleştirel tartışmaların pek çoğu top-
lumsal ve/veya sınıfsal mücadelenin öznesini arıyor gibiler. 
“Prekarya” veya “çokluk” gibi adlandırmaların bu türden 
bir tarihsel özne tahayyül etme arzusunu barındırdığını dü-
şünüyorum. Preker ve/veya esnek koşullarda çalışan bu öz-
nenin de var oluş koşullarını değiştirme potansiyeli ölçül-
meye çalışılıyor. Kapitalist süreçlerdeki dönüşümlere iliş-
kin iki eleştirel bakışın bu anlamda sözleştiğini iddia edebi-
liriz. Hardt ile Negri’nin (2009) temsil ettiği ilk bakış eme-
ğin niteliğine odaklanarak, post-endüstriyel üretim ilişkile-
rinde ne tür emek türlerinin önem kazandığına dikkat çe-
ker. Emeğin gayrimaddi niteliklerinin önem kazandığını; 
kapitalizmde asli değer üreten emek türlerinin bilişsel ve 
duygulanımsal becerilerle ilişkili olduğunu öne süren Har-
dt ve Negri, emeğin gayrimaddileşmesinin sermayenin ta-
hakkümünden kurtulup özgürleşmesinin kapısını araladı-
ğına dikkat çeker. Zira gayrimaddi emek, mekânsal kısıtlı-
lıklardan ve maddi kaynak ihtiyacından nispeten kurtularak 
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üretim ilişkilerini kendisi kurabilir ve özörgütlenme yoluna 
gidebilir. Üretim ilişkilerindeki dönüşümü anlamaya çalı-
şan bir diğer önemli literatür ise emeğin var oluş koşullarına 
odaklanır. Guy Standing’in (2011) çalışmalarının örnek teş-
kil edebileceği bu bakış prekerleşme ve esnekleşme süreçle-
rine dikkat çeker.1

Her iki anlatı da emeğin koşullarındaki dönüşümleri sor-
gulamamız ve değerlendirmemiz için önemli sorular sorar. 
Öte yandan esasen bu sorular tek bir sorunun cevabını arı-
yor gibidir: Emek özgürleşiyor mu yoksa köleleşiyor mu? 
Bu iki durumun esnekleşme sürecinin iki farklı yüzü oldu-
ğu da iddia edilmekte (Standing, 2014). Ben her halükârda 
bu tekil sorunun, siyaseti tarihselci bir yerden düşündüğü-
nü ve bunun da oldukça apolitikleştirici sonuçları olabilece-
ğini düşünüyorum. Her iki söylem de “neoliberalleşme” ve-
ya “post-endüstrileşme” olarak tanımlanan kendinden men-
kul birtakım makro süreçlerin sonucunda ortaya çıktığını 
varsaydıkları tarihsel bir öznenin arayışındadır. Öznenin si-
yasi potansiyelini tarihsel önemine atıfla sorgulayan bu an-
latılar, tarih ve siyasete bakışlarında aynı anda hem öznelci 
hem determinist varsayımlara dayanmaktadır.

Bahsettiğim temsillerin iki önemli sonucu var. İlki, kapi-
talist süreçlerdeki dönüşümleri öznenin iradesi sorunsalına 

1 Prekarite kavramı hem bir analiz kategorisi hem de siyasi örgütlenmede bir 
boş gösteren olarak işe koşulabilmektedir. Maribel Casas-Cortés’in çalışma-
sı (2014) bu kavramın farklı siyasi kullanımlarını incelerken, Guy Standing 
(2014) bunu ortaya çıkmakta olan bir sınıf yapısını tanımlamak için kulla-
nır. Guy Standing’e göre prekarya, mesleki kimliklerden ve güvenceden yok-
sun, emek değerlerini reddeden ve bunun yerine işte anlam arayan bir sınıftır. 
Standing’in incelemesi kavramın çağrıştırdığı çeşitliliğe işaret etmeye çalışsa 
da, bahsettiği çeşitli grupları antropolojize edip kategorilendirir. Amacı, tek ve 
büyük bir prekarya kategorisinde erittiği bu kesimin ilerici ve gerici eylem po-
tansiyellerini tespit etmektir. Maribel Casas-Cortés’in çalışması ise beni “free-
lance” çalışan kavramının sosyolojik olarak “doğru” bir sınıfsal tanımını yap-
maya çalışmak yerine, bu kavramın nasıl kullanıldığını araştırmaya teşvik etti. 
Dolayısıyla bu araştırmada freelance çalışan tanımı, kişilerin beyanı esas alına-
rak yapılmaya çalışılmıştır.
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indirgemeleri. Böylelikle toplumsal alandaki fazla belirlenen 
(overdetermined), olumsal ve çatışmalı süreçler ve ilişkilerin 
karmaşıklığı gözden kaçıyor. En iyi ihtimalle bu süreçlerin 
öznede beden bulduğu varsayılıyor. Dahası, tarihsel öznenin 
potansiyeline odaklandığımızda bu öznenin belli bir biçim-
de davranacağını öngörür ve böyle davranmadıkları takdir-
de hayal kırıklığına uğrayıp nedenlerini sorgulamaya başla-
rız. Bu da bizi siyaseti tarihselci ve istenççi terimlerle düşün-
menin ikinci sonucuna götürür. Öznelliklerin oluşumunun 
yanı sıra, öznelerin var olan söylem ve pratiklere olan yatı-
rımlarını ve bunları yerinden eden hallerini gözden kaçırı-
rız. Jason Glynos (2008) fantezinin içeriğinden çok öznenin 
fantazmatik içeriğe yatırımının önemli olduğunu vurgular.2 
Glynos, ideale aşırı libidinal yatırımın, öznenin olumsallıkla 
karşılaştığı noktada hayal kırıklığına uğrayıp kaçmasına ne-
den olacağını belirtir. Özne ideale yatırımından ötürü baş-
ka türlü var oluş biçimleriyle deneylere girişmekten kaçınır. 
Bu durumda belirli bir özne veya figüre (ister “prekarya” is-
ter “çokluk” olsun) tarihsel önem atfedip idealleştirmenin 
de benzer siyasi çıkmazlara yol açabileceğini savunuyorum. 
Öznelliklerin inşa edildiği koşulların fazla belirlenmiş kar-
maşıklığı ve olumsallığını gözden kaçırmak basit bir temsil 
sorunu değil, siyasi bir sorun olarak düşünülmelidir.

Esnekleşme süreçleriyle ilişkili olarak bahsi geçen eleşti-
rel söylemlerin karşısında, girişimcilik ve kendine yeterlili-

2 Psikanalitik anlamda “fantezi” kavramını öznenin verili koşulların yeniden 
üretiminde veya bu koşullara adapte olmasında rol oynayan duygulanımsal 
belirlenimleri açıklayabilmesi bakımından kullanıyorum. Siyasal pratiklerde 
de tekrar eden açmazları anlamlandırabilmek için sınıfsal analize ve sınıf siya-
setine fantezi kavramının eleştirel perspektifinden bakıyorum. Glynos (2008) 
“fantezinin işleyişi”nin üç niteliğinden söz eder. Birincisi bir ideal ile birlikte 
bu idealin gerçekleşmesinin önünde bir engel vardır. İkincisi ideal kendinde 
onu aşma arzusunu barındırabilir. Son olarak da fantezi temel ve nihai bir gü-
vence vaat ederek toplumsal ilişkilerin olumsallığının getirdiği kaygıyı yatıştı-
rır (Glynos, 2008, s. 287). 
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ğin getirdiği özgürlükten dem vuran neoliberal söylem düşü-
nülebilir. Herkesin kendisinin girişimcisi olduğunu varsayan 
bu söylem, irtibatlı olduğumuz muhtelif toplumsal ilişkileri 
fırsata çevirerek sosyal ve ekonomik sermaye elde etmeye ça-
lışmamız gerektiğini salık verir. Girişimci çabalarına karşılık 
olarak da öznelere, içinde bulundukları ve aslında var oluş-
larını mümkün kılan koşullardan azade olabilecekleri bir öz-
gürlük vaat edilir. Bu noktada özellikle seslenilen bir işçi gru-
bu söz konusudur. Bu grubu oluşturan freelance çalışanlara 
özgürlüğün kendine yeterlilik ve kendini gerçekleştirmekten 
geçtiği telkin edilmektedir. Freelance çalışma türlü çevrimiçi 
ve çevrimdışı mecrada istediğin yerde, istediğin zaman, iste-
diğin gibi ve istediğin kişilerle çalışma özgürlüğü olarak tem-
sil edilmektedir. Özgürlük, kendine yeterlilik ve kendini ger-
çekleştirme gibi ulvi değerlerin yanında 9-6 çalışmanın dü-
zenli gelir, emeklilik, sağlık sigortası, yol-yemek gibi maddi 
getirilerinden bahsetmek bu noktada afaki kalmaktadır.

Özetle, üretim ilişkileri hakkındaki eleştirel söylemler ile 
onun oldukça karşısında konumlandırabileceğimiz free-
lance çalışma hakkındaki neoliberal söylemlerin ortaklaştı-
ğı bir nokta var. Her ikisi de esasen meseleyi istihdam ilişki-
lerinde tespit ettikleri bazı makro dönüşümleri olumlama ve-
ya olumsuzlamanın gerekliliği olarak ele almakta. Dahası, her 
iki yaklaşım da freelance çalışanların göçebe çalışma biçimi-
ni “işin geleceği” olarak niteliyor.3 Buradaki gelecek özgürlük 
ve güvencesizlik de, tahakküm ve belirsizlik de içerebilir. Za-
man ve mekân kısıtlılıklarının ortadan kaldırılmasının ya öz-
gürleştirici, ya da köleleştirici potansiyeller taşıdığı iddia edi-
liyor. Bu tarihi öngörme ve siyaseti bir aşkınlık pozisyonun-

3 “Dijital göçebe” kavramı oldukça yaygınlık kazandı. Muhtelif sanal ortamda da 
dijital göçebe olarak başarılı olmanın yollarına dair sayısız tavsiyeye rastlamak 
mümkün. AB’deki freelance hareketi de konu üzerine bir anket çalışması ger-
çekleştirdi: http://freelancers-europe.org/digital-nomad-survey/ (erişim tarihi 
29 Ağustos, 2016).
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dan belirlemeye çalışma çabasına karşı olarak freelance çalı-
şanların koşullarına dair daha nüanslı bir veri ve temsil üret-
menin gerekliliğine inanıyorum. Bu nedenle de freelance çalı-
şanların zamanla, mekânlarıyla, çalışan bedenleri ve yaptıkla-
rı işler ile kurdukları ilişkilerdeki çeşitliliğe bakmanın elzem 
olduğu fikrindeyim.Freelance çalışanları kendinden menkul 
birtakım prekerleşme süreçlerinin mağduru olarak ilan edip, 
yaptıkları işle kurdukları ilişkileri ve arzularını göz ardı etti-
ğimizde güçsüzleştirici bir siyasi dil kurduğumuza inanıyo-
rum. Öte yandan freelance çalışanların işlerine girişimci bir 
yaklaşım benimseyerek halihazırda özgürleşmiş oldukları yö-
nündeki neoliberal iddiaların da bu çalışanların koşulları ve 
bu koşullarla kurdukları ilişkilerin çeşitliliğinin üzerini örttü-
ğü aşikâr. Freelance çalışanlar sınıfsal pozisyonları bakımın-
dan farklı süreçler deneyimlemenin yanı sıra, yaşadıkları top-
luluklar ve işleriyle kurdukları öznel ilişkiler bakımından da 
birbirlerinden önemli noktalarda ayrışır. Güvencesizlere da-
ir genellemeleri boşa düşüren bu durum karşısında freelance 
çalışanların koşullarına dair daha nüanslı bir harita çıkarabil-
meyi amaçlıyorum. Böylelikle sömürü ve baskı içeren emek 
ve emek-dışı süreçlere alternatifler tahayyül edip üretebilme-
nin zeminini oluşturabilmeyi umuyorum. Ya da güvencesiz-
liğe ve özgürlüğe dair sapasağlam görünen analizlerin zemi-
ninde çatlaklar açarak başlamak istiyorum.

Kimileri freelance ve diğer türden esnek ve güvencesiz ça-
lışma biçimlerinin oluşturduğu gri alanın emek piyasaları-
nın neoliberal yeniden yapılandırılmasının bir sonucu oldu-
ğunu savunurken (Dulroy ve Cashman, 2013), diğerleri bu 
esnekliğin aslında başta işçilerce talep edildiğini öne sürü-
yor (Bolantski ve Chiapello, 2006). Bense söz konusu dönü-
şümün tek bir nedenini bulmaya çalışmanın anlamlı olmadı-
ğını düşünüyorum. Bahsi geçen belirleyenler dahil pek çok 
etken freelance çalışmanın referans verdiği türlü çalışma bi-


