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1.Bölüm 1: GİRİŞ 

 

1.1.Problem 

 Neredeyse tüm toplumlarda hayatın tüm alanlarını sarmış olan sınıf eşitsizliği, 

başka eşitsizliklerin yanında en önemli toplumsal eşitsizliklerden biridir.  Öyle ki, so-

syal bilimciler araştırma ve yazılarında, sınıfsal ve ekonomik eşitsizliği bir bağımsız 

değişken olarak kullanmadan toplumsal eşitsizlikler üzerine söz söyleyemezler. Aslında 

“toplumsal sınıf” kavramı sadece kitaplarda ve literatürde geçen bir kavram değil, 

hayatımızın tüm anlarına şu ya da bu biçimde sinmiş bir olgudur, bu nedenle de sınıf 

kavramı toplumda ne olup bittiğini anlamanın önemli bir aracıdır.  Bu bağlamda sınıflar 

sadece çizgisel bir düzenlilik olarak değil, sürekliliği olmayan, niteliksel olarak farkları 

bulunan kategoriler olarak var olurlar. 

 Marksist literatürde “kendisi için sınıf” kavramının sınıf bilinci ile özdeş olan 

bir kavram olduğu söylenebilir.  Sınıf bilincinin düşük olması, bu sınıfa mensup bireyle-

rin kendilerini bir sınıf olarak tanımlamamasına ve dolaysıyla örgütlenme yeteneğini 

geliştirememelerine yol açar.  Bu sebepten dolayı, “kendinde olan bir sınıf” kendiliğin-

den “kendi için sınıf” olmayı gerçekleştiremeyebilir.  Marx’a göre kendinde sınıf olmak 

sadece ekonomik bilinç ile mümkün iken, kendi için sınıf olmak siyasal bir bilinç gerek-

tirir.  Ancak, Poulantzas’ın söylediği gibi: 

         Üretim biçimlerinin düzeylerinin karşılıklı somut bileşiminin etkileri, sınıf 

bölünmeleri, sınıf erimeleri, sınıf kaynaşmaları, kısaca sınıfların bir üstten ve bir alttan 
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belirlenme olguları serisini, özgül kategorilerin oluşumunu, vb. doğurur.  Bunların bileş-

imin içindeki konumları, her zaman saf üretim biçimlerinin incelenimi ile belirlenemez. 

(Poulantzas’ın, 1992: 65) 

 

          Poulantzas’ın vurgu yaptığı gibi toplumları sadece altyapı ile değil ancak bu te-

mel tanımın kenarında, politik ve ideolojik faktörleri de ele alarak incelemek ve 

çözümlemek  

gereklidir.  Wallerstein’a göre kapitalizm artı değeri arttırıp, emek gücünün değerini 

düşürmek için sınıf tabakalaşmasından farklı olarak başka türden toplumsal tabakaları,       

örneğin ırk ve cinsiyeti kullanarak bu farklılaşmaları körükler.(Wallerstein’a and Bali-

bar, 1993: 47-49). Böylece hem bu farklılaşma aracılığıyla ayrımcılık yapılan gruba 

düşük ücret ödeyecek hem de işçi sınıfının “kendisi için sınıf” olmasına engel olacak, 

hatta işçinin kendini tanımlamakta kullandığı kimliğini dahi değiştirecektir.  Kapitalist 

sistem etnik, toplumsal cinsiyete dayalı ve ideolojik farklılıkları ön plana çıkaran top-

lumsal hareketleri destekleyerek, asıl mesele olan sınıf mücadelesini, sınıfsal 

farklılaşmayı ve sınıf bilincinin oluşmasını engellerken, aynı zamanda kimlik 

politikaları ile sınıf politikalarının beraberce sınıfı örgütleyici bir nitelik kazanabilmesi-

nin de önüne geçmektedir. 

          Bu çalışma kapsamında, işçi sınıfı bilinci, bireyin genel sınıf sistemi içindeki 

konumlarının, bu konumlara uygun sınıfsal çıkarların farkındalığını ve kapitalist sistemi 

dönüştürecek toplumsal eylemlerin gerçekleştirilmesini anlamına gelmektedir (Oll-

mann, 1972: 1-24). Bu anlamda sınıf bilinci, ücretli emekçilerin kendileri ile aynı top-
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lumsal konumu paylaşanlar ile özdeşleşmelerinin ötesinde, toplumun merkezi kurumları 

tarafından empoze edilen ideolojilere ilişkin karşıt tutumları da içerir. 

          Bu çalışma çerçevesinde, sınıf bilinci kadın işçiler açısından ele alınacağından, 

sınıf- toplumsal cinsiyet teorileri ile bir arada tartışmaya çalışılacaktır.  Son dönemlerde 

toplumsal cinsiyet kavramının sosyal bilimlerdeki yaygın kullanımı ile kadınlık de-

neyimi üzerine çalışmalar yoğunlaşsa da, erken dönem sınıf analizlerinde ve sınıf bilinci 

çalışmalarında kadın deneyimine yeterince önem verilmediği görülmekte-

dir(Yilmaz,2013: 362). Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde kadınların, eril ideoloji 

uyarınca kutsal anne miti üzerinden ne şekilde tanımlandıkları ve dolayısıyla dışarıda 

çalışmalarının uygun görülmeyip, ev ve aile ortamının güvenli duvarları arasına hapse-

dilmesinin bu kadınların ekonomik hayatında etkisi olduğunu göstermeye çalışılacaktır. 

        Bu çalışma İran’ın Tebriz kentinde halı dokuyan işçi kadınlar üzerine yapılmıştır. 

Halı dokumacılığı iki farklı mekânda gerçekleşmektedir: evlerde (bireylerin yaptığı üre-

tim) ve fabrikada (toplu olarak yapılan üretim.)  Meta üretimine dair süreçler her ne 

kadar iki farklı mekânda aynı olsa da, farklı mekânlarda çalışan işçiler arasında sınıf 

bilinci ve kolektif hareketler bağlamında bazı temel deneyim farklılıkları 

bulunmaktadır. İran’da halı üretimi geleneksel olarak evlerde yapıldığı halde, 

sanayileşme sürecinde fabrikalaşması en az olan sektörlerden sayılabilir. Sadece ev-

lerde, hane halkı tarafından yapılan üretimler taşeronların eline geçmiş ve böylece 

mekân değişmeden, tüm üretim araçları ve sermaye işçinin mülkiyetinden çıkarılmıştır. 

Bu çalışmanın temel problemi, farklı iki mekânda üretim yapan kadın işçilerin emek 

süreci ve çalışma koşulları, sınıf bilincinin gelişimi ve bu bağlamda sınıf oluşumu 

süreçlerinin karşılaştırmasını yaparak üretim mekânının bu süreçler üzerindeki etkisini 
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ortaya çıkarmaktır.  Bu problem çerçevesinde temel sayılan, evde ve fabrikada çalışan 

kadınlar arasında gerek çalışma koşulları gerekse sınıf oluşumu ve sınıf bilincinin 

gelişimi anlamında önemli farkların açığa çıkarmaya çalışmaktadır. 

        1.2. Önem 

     Bu çalışmada İran’da işçi sınıfı üzerinde bir takım değerlendirmeler sunulmuştur.  

İran’ın demokratikleşmemiş siyasetinden dolayı, hiçbir zaman ne akademik alanda ve 

ne de popüler tartışmalar arasında işçi sınıf kültürü oluşmamıştır.  Hatta bu konu o ka-

dar derin bir meseleye çevrilmiştir ki, bazı akademisyenler İran’ın tarihsel olarak sınıf 

meselesinden bağımsız olduğunu iddia etmişler ve bu sebepten dolayı tüm 

araştırmaların sınıftan bağımsız şekilde yapılmasını uygun görmüşlerdir.  Bu nedenle bu 

çalışma, bu yaklaşıma karşı olarak, İran’da tarihsel olarak işçi sınıfının oluşumu ile 

başlayarak bu işçi sınıfının nasıl değişim ve dönüşümlerden geçtiğini ortaya koymaya 

çalışacaktır.  İran’da da tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi tarihsel olarak bir 

işçi sınıfı oluşumu ve dolaysıyla sınıf sorunu elbette ki mevcuttur.  Diğer yandan, İran 

gibi kültürel-ideolojik açıdan erkek egemenliğinin yoğun biçimde yaşandığı bir toplum-

da, kadınlar üzerinden annelik, eş, ev hanımı gibi kimliklerin öne çıkarılması, diğer 

yandan bu kadının ev içinde daha düşük ücretle ve bireysel bir şekilde çalışması için 

ortam yaratılmakta, böylece kadınların işçi olarak bilinçlenmesine de engel 

olunmaktadır.  Bu amaca bağlı olarak İran’da halıcılık sektöründe iki grup olarak ev 

içinde ve fabrikada çalışan kadınların emek süreci, kontrol ve denetimleri, sınıfsal bi-

linçleri ve dolaysıyla, kolektif eylemleri, araştırılacaktır. 

 1.3. Çalışmanın Amacı 
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1. Evde halı dokumacılığı yapan ve fabrikada halı dokumacılığı yapan kadınlar 

arasında sınıf bilincinin gelişimi bağlamında ne türden farklılıklar vardır? 

2. Bu farklılıklar herhangi bir kolektif harekete yol açmakta mıdır? 

3. Farklı mekânlarda çalışan kadınların birbirleri arasında ne tür dayanışma 

ilişkileri gelişmekte ve dayanışma ilişkilerinin gelişmesinde cinsiyet, akrabalık, 

etnisite gibi etkenler ne türden roller oynamaktadır? 

4. İki farklı üretim mekânında çalışan kadınlar arasında emek süreci, çalışma 

koşulları, emek sürecinin kontrolü vb. açılardan ne türden farklılıklar 

oluşmaktadır? 

1.4.Sınırlılıklar 

          Bu çalışma literatür taraması, edinilen bilgilerin derlenmesi, alan araştırmada edi-

nilen gözlem ve derinlemesine mülakat süreçlerinin değerlendirmesi ile birlikte 7 aylık 

bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir.  Ancak, öncelikle yerel literatür taramasında iki 

çeşit yönelim ile karşılaşılmıştır: ilk olarak, devrimden önce İran üzerine çalışan 

araştırmacıların batı modernitesi içinde gelişmiş bilimsel paradigmalardan yola çıkarak 

çalışmalarını gerçekleştirmiş olmaları ve İran’ın toplumsal, kültürel ve ideolojik özellik-

lerini çalışmalarında göz ardı etmeleri; ikinci olarak ise, bunun tam aksine devrimden 

sonraki literatürde İslam ideolojisinin baskın bir şekilde görülmesi nedeniyle kadının 

anne veya eş kimliğini ön plana çıkartılmakta ve dışarıda çalışan kadınlar üzerine ner-

deyse hiç bir çalışma bulunmamaktadır. Kadın daha çok anne ve eş olarak ele 

alınmaktadır.  Bu iki çeşit literatür farklı amaçla üretilmiş olsalar bile her iki çeşidin 

sansür mekanizmasından etkilenmiş olmaları ve devlet siyasetini akademik alanda 
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meşrulaştırma kaygısı taşıdıkları aşikârdır. Bundan dolayı da literatür içinde, taranan 

bilgilerin değerlenmesi ve anlamlı bir bütün oluşturması oldukça güç bir hale gelmiştir. 

Saha çalışmasında ise birden fazla engel ve sorunla karşılaşılmıştır. Özellikle evde 

çalışan kadınların adresini veya iletişim yollarını bulmakta oldukça güçlük çekilmiştir. 

Kadın işçileri kendi evlerinde bulmak veya konuşmak, saha çalışmasını zaman zaman 

zora sokmuştur.  Diğer yandan İran devletinin, sınıf ve toplumsal cinsiyet meselelerine 

karşı hassasiyetlerinin olması, bu görüşmelerin yapılmasında bir de emniyet sorununa 

ve bununla bağlantılı etik sorunlara yol açmıştır. Son olarak, konuşma özgürlüğünün 

olmadığı İran’da mülakat yapılacak kadınların güveninin sağlanmasında oldukça 

zorlandık. 

Bu çalışma İran’ın Tebriz şehrinde yapılmıştır. Dünya halı ihracatının %50’sini kap-

sayan İran halı sanayisi için de, Azerbaycan eyaleti en önemli bölge sayılır. Bu bölge 

iklim olarak hayvancılığa uygun bir bölge olduğundan dolayı iğ üretimi, tekstil ve 

halıcılık tarih boyu çok yaygın şekilde yapılmıştır. Tebriz şehri, bu bölgenin en büyük 

ve İran’ın 4. Büyük şehri olarak, WCC tarafından dünyanın “el yapım halı” şehri olarak 

seçilmiştir. Araştırma, Tebriz şehrinde bulunan ve rastgele seçilen bir halı fabrikasında 

ve kendi evlerinde çalışan kadınlara yapılmıştır.  Saha çalışması her ne kadar zorlu olsa 

da, alanı bütünlüklü olarak değerlendirme ve mülakat yapılan kişilerle yüz yüze iletişimi 

sağlamak mümkün olmuştur. 
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2.BOLÜM 2: TARİHİ TARTIŞMALAR: 

2.1 İRAN’DA KAPİTALİZM VE İŞÇİ SINIFININ TARİHİ 

 

İran’da işçi sınıfının oluşumu, yoğun tartışmalar yaratan bir konudur. Bir yandan 

siyaset bilimciler ve sosyologlar, diğer yandan tarihçiler, farklı çerçevelerden ve 

yaklaşımlardan konuya bakarak farklı açıklamalar yapmaktadırlar. İşçi sınıfının oluşum 

süreci, bizi ister istemez kapitalist ilişkilerin ne zaman ve hangi yollarla geliştiğini 

anlamamızı gerektirir. Bu nedenle bu bölümde İran’da kapitalist üretimin ve kapitalist 

üretim ilişkilerinin gelişmesine odaklanılacaktır. 

2.1.1. İran İşçşi Sınıfı Üzerine Farklı Yaklaşımlar 

Bazı sosyologlar, ekonomistler ve tarihçiler İran’ın bugünkü sorunlarının, gele-

neksel ve tarihi despotizmden kaynaklandığını savunarak, sermaye, kapitalizm, sınıf, 

devletin sınıf yapısı, özel mülkiyet vs. gibi kavramların İran için geçerli olmadığını ileri 

sürerler. Bu sosyal bilimcilere göre, modern dünyayı incelemekle günümüzdeki İran’ın 

durumunu anlamak ve sorunlarını çözmek mümkün değildir. Bu düşünceyi savunanların 

arasında Homayoun Katuziyan, Kazem Alamdari, Seyed Javad Tabatabayi 

bulunmaktadır. İran bazı açılardan modern dünyanın özelliklerini taşısa da, bu yazarlara 

göre bu modern dünya ve onun kendi yarattığı çatışmalar İran toplumu üzerinde etkili 

olmamıştır. Bu nedenle İran toplumu, modern dünyanın yarattığı çelişkiler üzerinden 

anlaşılamaz. Dolayısıyla bu “sağcı yeni tarihçilerin” düşüncelerine göre İran toplumu ve 
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tarihi şu an bölgesel ve ulusal olarak kapitalizm sürecinde olmasına rağmen hiç bir za-

man “kapitalistleşme”de “gerçek oryantasyon’’da bulunmamıştır çünkü antik, orta ve 

yeni tarihinde İran, hep bir mutlak otorite olarak Tanrı tarafından (padişah ve İslam de-

vriminden beri dini lider) bahşedilmiş bir irade var olmuştur. Bu irade toplumsal 

tabakalaşmanın oluşumuna ve gelişimine izin vermezken, aynı zamanda sınıf 

çatışmalarına ve devletin bir sınıf devleti olarak ortaya çıkmasına engel olmuştur. 

2.1.2. Houmayoun Katouziyan Yaklaşımı 

Tarihçi Houmayoun Katouziyan’a göre İran, Avrupa modernitesinin karşısında, 

tarih boyu “durgun, irrasyonel ve geri kalmış” bir ülke olmuştur. Bu ülke tarih boyu 

monarşi ve diktatöryel bir sistem ile yönetilmiştir. Bu düşünür İran hükümetlerinin tari-

hini inceleyerek, tarih boyu demokratikleşmemiş olmasını ve kurumların zayıflığını 

toplumsal ve kültürel bağlarından koparıp ve sadece siyaset ve devlet üzerinden 

vurgulamıştır. 

Bu sosyal tarihçi, kendi kitabında “devlet ve otokratik toplum” adlı bir teori ortaya 

koymuştur. Katouziyan, yazılarında devamlı batıyı örnek alan ve batı tarihini inceleye-

rek İran toplumunu bu batı tarihine göre analiz eden sosyal bilimcileri eleştirmiştir.  

Katouziyan’a göre bu sosyal bilimciler İran toplumunu bir şekilde batı tarihi ile 

açıklamaya çalışırken, İran’ın göçebe sisteminde bulunan ağaları, aristokrat, esnaf ve 

tüccarı burjuvazi, devleti ise güçlü sınıfın savunucusu olarak algılamışlardır)Katou-

ziyan, 2002: 4). Katouziyan, toplumsal konuları bu şekilde incelemeyi eleştirerek, böy-

lesi meta teoriler ile tüm toplumları çözmenin mümkün olmadığını ileri sürer. Katou-

ziyan’a göre İran’da devrimler, Marksizm ve Avrupa merkezli düşüncelerin ve 
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açıklamaların iddia ettiğinin tersine sınıfsal çatışmadan kaynaklanmamıştır ve devlet 

belirli bir sınıfın savunucusu olmamıştır(Ibid:5-6). Ona göre İran devletinin otoritesi, 

yetkisi ve içinde barındırdığı toplumsal sınıflar ve onların ilişkisi tarih boyu Avrupa 

modelinden farklı olmuştur. (Katouziyan, 2002: 7) 

Katouziyan İran’daki toplumsal değişim ve dönüşümleri incelemenin Marksizm-

Leninizm gibi meta teoriler ile değil, ancak yerele özgü yaklaşımlarla mümkün 

olabileceğini savunur (Katouziyan, 1998: 4-5,1996: 56-57) ve başka şekilde gerçekçi bir 

açıklamaya varılmayacağını söyler (Ibid: 59). Katouziyan’a göre toplumsal sınıfların 

yokluğunda ve aynı zamanda devletin toplum üzerinde iktidarının mutlak olması duru-

munda “çelişki” kavramı sınıflar arasında değil, devlet ve toplum arasında kendini 

gösterir. Katouziyan’a göre “İran tarih boyunca hep otokratik bir devlet olmuş” ve “İran 

despotizminin” en önemli özelliği devletin ve sarayın siyasi ve nizami despotizmi 

olmasıdır; bu despotizm ise toplumun çeşitli bölümlerini sarmıştır. Bu konuda en önem-

li örnek özel mülkiyet meselesidir.  İran tarihinde özel mülkiyet yoktur ve bütün 

mülkiyet devlete ait olup şahıs, sınıf, ırk ve aşirete bu hak tanınmamıştır. Katouziyan’a 

göre devlet, İran tarihinde tutarlı bir birim oluşturmuş ve en önemli güç kaynağı olduğ-

undan dolayı “mülkiyet” sadece ona ait olmuştur; öyle ki, devlet istediği zaman 

mülkiyeti kendine yakın gördüğü ve etrafındaki eşraf-zadeler arasında dağıtıp, 

istemediği zaman onlardan almıştır. Bu nedenle devletin kontrolünden harici bir şekilde 

özel mülkiyetten söz edilmesi mümkün değildir (Katouziyan, 2002: 17-18) ve hiçbir 

zaman “feodal özel mülkiyet üzerine oluşmuş aristokrasi ve ardından ailede bu mülkiye-

tin devamı ve miras meselesi İran tarihinde olmamıştır ve mantıksal olarak olması da 

mümkün değildir.” (Katouziyan,1998: 8-9) 
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İran üzerine yapılmış ve hâlihazırda yapılan araştırmaların önemli bir çoğunluğu 

yukarıda bahsettiğimiz teorik çerçeveyi kullanmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmalar, 

İran’ın toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütlenişinde kapitalist üretim ilişkilerinin ge-

lişimine kesinlikle vurgu yapmaz ya da İran’ın değişim ve dönüşümünün kapitalizm ile 

hiçbir ilişkisinin olmadığını ileri sürerler. Biz bu çalışmada yukarıda bahsettiğimi yeni 

sağcı tarihçilerin tersine İran tarihini ve İran’da kapitalizmin yerleşme dönemlerini “top-

lumsal sınıf” ve “sermaye birikimi” çerçevesinde ele alacağız. Bu modemle kapitaliz-

min yaşanış biçimin ülkelere göre özgün görsek de, tüm dünya ’da yaşandığını söyleye-

biliriz. (Erbay,2009)  

 

2.2 İran’da Ekonomik Hayatın Başlangıçı  

 

İran’da 9. ve 10. yüzyıllarda Kazerun1 kentinde sanayi imalatı yapıldığına dair 

bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bölgelerde kumaş, halı, çanak çömlek, ahşap ürünleri 

vs. atölyeleri çok yaygınlaşmıştır; hatta bu ürünler, Orta ve Batı Asya’ya, Kuzey Afrika 

ve Akdeniz kıyılarına ihraç edilmektedir (Paydar, 2016: 30). Bu sanayinin gelişmesinin 

büyük kentlerin oluşumuyla birlikte gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Örneğin, Neyşab-

ur şehrinin bir milyon nüfusu vardı ve başka büyük şehirler de kurulmuştu. Bu dönemde 

tarım ve hayvancılığın da önemli bir sektör olduğunu vurgulamak gerekir. 9. ve 10. 

yüzyılda pamuk, kuruyemiş, şarap ve ipek gibi bazı tarım ürünlerinin ya da tarım üreti-

minden elde edilen metaların da ihracatı yapılırdı. Genellikle bu ürünlerin ihracatının 

                                                 
1Kazerun (Farsça: کازرون,Kāzerūn), İran'ın Fars Eyaleti'nde şehir. 
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gerçekleştirildiği ülkeler Hindistan, Çin ve Orta Asya’ydı (Ibid: 31). Bunların yanı sıra, 

İpek Yolunun İran’dan geçtiğini de hatırlatmak gerekir. 

Giderek manüfaktör ve korporatif üretiminin geliştiği bir ortamın ortaya 

çıkmasıyla bu kentlerin önemi daha da arttı. Bu korporatif üretimde bir usta ve bir kaç 

çırak birlikte üretiyorlardı.  Orta Doğuda kültürel ve tarihsel önem taşıyan büyük pazar-

lar şehrin en önemli ve canlı mekânlarındandı. Bu pazarlar modernite öncesi kentin top-

lumsal hayatının önemli noktası sayılmaktaydı ve bu pazarların gelişmesi şehrin 

sınırının gelişmesi anlamına gelmekteydi. Bu noktada Petrushevsky atölyelerin 

gelişmesi ile ilgili olarak İran Ortaçağ Tarihi isimli çalışmasında şöyle der: 

Şehirlerde bağımsız üreticiler sınıfsal korporasyon biçiminde bir araya gelmeye 

başladılar. Bu korporasyonlarda çıraklar, ustalar ve usta yardımcıları birbirlerinden 

farklılardı. Bu sebepten dolayı bir ürünün üretim ustaları atölye gibi bir yerin ortak 

noktasında bulunurlardı ve atölyeler hem üretim ve hem satış merkezleriydi. Şehirlerde 

bu küçük atölyelerin yanında devlete veya büyük feodallere ait tekstil atölyeleri kuruldu 

ve şehrin ortasında başka şehirlerden gelmiş olan tüccarlar için kervansaraylar kuruldu. 

Bu kervansaraylar konaklamanın yanında depo ve toptan satış noktalarıydı. Naser Khos-

ro’nun (1) belirttiği gibi 11. yüzyılın ortalarında İsfahan şehrinde sadece bir caddenin 

üzerinde 50 büyük kervansaray vardı (Petrushevsky, 2001: 41). 

 

Petrushevsky’nin söylediklerine dayanarak orta çağda İran’da sanayinin belirgin 

biçimde geliştiğini, bu gelişmenin de hem şehrin ekonomik hayatını hem de insanların 

toplumsal yaşamını değiştirdiğini söylemek mümkün. Fakat bu gelişmeleri yavaşlatacak 

ve neredeyse durduracak gelişmeler de olmuştur. İran devletleri sık sık savaşa girmiş ve 



12 
 

başka devletlerin saldırılarıyla karşılaşmıştır. 9. ve 10. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 

İran’a karşı büyük ve ciddi hasarlar yaratan savaşlar ilan edilmiştir. Bunlardan ilki 

Moğolların önce Orta Asya’ya ve ardından İran’a saldırısıdır. Bu savaş İran ve Orta 

Asya’nın üretiminin ve dolayısıyla ticaretini ağır şekilde etkilemiş, büyümüş şehirler 

virane olmuş, üretim yerleri ve ticari merkezler yıkılmış, tarlalar yakılmış ve ticari yol-

lar yok edilmiştir. İkinci savaş ise Gborkanyan Hanedanından Timurlenk’in saldırısı ile 

yaşanmıştır. Bu saldırı o kadar ağır olmuştur ki tüm yol ve tesisler baştan yapılmak zo-

runda kalınmıştır. Bu savaşların İran’ın tıpkı Avrupa’da olduğu gibi erken bir tarihte 

gelişimini engellediğini söylemek mümkündür. Bahsedilen 16-17. Yüzyıla kadar olan 

dönemde tarım arazilerinin, ticaret merkezlerinin, kervansarayların mülkiyeti devlet ve 

özel birtakım kimselerde toplanmıştır. Yani orta çağ İran’ında devlet mülkiyeti, kabile 

mülkiyeti, özel mülkiyet, ortak mülkiyet ve aristokrat mülkiyeti bir aradaydı. Padişah ve 

devlete yakın kişiler, aristokratlar, din hocaları ve kabile liderleri ortak şekilde, üretim 

merkezleri, tarım bölgeleri ve ticaret merkezlerinde mülkiyet sahibi olmuşlardır. 

Tarımsal üretim yapan küçük ve topraksız köylüler ise toprak sahibi olan ağa için 

çalışmaktaydı (Petrushevsky: 30-42). 

Yukarıda sözünü ettiğimiz olgulardan yola çıkarak İran’da orta çağdan 18. 

yüzyılın sonlarına kadar olan süreçte feodal üretim ilişkilerinin hâkim olduğunu söy-

leyebiliriz. Ancak bu ilişkiler 19. yüzyılın sonlarından itibaren belirgin bir şekilde 

değişmiş ve meta ekonomisi ile pazar için üretim yaygınlaşmış, dolayısıyla kapitalist 

üretim ilişkileri hakim olmaya başlamıştır. 

Bir sonraki bölümde ise İran’a kapitalizmin girişi ve ardından (özellikle petrol sa-

nayisinin gelişmesiyle) işçi sınıfının oluşumuna değinilecektir. 
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2.2.1 İran’da I. ve I Pehlevi Padişahlık Dönemileri( Sanayinin, Burjuvazinin ve 

Proletaryanın Oluşumu) 

Yukarıda kısaca belirtmiş olduğumuz üzere İran’da 20. yüzyıldan önce kapitalist 

ilişkilerin gelişimi için yeterli bir zemin oluşmaya başlamıştır. Örneğin, fabrikaların 

gelişimi, kentleşme, dış ticaret ve ülke içi ticaretin başlaması, parasal ilişkilerin 

gelişmesi gibi gelişmeler bu ortamı hazırlamıştır. Bu oluşumlar da feodal toprak sahip-

leri, saray mensupları (üst düzey bürokratlar), sanayiciler ve güçlü tüccarların ekonomik 

hayata girerek kapitalistleşmeleri için zemin yaratmıştır. Bu gruplar ekonomik ve siyasi 

güç ve yetkilerini kullanmışlar, servetlerini kalıcı kaynaklara çevirmeye başlamışlardır.  

Örneğin, SHAHİ bankın kuruluşu, Tahran’dan başka şehirlere telgraf hattının 

kurulması, Karun nehrinde gemicilik eksklüzif hakkı, yol yapım, lojistik, petrol ve diğer 

yer altı kaynaklarının bulunması ve istihracı,  halı ve tütün ihracatının eksklüzif hakkı 

gibi gelişmeler sermaye birikiminin aratmasının önünü açmıştır (Paydar, 2016: 40). 

Diğer taraftan, 1862-1913 yılları arasında başta İngiltere olmak üzere batılı devlet-

lerin en karlı sektörlere yatırım yapmaları, İran’da sadece kapitalizmin gelişimine katkı 

sağlamakla kalmamış, aynı zamanda sömürgeciliğin artışı ile batının hegemonyası ülke 

içinde kurulmaya başlanmıştır. Paydar’ın aktardığına göre, yabancı yatırımlar İranlı 

sermaye sahiplerinin yatırım yapmasını engellemiş ve bu durum bazı yerel 
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yatırımcıların iflasına neden olmuştur. Fakat bu, yerel sermayenin başka sektörlerde 

yoğunlaşmasıyla sonuçlanmıştır. 

Örneğin tekstil, pamuk üretimi, pirinç, deri, tiryak ve hepsinden ziyade halıcılık 

sektörleri birçok yabancı ve yerel yatırımcıyı bu şekilde kendine çekmiştir. Tarihsel 

araştırmalara göre, Tebriz’de küçük tekstil fabrikasının iflasına paralel olarak, 1500 

civarı halı işçisi çalıştıracak kapasitede olan fabrikalar kurulmuştur. Bu fabrikalarda 

aynı anda 100 halı üretilmekteydi (Ibid: 40) Bu şekilde dış ticaret gelişmiş ve Tebriz, 

Tehran, Rasht ve İsfahan gibi şehirler önemli ticaret merkezlerine dönüşmüştür. 

Dünyanın her tarafından çok büyük ticaret kervanları bu şehirlere gelerek bir yandan 

Avrupa üretimi olan ürünlerini satmış, diğer yandan tütün, kuruyemiş, ipek, halı ve pa-

muk almışlardır. Paydar’ın aktardığına göre, bu dönemde burjuvazinin bir kısmı çok 

hızlı şekilde büyümeye başlamış ve büyük sermaye edinerek sanayi ve ticarette büyük 

yatırımlar yapmışlardır. Bunların bir kısmı bir süre sonra çok büyük sanayi ve ticari 

kuruluşların sahipleri haline gelmişler ve bazıları dünya çapında ünlü ticari şirketlerin 

içinde yer almışlardır. Bu isimler İran tarihinde ilk sermayedarlardır: Mohammad Hose-

in Aminnozarb, Tomanyans, Erbab Cemşit Zertüşti, Mohamad Erbab Esfahani, 

Mohamad Hosein Kazruni, Mohamad Vali Nasrolasaltaneh, Kamran Mirza (İbid: 42-

43) 

Bu sermaye sahiplerinin arasında din hocalarının da bulunduğunu belirtmek gere-

kir. Örneğin, Haj Molla Ali Kani adında bir müftü, 1871 şemsi senesinde, ağır kıtlıktan 

sonra buğday depolarını kapatarak, ürününü 25 kat pahasına satmış ve büyük sermaye 

edinmiştir. Fakat halkın itirazı ile karşılaşınca, itiraz edenlere “mürtet” ve “Bahai” 

lakabını vermiş ve itiraz eden kişilere iktidar vasıtasıyla ceza uygulanmasını sağlamıştır 
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(Paydar,2016:44). Böylece İran burjuvazisi ilk gelişme aşamasını tamamlamış ve dini, 

ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir pozisyon elde etmiştir. 

Yavaş yavaş yabancı ve yeni sermayenin ülkeye girişi ile birlikte kent ve kırsal 

bölgelerde farklı iş imkânlarının önemi de artmaya başlamıştır. Geleneksel usta-çırak 

ilişkisi yeni emek gücü satma formuna dönüşmüştür.1905-1925 arası dönemde gelenek-

sel küçük esnafın sayısı daha da düşmüş, işlev olarak başarısız olmuş ve küçük 

kalmışlardır.  

2.2.2İşçi Sınıf Durumu Ve İlk Hareketler: 

1941 senesinde Toude Partisi kurulmuştur. Ardından 53 Kişi adı ile ünlü olan 

İranlı Marksist aydınların bir kısmı, 1941-1945 senelerinde işçi sınıfının bilinçlenmesi 

ve örgütlenmesi ile ilgili oldukça önemli çalışmalar yapmışlardır (Abrahamyan, 2001: 

216). Bu kişiler İran komünist partisinin merkez komite üyeleridir ve İran’da ilk 

sendikalaşmayı başlatan gruptur. Bu dönem Toude Partisinin en aktif yılları olmuştur. 

Toude Partisinin işçi hareketi o kadar güçlenmiştir ki, 1946 senesinde işçi gününde, 

İsfahan’da yaklaşık 40 bin kişilik, Tahran’da yaklaşık 50 bin kişilik ve Abadan şehrinde 

80 bin kişilik mitingler gerçekleştirmişlerdir. Aktif üyeleri çeşitli şehirlerde 40 bini 

geçerken, toplamda 355 bin işçiyi örgütlemişlerdir(Ibid: 217). Tabi ki bu sayıları İran’ın 

o dönemdeki kapitalist gelişmişlik düzeyine göre değerlendirmek gerekir. 1925 yılında 

(Toude partisinin kuruluşundan 16 sene önce) 50 kişiden fazla işçisi olan fabrikanın 

sayısı sadece 5 taneydi. Ayrıca, geleneksel sanayide işverenlerin ve tüccarın etkisi çok 

güçlüydü ve işçi sınıfı tam olarak ortaya çıkamamıştı. Bu nedenle gerek toplumsal 

yaşamda gerekse üretim sürecinde geleneksel ilişkiler hala hâkimdi. 
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Bu çerçevede düşünüldüğünde bilinçli bir işçi sınıfının ortaya çıkmasında din ve 

gelenek başta olmak üzere kültürel faktörler çok etkili olmuştur. Diğer taraftan Riza 

Shah Pahlavi işçi konseylerinin kurulması ve faaliyette bulunmalarına çeşitli engeller 

çıkartmıştır. Riza Şah, 1926’da tahta oturduktan sonra işçi sınıfının merkezi konseyini 

kapatmış, işçi sınıf hareketini yasaklayıp, komünist ve sosyalist partileri yasa dışı ilan 

etmiştir(Ibid: 220). Buna rağmen belirtilmesi gerekir ki, eğer Riza Shah’ın (Mustafa 

Kemal Atatürk’ten etkilenmiş olan) sanayileşme ve kalkınma siyasetleri olmasaydı pro-

letarya oluşumu bu kadar hızlı olmayabilirdi. 

Daha önce belirtildiği gibi, 1925’de 50 kişiden fazla işçisi olan fabrikanın sayısı 5 

taneydi ve toplamda fabrika sayısı 20’yi geçmiyordu, ancak 1941 senesinde 346 

fabrikanın üretim hattı çalışmaya başlamıştır (Ibid: 220). Bununla bağlantılı olarak, 

fabrikaların sayısının çok hızlı bir zamanda artmasının sonucu, 16 yıl içinde büyük 

fabrikaların işçi sayısı 1000’den 50 bin kişiye çıkmıştır.  Özellikle petrol sanayisinde 

işçi sayısının artması ve diğer yandan tekstil, halı ve deri sektörlerinde az sayıda işçi 

çalıştıran işletmelerin birleşmesi, sanayi proletaryasının sayısını 20 binden 31 bine ka-

dar yükseltmiştir(Ibid: 221). 1941’de yeni kurulmuş fabrikaların ve petrol şirketlerinin 

işçileri 10 bini bulmuş, bununla beraber deniz mahsulleri üretiminde 2500, tren 

yollarında 9000, madenlerde 4000 ve limanlarda 4000 kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla bahsedilen yıllarda İran’da yeni sanayi proletaryasının oluşmaya başladığı 

söylenebilir(Ibid). Bu sınıf, diğer kapitalist toplumlarda olduğu gibi İran’da da 

sömürülen, yüksek çalışma saatlerine maruz kalan ve düşük ücretle çalıştırılan sınıf 

olmuştur. 

2.2.3İşçi Sınıf Hareketinin Büyümesi: 
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İşçi sayısı artarken, işçilerin giderek sınıf bilincine sahip olmasını sağlayacak 

gelişmeler de yaşanıyordu. Bu bağlamda, İran işçi sınıfının bilinçlenme sürecini 

başlatan etmenler kısaca şöyle özetlenebilir: 

1. Meşrutiyetin ilanı için verilen mücadelelerde özellikle aydınların işçi sınıfı üze-

rine etkileri sınıf bilincinin gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. 

2. İkincisi 20. yüzyılın başında ekonomik krizlerden dolayı işçilerin bir kısmı Kaf-

kasya’ya (Bakü) göç etmiş ve 1917 sosyalist devrimiyle sonuçlanan mücadele-

lere yakından tanık olmuştur(Yazdani, 2013). Bu işçiler İran’a döndüklerinde 

işçi örgütlenmesinin ve işçi sınıfının bilinçlenmesinin en temel kaynağı 

olmuşlardır. 

3. İran petrol sanayisinin büyümesi ve yabancı sermayelerin bu sektöre 

aktarılması Bu sektörün tüm getirisi İngiltere’ye ait olduğundan dolayı üretimin en 

önemli ve hassas alanına çevrilmiştir.  Petrol sanayisinde çalışan işçi sayısı 1925’te 

sadece 20,000 iken, 16 sene içinde bu sayı 31,000’i geçmiştir. Bu sektörde çalışan 

işçilerin sınıf hareketinin temelini oluşturmuş olması tesadüf değildir, zira bu sektör 

hem işçi sayısının yüksek olması hem de yabancı sermaye ve sömürgeciliğin merkezi 

olması nedeniyle işçi sınıfı hareketinin ve ulusal hareketlerin odak noktası olmuştur. 

Bu hareketin uç noktası 1951-1953 seneleri arasında, başbakan Mohammad Mosad-

degh’in liderliği ile İran petrol sektörünün millileşmesi sırasında yaşanmıştır. Tabi ki 

işçi sınıfı ve hareketi, özellikle Toude’ ye bağlı olan aydınların mücadeleleri, 1953’de 

ABD ve İngiltere’nin İran’da gerçekleştirdiği darbe ile ciddi miktarda etkisiz hale 

getirilmiştir. 
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2.3. Mohammad Reza Shah Pahlavi 

Pehlevi hanedanının İkinci Şahının hüküm sürdüğü yıllarda, tıpkı Baba Reza Şah 

zamanında olduğu gibi işçi hareketleri baskı altına alınmıştır. Mohammad Reza Şah, 

Sovyet tehlikesi ile karşı karşıya olma bahanesini kullanarak batı devletlerine 

yakınlaşmış ve anti-komünizm siyasetine devam etmiştir. Böylece ülkede tüm sosyalist 

hareketlerin örgütlenmesine engel olmuş, devrimci ve işçi sınıfı hareketinin gelişmesini 

kontrol etmeye çalışmıştır. Diğer taraftan ikinci Pehlevi’nin padişahlık sürecinde birçok 

faktör devrimci grupların hareketi ve işçi sınıf mücadelelerin artmasına neden olmuştur. 

Örneğin, ilk olarak İran’da emniyet kurumunun (Savak) kuruluşu ve bu kurumun etkili 

biçimde çalışması her türlü muhalefeti engellenmiştir. Muhalif gruplara yapılan 

işkenceler ve verilen sürgün, hapis ve idam cezaları normalleşmiştir. Bu baskının 

artması ile örgütlenmeler beklenenin aksine azalmak yerine daha da artmaya, hatta 

radikalleşmeye başlamıştır. Silahlı mücadeleyi kabul eden kısım ise bu dönemde 

örgütlenmeye başlayarak, toplum içinde meşruiyet kazanmayı kısmen de olsa 

başarmıştır. 

Diğer yandan, Toude Partisinin çalışmaları yasaklandığı için bu partiye mensup 

olan örgütler, örgütlenmelerine gayri resmi şekilde devam etmişler; böylece üniversite 

öğrencisi, işçi, kadın ve çeşitli farklı gruplardan üye kazanıp örgütlenerek bu grupları 

devrimci örgütlenmeye dâhil etmişlerdir. Bu insanlar 1970 ve 80’li yıllardan sonra 

ülkenin önemli aydın, yazar ve muhalifleri olmuşlardır. 

Diğer taraftan, 1969’da İran meclisinde “Toprak Reformu” adı verilen planlamaya 

göre yer üzerine (tarım arazisi) olan özel mülkiyet büyük toprak sahiplerinin elinden 

alınacak ve küçük çiftçilerin (özellikle küçük toprak sahiplerinin) eline verilmek sure-
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tiyle çiftçilerin arasında yeniden dağıtılacak idi. “Yer reformu” planı, “Şah ve Millet’’ 

reformunun ilk kademesini oluşturmuştur.  Ne var ki bu reform bütünüyle işlememiş, 

birincisi, bu politika tüm köylüleri kapsamamış, ikincisi, daha önce büyük toprak sahi-

binin yanında çalışan köylüler bu topraklar dağıtıldığı ve kendileri bundan 

yararlanamadığı için işsiz kalmışlardır (Hoagland, 2002: 124-125). 

 

3.BOLÜM 3: İRAN İSLAM DEVRİMİ 

3.1: İran İslami Devrim’den Sonra İşçi Sınıfının Durumu 

1960 sonlarında ve 1970 başlarında petrol fiyatlarının dünya piyasasında artması 

ile İran devletinin petrol gelirleri de artmış ve böylece kentleşme ve sanayileşme 

hızlanmaya başlamıştır.  Kentlerde gelir artışı ve diğer yandan çiftçilerin topraksız 

kalması kırdan kente göçü de artırmıştır. Kente göç edenler şehrin marjinal kısımlarında 

çok düşük ücretlerle el emeklerini satmaya başlayarak hayatlarını sağlamaya 

çalışmışlardır. Bu kitlelerin oluşumu, kentlerin etrafında gecekonduların, marjinal 

işlerin ve vasıfsız işçilerin artmasına neden olmuştur. Bu yoksul kitleler 1979 devri-

minde önemli bir rol oynamıştır (Bayat, 2002: 33). 

Abrahamyan’ın belirttiği üzere, 1953 darbesinden sonra işçi hareketi oldukça 

gerilemiş, fakat 1970’lerde az da olsa güçlenmeyi başarmış ve orta sınıfın desteklediği 

devrim hareketi ile işbirliği yaparak İslam devrimini gerçekleştirmiştir (Abrahamyan, 

1390: 254). Bu noktada, 1979 İran devriminin sonrasında, İran’da işçi sınıfının duru-

muna bakılması gerekmektedir. 

3.2 Savaştan Önceki Göç Dalgası(İran’dan göç eden sermaye sahipleri) 
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1979’da gerçekleşen İslam devriminden sonra saraya yakın kapitalist sınıfın tüm 

iktisadi ve siyasi otoritesi ellerinden alınmıştır. Bu sınıf, ağır hapis cezaları (bazen idam 

cezası) ile karşılaşmış, büyük bir kısmı sermayelerini kurtarmaya çalışarak Amerika ve 

Avrupa kıtalarına göç etmek zorunda kalmışlar, yani sermaye sınıfının önceki rejime 

bağlı olan önemli bir kısmı tasfiye edilmiştir. 

3.3Savaştan Sonraki Göç Dalgası(İran’a göç eden işçiler) 

1979 devriminin sonrasında devrim esnasında yakalanmamış ve hayatta kalma 

şansı olan, Şah’a yakın sermaye sahipleri göç ederek, başka ülkelerde hayatlarını devam 

etmeye çalışmışlardır. Öte yandan İran-Irak savaşı da bahane edilerek muhalif grupların 

üzerindeki baskılar artırılmış, savaş bittiğinde ise üçüncü göç aşaması başlamıştır. Fakat 

öncekinden farklı olmak üzere bu göç, başka ülkelerden İran’a olmuştur. Savaştan 

dolayı kendi ülkelerini terk etmiş gruplar savaş bitince İran’a geri dönmüşler, aynı 

yıllarda iki komşu ülke olan Afganistan ve Irak’tan ciddi sayıda kişi, çalışmak amacıyla 

İran’a göç etmiştir. Bu yabancı nüfus 1990’lı senelerde İran’ın en alt işçi sınıfını 

oluşturmuş, göçmenler en zor, en gayri insani koşullarda, çok az maaş karşılığında 

çalışmayı kabul etmişlerdir. Bunun yanı sıra göçmen işçi kitleleri, İran’ın büyük 

şehirleri etrafındaki gecekondularda yaşamak zorunda kalmış, çeşitli şekillerde ırkçılığa 

maruz kalarak, cinayet, hırsızlık, tecavüz, vs. gibi bazı toplumsal sorunların faili olarak 

tanınmışlardır. 

3.4 Devrime Sonuçlanan Seneler(işçi sınıf nufus özeti) 

Namani’nin İran’da Sınıf ve İş adlı kitabında bahsettiği üzere, 1976 yılında (de-

vrime çok yakın tarihlerde) İran nüfusunun %40,2’si (3,5 milyon) örgütlenmemiş 

işçiden oluşuyordu. Bu işçilerin %84’ü (2.97 milyon) özel sektör işçileriydi.  Kalan 
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%16 (566,000) ise devlete bağlı kurumlarda çalışanlardan oluşuyordu. Özel sektörde 

çalışanların ise %54,3’ü (1,9 milyon) üretim işçisinden ve %21,8’i işçi denetim ve diğer 

bölümlerde çalışanlardan oluşmaktaydı. Mogheysi ve Rahnema ise 1995’de özel 

sektörde çalışan işçi sayısını 2,6 milyon ve devlete bağlı kurumlarda çalışanları 1,3 mi-

lyon olarak tahmin etmiştir(Namani & Behdad, 1980: 172). Eğer devlete bağlı üretimde 

çalışan işçi sayısını (309 bin) buna ekler isek, toplamda üretimde çalışan işçi sayısının, 

işçi sınıfının %63,1’ini (2.23 milyon) oluşturduğunu görmemiz mümkündür(Ibid: 156-

158) Bu işçilerin yaklaşık 1 milyonu inşaat sektöründe çalışan, çalıştıkları alanda her-

hangi bir vasfı olmayan, maaşlarını günlük alan ve hiç bir şekilde iç güvencesi olmayan 

işçilerden oluşmaktaydı. 

İran-Irak savaşından sonra Rafsancani’nin başkanlık süreci “rekonstrüksiyon 

dönemi” olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde İran’ın yaklaşımı, Dünya Bankası ve IMF 

kalıplarına uygun bir ekonomik yeniden yapılanma gerçekleştirmek yönündeydi. Bu 

süreç İran’da proleterleşmeyi artırırken çiftçi sayısını da azaltmış, böylece, işçileşme 

oranında %67,8’lik bir artış gerçekleşmiş olacaktı. 

Bu dönemde ülkenin en büyük işvereni devletti. 1975’te, işçilerin yalnız %16’sı 

devlette çalışmaktayken bu oran 1985’de iki katına çıkarak %33’ü bulmuştu. Diğer ta-

raftan yapılan araştırmalara göre işçi sınıfın büyümesi, aynı zamanda küçük burjuvazi-

nin ve ordu mensuplarının azalması (yani İran-Irak savaşından sonra militer ve yarı mi-

liter grupların sayısının azalması) ile ilişkilidir. 

3.5 İran Devriminde İşçi Sınıfın Rolu  

İşçi sınıfı, devrimle sonuçlanan örgütlenmeler esnasında devrimci kitlelere daha 

yakınlaşarak devrimin gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle Pehlevi’nin 
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son Hükümeti olarak, Bahtiyar döneminde, işçi sınıfı büyük grevlerle iktisadi açıdan 

hükümet üzerinde baskı uygulamıştır. En büyük grevler petrol işletmelerinden 

başlamıştır ve diğer sektörlere de bu sektörden yayılmıştır.  Devrimden sonra işçiler, 

konseyler ve sendikalar aracılığı ile Toudeh gibi partilerle daha fazla örgütlenme ve 

direniş gücüne sahip olmuştu. İşçi sınıfı, devrimden sonraki yıllarda fabrikalarda de-

vrimci işçi sendikalarını kurmuş, böylece bir bütün olarak işçi sınıfının kontrolünü ele 

almaya başlamıştı. Hatta daha 1963’de onaylanan anayasaya göre işçiler, çalıştıkları 

fabrikanın hissesine ortak sayılmışlardır ve bu işçi sınıfı açısından büyük bir kazanım 

olmuştu (Gheydari, 2015: 5). Fakat bu madde kısa bir müddet sonra, 1981 ve 1988 

yılları arasında yapılan anayasa değişikleriyle tamamen iptal edilmiştir. 1990 senesinde 

kısa dönem çalışma antlaşmasının kabul edilmesiyle işçiler bir yıllık sözleşmelerle işe 

alınmaya başladı ve bu işçilerin konumunu zayıflattı. 1992’de yüksek enflasyona karşı 

gerçekleştirilen muhalefet ve grevlerin ardından, grev ve mitingler yasak ilan edilmiş ve 

aynı süreç içinde çalışma yasalarının gümrükten muaf bölgeleri için geçerli olmadığı 

ilan edilmişti. Böylece, işçi ve işveren arasında olan tüm antlaşma ve ilişkiler, sermaye 

sahibinin inisiyatifine bırakılmış oldu.(Ibid: 5-6) 

3.6 Devrimden Sonraki Hükümetlerin Ortak Siyasetleri 

Devrimden sonraki hükümetlerin (Rafsanjani, Hatemi, Ahmadinejad, Rouhani) 

siyasi yaklaşımlarında muhafazakârlık-reformistlik ekseninde belirli ideolojik 

farklılıklar olmasına rağmen, hepsinin en önemli ortak noktaları kapitalist ilişkilerin 

geliştirilmesi, sermaye birikiminin artırılması ve işçi sınıfının güçsüzleşmesiydi.  Nite-

kim 2001 yılında 10 kişinin altında istihdam sağlayan işletmeler, çalışma yasasının 

dışında bırakıldıkları için sigorta, emeklilik, mesai saatleri, maaş, izin, vs. gibi konular-
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da daha özgür hareket etme şansı bularak, emek sömürüsü üzerinden sermaye birikimi 

elde etmekte daha avantajlı konuma gelmişlerdir. Başka bir örnek Ahmadinejad 

hükümetinin olarak 2007 yılında çalışma yasasının 21. ve 27. Maddelerini 

değiştirmesidir. 21. maddenin özgün haline göre, işveren ancak geçerli sebepler olursa 

işçiyi işten çıkarabilirken, Ahmadinejad hükümetinin değiştirdiği yasada ise işveren 

istediği zaman ve herhangi bir sebepten dolayı işçiyi işten çıkarma hakkına sahip oldu. 

Ramin Motamednejad, İran’daki kapitalizmin siyaseti üzerine çalışmasında bazı 

önemli noktalara vurgu yapmıştır. Motamednejad 1990’lı yılların başlarını, İran’ın üre-

tim ilişkileri açısından kapitalizme ve idari açıdan bürokrasiye giriş yılları olarak 

tanımlamaktadır. Bu süreç 1990’ların sonuna kadar sürmüştür.  Bu iktisadi yaklaşımı 

belirleyen iki önemli nokta mevcuttur: 

1. İran iktisadının imarı ve 

2. İdari sistemin güçlenmesi ile modern devlet kuruluşlarının gelişmesi 

Bu bağlamda idari sistemin gelişmesi ile hem üst hem de orta idari kademe 

gelişmiş, böylece bürokrasi yerli yerine oturmuştur (Motamednejad, 2012: 10). Bu du-

rumda İran devrimi sonrasında işçi sınıfının büyümesine hangi süreçler sebep olmuştur? 

Motamednejad’ın bu soruya verdiği cevap şöyledir: 

“1990larda, büyük sanayi fabrikaları dışında küçük sanayi de kuruldu. Bunların 

bazıları belediye gibi genel kurumlara bağlı idi, bazıları ise özel sektör tarafından 

kurulmuşlardı.  Şüphesiz büyük özel sanayi kuruluşları ile paralel olarak devlet ve yarı 

devlet kurumlarına bağlı yatırımlar, İran sanayi ve üretiminin gelişmesine katkıda 

bulunmuştur.  Kapitalizmin bu şekli, Kinz’e göre, girişimi spekülasyon yerine yapar. 

Fakat aynı kurumlar, özellikle yarı-devlet ve devlete bağlı kurumlar o dönemin özellik-
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lerinden kaynaklanan fırsatı bulup ve daha çok spekülasyonda bulunurlar.  Sonuç itiba-

riyle üretim ve sanayii faaliyetleri ile paralel şekilde aracılıkla da meşgul olurlar. 

Yatırım şirketleri, farklı mali kurumlar veya modern ticari şirketleri kurarak, özellikle 

de savaş sonrası krizden faydalanarak farklı yetkileri elde etmişlerdir. Örneğin bu sene-

lerde inşaat sektörünün daha yoğunlaşması, borsanın açılması (1989), yabancı para bi-

rimlerin fiyatının farklı olması (1990’lar) veya devlet kurumları ile ilişkileri sayesinde 

yüksek oranda banka kredisi kullanmak gibi avantajlardan faydalanmışlardır. Bu model, 

daha çok Fernand Braudel’in modeline benzemektedir. Fernand Braudel’e göre kapital-

ist tabaka, ticari ve mali aracılıklarda çok önemli role sahiptir. Kapitalistin sermaye bi-

rikimi sürecine bakılırsa eğer, otorite ile sıkı ilişkide olduklarını ve bu ilişki esnasında 

“güç”, “puan” , “tekelcilik” edinmiş olur, diyebiliriz’’(Ibid: 10-11). 

 

 

3.7 Devrim Sonrasıİşçi Sınıfın Siyasi Etkisinin Azalması  

2000’den sonraki yıllarda kapitalizmin daha da büyümesine değinmeden önce, 

İran devriminin sonrasında işçi sınıfının siyasi etkisinin neden azaldığına değinmek ge-

rekir. Devrime yaklaşan yıllarda işçi sınıfının ekonomik ve siyasi örgütlenme olanağı ve 

etkisi gittikçe artmıştır.  Bu artışın sebebi, işçilerin hem fabrikalar hem de üretim mer-

kezlerinde direnişlerinin artması ve işçi örgütleri ile işçi sınıf partileri arasında işbirliği 

yapılmasıdır.  Bu işbirliği, devrime giden yıllarda en önemli (siyasi direniş bazlı) 

işbirliklerinden biridir. Ayrıca, işçi sınıfının bilinci ve devrimci hareketlerin işçiler 

arasında yükselmesi ve diğer yandan aydınlar ve yazarlar tarafından örgütlenmiş olan 

kültürel, sosyal ve siyasi faaliyetlerin çoğalması, işçi sınıfının direnişine yeni imkânlar 
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sağlamıştır. Bu hareketin diğer toplumsal kitleler (öğrenciler, aydınlar, vb.) ile 

birleşmesi, bu örgütlenmelerin en önemli faktörlerinden birisidir. Fakat bu durum, de-

vrimden sonra, ciddi değişimlere uğramıştır. İslami rejimin yerleşmesi ve devrimci kit-

lelerin dini gruplar, örgütler ve bireyler tarafından baskılanması ile devrimin 

yapılmasında çok önemli rolleri olan partiler ve kitlelerin faaliyetleri yoğun engellerle 

karşılaşmıştır. Devrimin ilk yıllarında sol güçler Toude Partisi öncülüğünde Houmey-

ni’yi savunmuş, öte yandan anti-emperyalist bir duruş sergilemişlerdir. Fakat bu 

duruşları, devrimin düşmanı olarak damgalanmalarını engellememiş, bu gruplar de-

vrimci; fakat İslam cumhuriyetinin karşıtı olarak tanımlanmışlardır. Marksist ve komün-

ist grupların eylemlerinin yasadışı ilan edilmesi ile birlikte, bu gruplara üye olan toplu-

mun her kesiminden bireyler, ciddi bir devlet tepkisi ile karşılaşmışlardır: bu döneme 

ilişkin hapis, işkence ve idam iddiaları, hem silahlı mücadele veren hem de legal müca-

deleye inanan bütün bireyleri kapsadığı görülmektedir. 

Devletin sosyal yaşantıya ve toplumsal muhalefete müdahaleleri yalnız bunlar ile 

sınırlı kalmamıştır. Fabrikalardaki işçi konseylerinin feshedilmesi ve onun yerine “İşçi 

Evi” tabelası altında aslında hükümetin bir uzantısı olan bir kuruluşun oluşturulması ve 

bu kuruluşların varlığı, işçilerin siyasi direnişinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. 

Devrimden sonraki işçi hareketi, ağır siyasi baskının sonucunda kendi liderlerini kaybe-

derek siyasi anlamda köşeye çekilmiştir. Bu köşeye çekiliş, tüm direniş gücünü kaybet-

mek anlamına gelmemektedir; fakat baskının ağırlığından dolayı, örgütlenme imkânının 

kaybolması durumu ortaya çıkmıştır. Devrimden sonra oluşan işçi hareketleri (örneğin 

2000’lerde otobüs şoförleri sendika hareketleri) devlet ve emniyet birimleri tarafından 

kolayca toparlanamayacak ve tekrar örgütlenemeyecek şekilde baskı altına alınmıştır. 
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Devrim sonrasında işçilerin ve işsiz iş gücünün sayılarının artması, kapitalizmin 

gelişmesinin göstergelerindendir: İran istatistik merkezinin yayınladığı rapora göre 2006 

senesinde, tarım ve devlete bağlı işçiler haricinde, toplamda 20 milyon 400 bin çalışanın 

8,5 milyonu sanayi işçisidir (Khorasani, 2012: 4). Bu rakam 2010 yılında 13 milyonu 

aşacaktır. Bir nirengi noktası olarak alınabilecek istatistik şu şekildedir:1977’de işçi 

sayısı 3,5 milyon ilen, 1997’de 4,5 milyon kişi olmuştur:bu da demek oluyor ki, 15 yıl 

içerisinde işçi sayısı 3 katı artmıştır (Gheydari, 2015: 5).İran istatistik Merkezi’ne göre 

2006 senesinde 16,057 sanayi işletmesi 10 kişiden fazla işçi çalıştırmakta, diğer yandan 

425,000 işletme 10 kişiden az bir kadro ile çalışmaktadır ve bu iki kategori toplandığı 

zaman, bu işletmelerde toplamda 1 milyonu aşkın işçi çalıştırıldığı görülmektedir (Kho-

rasani, 2012: 5). 

Hizmet sektörü ise İran’da yüksek sayıda işçi istihdam etmektedir. Bu sektör, dev-

let, yarı-devlet ve özel işletmeler olarak üçe ayrılmıştır. Bu sektöre dâhil olan işler içeri-

sinde otelcilik, restorancılık, lojistik, bankacılık, depoculuk, vs. bulunmaktadır. 2006 

senesinde, 2 milyon 130 bin kişi bu sektörde çalışmakta ve bu sektörde mavi yakalıların 

yanı sıra “beyaz yakalı” şemsiyesi altında toplanabilecek iş gücü de çalışmaktadır.  

Beyaz yakalı yelpazesi hayli geniştir: mali müşavirler ve üst düzey müdürler, avukatlar, 

havacılık uzmanları, telekomünikasyon uzmanları (teknokratlar ve üst düzey uzmanlar) 

lojistik sektöründe çalışan memurlar vb (Khorasani, 2012: 6). 

Diğer taraftan tüccar ve esnafların çalıştırdığı bir işçi kitlesi de vardır.  2001 

yılında, yaklaşık 1 milyon 470 bin ticari birimin ülkede faaliyet gösterdiği tespit 

edilmiştir ve bu iş yerlerinde 2 milyon 200 bin kişiye yakın çalışan bulunmaktadır. 2006 

yılında bu sektörde çalışanların sayısı, 2 milyon 800 bin kişi olarak belirlenmiştir. Bu 
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sektöre mensup iş yerlerinin %99’u 1 ile 3 işçi çalıştırırken, sadece %1’i 6 ve 6’dan 

fazla işçi çalıştırmaktadır. (Khorasani, 2012: 6-7). 

Bu çerçevede 2000’li yılları ekonominin tekelleşmesi ve mali oligarşilerin uç 

noktası olarak tanımlayabiliriz. Bankaların ve ticari grupların kurulması, mali 

oligarşilerin gelişmesinin göstergesidir. 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında özel 

bankalar kurulmuş, bu da sermaye birikiminin artmasını sağlamıştır. Motamednejad’ın 

belirttiğine göre, İran’da kapitalizmin büyümesinin üçüncü aşaması, 2000’lerin ilk sene-

lerinde başlamıştır. Büyük ekonomik grupların, bir yandan 1990’lardan bu yana 

biriktirmiş olduğu sanayi, mali ve ticari sermayeyi kullanmaları, bir yandan yatırım ve 

kar artımı peşinde olmaları, İran’da özel bankalarının kuruluşunun en önemli sebebi 

olarak görülmektedir. Parsian, Saman, Sermayeh, Pasargad, Eghtesadenovin, Karaferin 

bankaları yarı-devlet ve özel hisselerle kurulmuştur. Bu bankalar, toplumdan parayı 

toplamak ve sermaye birikimi yapmak suretiyle bu sermayeyi sanayi, inşaat ve ticarete 

kaydırmışlardır (Motamednejad, 2012: 12). 

Ekonomi ve yatırım şirketlerinden oluşan büyük holdinglerin oluşumu, bu döne-

min diğer özelliklerindendir. Örneğin, Ghadir Yatırım Şirketi’nin kuruluşu, bu şirketi en 

büyük sermaye birikim merkezine çevirmiştir.1990’ların ortasında başlayan ekonomik 

değişimler, pek çok işçinin işine son verilmesine veya düzensiz çalışmak zorunda 

kalmalarına ve dolayısıyla düzenli gelir bulamamalarına veya hiç gelir sahibi 

olmamalarına yol açmıştır; bununla birlikte, sigortasız ve emekli maaşı / güvencesi 

olmaksızın çalışmak zorunda kalmış, hatta eğer sahip iseler çocuklarına eğitim 

sağlamayı başaramadıkları için çocuklarını sokakta çalıştırmak zorunda kalmışlardır. 

Mevzubahis kitlelerin yanında, tamamen tezat oluşturacak şeklinde, kısa sürede yüksek 
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miktarda sermaye biriktirmiş olan kitleler vardır; bu kitleler çoğunlukla ve özellikle 

büyük şehirlerde oluşmuşlardır. Bu fenomen, ekonomik ve sosyo-ekonomik yapının 

iyiden iyiye kutuplaşmasına sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler’ in İran resmi istatistik-

leri üzerinden hazırlanmış olan 2005-2013 seneleri arasını kapsayan raporu 2  Gini 

katsayısının 38,3’e ulaştığını göstermektedir 3  ki bu sayı, gelir eşitsizliğinin ve 

dolayısıyla sınıf aralığının fazlasıyla geniş olduğunu göstermektedir. 

 

 

3.8İşçi Evi: İşçi Evi Mi Yoksa Kontrol Mekanizması Mı? 

  Diğer yandan, daha önce bahsedildiği gibi İşçi Evi başlığı altında birimlerin kuruluşu 

rejimin işçi gücünü kontrol etmekte kullandığı en önemli örgütlenmelerdendir. Bu 

örgütlerin faaliyetlerinden birisi, işçilerin birleşmesine engel olmak, hatta bununla 

kalmayıp, olabildiğince ayrışmalarını sağlamaktır. Nitekim İşçi Evi, 2016 1 Mayıs ey-

lemlerinde, Afgan işçilerin işten kovulmasını tertiplemiş ve böylece vatanseverlik kis-

vesi altında vatan-millet kimliği yerine işçi sınıfına mensup olmayı baz alacak bir 

birleşime / toplu eyleme engel olmuşlardır. 

 

 

 

 

                                                 
2 İran milli istatistik merkezin resmi raporu, 2015 (http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/Gini-
index.pdf) 
3 Gini katsayısı, işlevsel olarak eşitlik değil, eşitsizlik hesaplamak üzerine kurulu bir istatistiki dağıtım 
modelinin temelidir. 
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4.BÖLÜM 4: YEREL TARTIŞMALAR 

4.1İran’da Kapitalizmin Az Gelişmesinin Sebeplerine Dair Teoriler 

 

         Marx toplumsal gelişmeyi üç evrede tanımlamaktadır. Bu evreler: ilkel komünal 

toplum, sınıflı toplum ve sosyalist toplum evreleridir. Aslında tüm toplumlar, ilk ve son 

aşamada ortaklaşır; farklılaşma ise sınıflı toplumun ortaya aşamasında görülmektedir. 

Batı Avrupa toplumlarında sömürgecilik, feodalizm ve kapitalizm süreçleri yaşanmıştır 

(Tanhayi, 1999: 243-247). 

          Bazı Ortodoks Marksistlere göre İran’da kapitalizmin gelişmemesi; geçmişte 

farklı ilkel kabilelerin saldırılarına maruz kalmış olmasından, son yüzyıllarda ise kapita-

lizmin diğer ülkelerde daha fazla gelişmesi nedeniyle İran’ın sömürüye maruz 

kalmasından kaynaklanmaktadır (Sevizi, 2001: 30). Sevizi’nin aktardığına göre kapita-
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lizm, başlangıcından itibaren sömürü üzerinden gelişmiş ve bu süreçte sermaye 

sömürülen ülkelerden, sömüren ülkelere aktarılmıştır. Yani bu ülkeler, bir yandan çe-

vresindeki eski toplumların bütünlüğünü dağıtarak bu bölgeleri bağımlı olacak biçimde 

yeniden şekillendirmiş; diğer yandan gelişmek için ihtiyaç duydukları temel kaynakları 

yine bu bölgelerden elde etmişlerdir. Sömürgeci ülkelerin bu çabası her dönem, gittikçe 

daha da yoğun şekilde devam etmiştir (Ibid.: 31). 

         İran’da kapitalizmin gelişememesini tartışan sosyal bilimciler arasında Nina V. 

Pigolevskaia,Petrushevski ve Stroeva sayılabilir.Bu tarihçiler/sosyal bilimciler İran tari-

hini, Pers İmparatorluğu’ndan 18.yüzyılın sonuna kadar incelerken; Avrupa Feodal tari-

hi ile kıyaslamaya çalışmışlardır.Üretimi etkileyen faktörlere değinmiş ve sonuç olarak 

üretimin gelişmesinin önündeki engelleri analiz etmeye çalışmışlardır. 

İlkel komün tarihi Med Devleti’nin kuruluşundan önceki yüzyıllara tekabül eder ve Med 

Devleti kurulunca İran’ın sömürgecilik aşamasına girdiği kabul edilir. Sasani hâkimiyeti 

sürecinde feodalizm özellikleri görülmeye başlanmıştır fakat 7. yüzyılda Arapların 

İran’a taarruzu üzerine süreç kesintiye uğramıştır. Ancak bir süre sonra Arap halifelerin 

gücü azalırken İran’ın yerel hükümdarları güçlenmiş ve bazı ekonomik gelişmeler elde 

edilmiştir (Pigolevskaia, 1979: 82-185). 

          Moğolların saldırısı ile İran’da üretim çok büyük hasar almıştır. Fakat aynı 

dönemde, dünyanın başka bir kıtasında, Avrupa’da sanayi devrimi gerçekleşmiş ve ora-

da gelişmenin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. İran’ın bu süreçte zayıf düşmesi; 

Avrupa ülkelerinin, özellikle İngiltere’nin İran’a siyasi ve ekonomik yönden müdahale 

etmesine imkân vermiştir.  Bu nedenle Qajar hanedanının iktidara gelmesi, İran’da 

sömürgeciliğin başlangıcı olarak tanımlanmaktadır (Ibid. 1979: 629). 
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Ortodoks Marksistler İran’da kapitalizmin az gelişmesini, sömürgecilik ve farklı devlet-

lerin, aşiretlerin saldırılarına maruz kalınması ile açıklamaktadır. Ancak bu dışsal 

faktörlerden bahsederken; içsel faktörler de göz ardı edilmemiştir. Bu faktörler 

şunlardır: 

1.Siyasi gücün aşırı şekilde merkezileşmesinin sonucu olarak bölgedeki feodal güçlerin 

zayıflaması 

2.Feodal güçlerin arasındaki çok sayıda çatışma 

3.Şehirlerde feodal güçlerin yükselmesi sonucu, büyük tüccarın gelişmesine ve 

tabakalaşmasına engel olması (Namani, 1980: 421) 

4.1.1 Asya Tipi Üretim Tarzı 

         Birçok düşünür, İran’ın toplumsal yapısını belirleyen faktörleri incelerken; bölge-

nin iklim özelliklerine vurgu yapmaktadır. Bu düşünürler, Machiavelli, Aristoteles, İbni 

Haldun, Hume ve Montesquieu’nun iklim ve coğrafyaya dair teorilerinden 

faydalanmışlardır (Naghibzadeh, 1999: 61-66). Marx ise çalışmalarında, Doğunun siya-

si ve toplumsal yapısını, Batı toplumlarıyla kıyaslamış ve farklılıkları vurgulamıştır. 

Marx, 1885’te Engels’e yazdığı mektupta; bu farklılıkların iklim özelliklerinden 

kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu mektupta Marx Asya Tipi Üretim Tarzını iklim 

farklılıklarıyla açıklamaktadır ve Engels cevaben yazdığı mektupta bu teoriyi 

onaylamaktadır. 

          Marx’a göre, Batı toplumlarının geçirdikleri evreler net şekilde görülmektedir; 

bunlar Antik Çağ, Feodalizm ve Burjuvazidir. Fakat Asya toplumlarına bakıldığında 

farklılıklar görülmektedir. Farklılıklardan biri, bu bölgelerde üretim araçlarına sahip 
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olmayan kişilerin, kulları olmasıdır. Diğeri ise, devlet otoritesinin bu toplumlarda çok 

baskın olmasıdır (Arven, 2002: 175). 

         Asya toplumlarının bir özelliğini belirtmek gerekirse, bu bölgelerde toplumsal 

sınıfların bağımsız olmadığını ve merkezi otoritenin etkisi altında olduklarını söyleyebi-

liriz (Godelier, 1980: 56). Marx ve Engels, Hindistan ve Çin toplumlarını inceleyerek 

Doğu toplumlarındaki üretimin özelliklerini tanımlamış ve Doğu ülkelerinin gelişmeme 

nedenlerini doğanın yoksulluğu, susuzluk, özel mülkiyetin oluşmaması, kırsal ekonomi-

nin kent ekonomisinden üstün olması, siyasi despotizm, din, devlet müdahalesi, 

bağımsız kentlerin ve ticaret merkezlerinin gelişmemesi, birey kimliğinin oluşmaması 

olarak görmüşlerdir (Alamdari, 1980: 185). 

          İran Toplumsal Araştırma Konseyi,Asya Tipi Üretim Tarzını temel alarak; İran 

toplumunun tarih boyunca Batı’dan tamamen farklı bir süreç geçirdiğini ve İran tari-

hinde hiçbir zaman sömürgecilik ve feodalizm olmadığını vurgulamıştır (Vali, 2001: 

26). 

Asya toplumlarını çalışan Marksistler, bu toplumlardaki dışsal faktörleri önemsiz göre-

rek; İran gibi ülkelerin gelişmesini incelerken toplumun içsel dinamiklerini önemsemek-

tedirler. Bu nedenle 3 soru ile yola çıkmışlardır: 

          1. İran toplumsal tarihinde, Asya Tipi Üretim Tarzının hangi özellikleri 

görülmektedir? Bu özelliklerin siyasi despotizm ile ne tür bağlantıları bulunmaktadır? 

          2. Asya Tipi Üretim Tarzı ve onun sonucu olan siyasi despotizm, İran toplumsal 

yapısını nasıl etkilemiştir? 

          3. Asya Tipi Üretim Tarzının, İran’ın kapitalizm öncesi evrede kalmasında ve 

gelişmemesinde nasıl bir etkisi olmuştur? 
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İran üzerine çalışan sosyal bilimciler, Asya Tipi Üretim Tarzında iki faktör üzerine 

yoğunlaşarak; İran’ın gelişmemesini “susuzluk” ve “kır - kent farklılaşmasının 

olmaması” üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. “Susuzluk” faktörüne yoğunlaşan so-

syal bilimciler arasında Abrahamiyan ve Katoziyan; “kır - kent farklılaşmasının 

olmaması”nı inceleyenler arasında ise Ahmet Ashraf bulunmaktadır. 

 

4.1.2.Susuz Dağınık Toplum Teorisi 

Mohammad Ali Katoziyan İran’da feodalizmin oluşumu teorisini geçersiz bularak ‘‘su-

suz dağınık toplum’’ teorisini önermektedir. Ona göre, doğu otoritesinin var oluşunda 

Karl August Wittfogel’in  ‘‘Hidrolik İmparatorluk’’ teorisi, Maurice Godelier’nin Asya 

tipi üretim tarzı ve Nil nehrinin kurumasının büyük bir etkisi bulunmamaktadır. Kato-

ziyan, bunun yerine, doğal kaynakların dağılımı nedeniyle kırsal yaşamda üretim 

alanlarıyla barınma alanlarının birbirine uzak konumlandığına işaret eder. Toplumsal 

yaşamın mekânsal olarak dağınık bir biçimde düzenlenmesi toplumları hem ekonomik 

hem de askeri açıdan güçsüz bırakmaktadır. Bu sebepten dolayı, dağınık bölgeler 

arasında hareket halinde olan ve az da olsa askeri güce sahip olan göçebeler, bu bölge-

lerdeki üretim üzerinde kontrol sağlamışlar ve hegemonik bir güç haline gelmişlerdir 

(Katoziyan,2003:75-79). 

        Bu “devletçikler” sadece askeri güce dayanan, siyasi meşrutiyetten yoksun olarak 

hâkimiyeti ele geçiren ve hiç bir sınıfa ait olmayan oluşumlardır. Bu sebepten dolayı 

kapitalizm öncesi İran’da, feodal Avrupa’nın aksine, toplumsal sınıflar devlete bağlıydı. 

Diğer yandan, devlet kendini ‘‘tanrının verdiği makam’’ olarak tanımlamakta ve kendi-

ni sınıflar ötesi bir güç odağı olarak sunmaktaydı. Bu sayede kitleler devlet kararlarını 
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hiçbir şekilde denetleme ve sorgulama gücüne sahip olamazdı. Toplum içinde oluşan 

çelişkiler sınıflar arası yerine, devlet ile toplum arasında yaşanmaktaydı (Katoziyan, 

2002:103-105). 

         Bunlarla birlikte, güçlü otoritenin varlığı nedeniyle ülke yönetimi yasal bir düzene 

bağlı olarak icra edilmezdi. Yasalar iktidar erkinin kararı ile değişebilirdi (Katoziyan, 

2003:102). İran toplumu iktidar erkinin boyunduruğu altındaydı. Bu koşullar altında, 

insanların bulunduğu konumda kalması iktidar erkinin nasıl bir hüküm süreceğine bağlı 

olarak belirlenirdi.Bu koşıllar yatırımcılar için güvencesiz bir iklim 

oluşturmaktaydı.Ülke yönetiminin yasal bir düzene bağlı olmayışı ve sermaye biriki-

mine devletin her an el koyma ihtimalinin olması, İran’da yatırımlarının artması önünde 

en büyük engeli oluşturmaktaydı. ( Katoziyan, 2004:404-409). 

Sonuç olarak Katoziyan İran’ın tarihsel özelliklerini, feodal Avrupa ile kıyaslayarak 

şunları belirtmektedir: 

İran tarih boyu baskı ile yönetilen bir ülke olmuştur. Bu tarihsel süreç içerisinde, İran’da 

devlet, toplumsal sınıflar, hukuki düzen ve siyaset, Avrupa’ya kıyasla, tamamen farklı 

bir şekil almıştır. Bu süreçte, İran’da toprağın özel mülkiyeti yoktu. Toprak devlet 

tarafından bir ayrıcalık olarak belli kişilere veya aşiretlere verilmekteydi. Ayrıca, devlet 

bu toprağı istediği zaman geri alabilme yetkisine de sahipti (Katoziyan, 2001:7) 

 

 4.1.3.Merkezileşmemiş Toplum 

Marx doğu toplumları hakkında yazdığı notlarda merkezileşmemenin devlet baskısından 

çok daha önemli olduğunu vurgulamaktadır (Abrahamyan,1997:9). Buradan hareketle, 
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İran’da merkezileşmemeyi başlangıç noktası kabul edilmiş ve ülkedeki siyasi baskının 

şekillenmesi açıklanmıştır. 

Abrahamyan, Katoziyan’dan farklı olarak, doğal kaynakların azlığının toplumun sosyal 

ekonomik ilişkilerini nasıl etkilediğini merkeze alan bir açıklama getirmektedir. Abra-

hamyan’a göre, İran tarihinde bazı devletler, toplum ile kurdukları ilişkilerin özellikleri-

ni inceleyip ve kendi iktidarının Abrahamyan’a göre, İran tarihinde bazı devletler, top-

lum ile kurdukları ilişkilerini inceleyip ve kendi iktidarlarının devamını sağlamak için 

bu ilişkileri kendi çıkarlarına göre etkilemişlerdir, faydalanmışlardır.(Devletlerin 

bazıları toplumsal özelliklerden kendi hegemonyasını çoğaltmak için faydalanmışlar). 

Örneğin Qajar hanedanı, kıt olan doğal kaynakların nasıl bölüşüleceğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan çatışmaları incelemiş ve bu çatışmaların artmasını kendi hegemonyasını 

tesis etmek için yönlendirmiştir etmiştir (İbid:16). Doğal kaynakların azlığı toplumun 

farklı kesimlerinin bölgeye dağınık bir şekilde yerleşmesine neden olmuştur. Bu durum, 

ayrıca, farklı toplumsal kesimler arasında doğa kaynakları üzerinde kontrol sağlamaya 

yönelik bir rekabet ilişkisini tetiklemiştir. Farklı gruplar arasında doğal kaynakların 

eşitsiz bir biçimde bölüşülmesi ortaklığa dayalı bir kültürel gelişimin önüne geçmiştir 

Öyle ki Qajar valilerinin bir tanesi ingiltere’nin zenginliği hakkında bilgiye erişince 

“bunca servet kaç savaş sonucunda toplanmıştır?” diyerek sormuştur. Bu servetin savaş-

tan ganimet ve yağma yoluyla elde edilmediğini duyduğunda “Hangi mesleğin bu kadar 

karı olabilir ki?”diye cevap vermiştir.(İbid:26-27) Bu anekdotla görülebileceği üzere 

kapitalizm öncesi İran’da sermaye birikiminin temel ve en karlı yöntemi olarak savaş 

ganimeti ve yağma kabul görmekte idi. 
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         İran’da toplumsal grupların merkezileşmemesinin yanı sıra, güçlü bir siyasi baskı 

ikliminin olması ve ekonominin güçlü olmaması, köylülerin ayaklanması önünde büyük 

bir engel teşkil etmiştir. Buna karşın, Avrupa tarihinde en önemli tarihi aşamalardan biri 

köylülerin feodalizm ayaklanması olmuştur.(İbid:66-67). Abrahamyan’a göre 13. 

yüzyılda İran’ın kuzeyinde gerçekleşen ayaklanmalar İran tarihinde tek bir istisnai 

örnek olarak bulunmaktadır. Bu istisnanın ortaya çıkmasındaki temel neden, o bölgeye 

has doğal kaynakların bolluğudur. 

 

           Ahmad Ashraf, Katozyan ve Abrahamyan gibi Asya ile feodal Avrupa tarihi 

arasındaki farkı vurgulayarak İran’da kapitalizmin gelişmesi önünde ne türden engeller 

olduğunu mercek altına almaktadır. Ashraf çalışmalarında dışsal faktörleri de gözden 

geçirmiştir ve daha çok Qajar tarihine yoğunlaşmıştır. Ashraf’a göre, ülkede vücut bu-

lan despotik yönetim ve buna dayalı gelişen üretim tarzı bir yandan ülkenin batı ülkele-

rinin sömürgesi altına girmesine neden oldu; diğer yandan ise, yeni sanayi kapitalizmi-

nin gelişmesine engel olarak ülke içinde genel anlamda kapitalizmin gelişmesini 

engellemiş oldu (Ashraf,1981:94). Ashraf İran’ın içindeki faktörleri incelerken şu 

noktaları öne sürer: 

1. Göçebelerin üretim biçimlerinin, köy ve kentlerdeki üretimle çelişmesi ve 

göçebeliğin güçlü olması 

2. İran’ın farklı sektörlerde üretim üzerinde etki yaratmış olan ekonomik ve siyasi 

özellikler ve bu özelliklerin başında despotik yönetimin varlığı. Bu politik ekonomik 

yapı en çok tarım, ticaret ve sanayi arasındaki işbölümüne ve özellikle kentlerde sen-

dika ve farklı mesleki örgütlenmelerin oluşumuna engel olmuştu. İran ekonomisindeki 
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güvensizliğin sebebi sadece despotik yönetim değildir. Buna ek olarak aşiretlerin 

ayaklanması, kamusal alandaki güvensizlik, tüccarların mallarına ve üretilmiş ürünlere 

göçebeler tarafından el konulması gibi yan faktörler de sayılabilir. 

İran toplumu tarih boyunca merkezi devlet ile bölgesel hâkimiyetler (ağalar) arasında 

güç dengelerinin değişimine tanık olmuştur. Diğer bir deyişle, otoritenin merkezi devlet 

ile bölgesel hâkimiyet arasında değişimi söz konusu olmuştur. Merkezi devletin 

güçlendiği dönemler ticaret yollarının gelişimi, ticari ilişkilerin canlanması, sanayi 

yatırımlarının artışı ve kentlerin gelişimi gözlenmiştir; ancak, elbette, bu süreç içeri-

sinde devletin ticari faaliyetler ve esnaf üzerinde kontrol sahibi olması ve piyasaya 

doğrudan müdahalede bulunması toplumsal sınıfların oluşumu önünde ciddi engeller 

oluşturmuştur. Öte yandan bölgesel otoriteler güçlendiği zaman siyasi güvensizlik ve 

karmaşıklık artmıştır. Bu durum tarım, sanayi ve ticarette ciddi bir tahribata neden 

olmuştur. 

Ahmad Ashraf’ın belirttiği gibi, Avrupa’da bağımsız kentlerin oluşumunun, burjuvazi-

nin gelişmesinde çok önemli rolü olmuştur. Doğu ülkelerinde kentlerin siyasi 

bağımsızlığa ulaşmaması Avrupa’daki gibi bir ‘’sivil toplum’’ kavramının doğu ülkele-

rinde oluşmamasının nedenidir. Siyasi despotizm iki yönden kentleşmenin karşısında da 

engel olmuştur: 

1. Kent ve kırsal bölge arasında ayrım yapılmasına engel oldu. 

2. Bağımsız toplulukların ve kurumların oluşmasına engel oldu 

 

Diğer bir deyişle, İran’ın kentleri Weber’in tanımladığı kentlerin beş özelliğinden sa-

dece birine, fiziki yapılara, sahipti ve bu kentlerde bağımsız topluluk, yasalara bağlı 
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yönetim, yerel toplum tarafından oluşturulmuş olan mahkeme ve bağımsız, seçilmişlerin 

yönetiminden yoksunlardı. Diğer yandan İran’ın kentlerinin sosyo-ekonomik özellikleri 

Marx’ın tarım, piyasa ve sanayi arasında iş bölümü ve gelişmemezlik teorisini büyük 

ölçüde onaylamış oluyordu. Bu sebepten dolayı, İran kentlerini kavramsal olarak “kent” 

yerine ‘’kentsel bölge’’ (şehir ve etrafındaki kırsal bölge) olarak adlandırmak 

mümkündür (İbid,34). 

Ashraf’in düşüncelerine göre bu kentsel bölgeler, ticaret ve bağımsız tüccarın gelişmesi 

için gereken ortamı yaratamadı. Hâlbuki bu esnaf Avrupa tarihinde iki yolla sosyal eko-

nomik gelişmelerde önemli rol oynamışlardı. 

İlk olarak ticaret ve lojistiği geliştirip, bankacılık ve yeni sanayiyi oluşturmuştur. 

İkincisi feodalizmin eski ilişkilerinde derin reformları yaratarak burjuvazinin 

şekillenmesine yardım etmiştir (İbid,7). Oysaki bu faktörler en az Qajar zamanına kadar 

İran’da bulunmamıştır. 

Ahmad Ashraf azgelişmişliğin nedenini, esnaf ve sendikaların oluşumu önündeki ne-

denlerle açıklamakta ve kent ve kırsal bölgenin mekânsal olarak ayrışmamasını ve üre-

tim tarzlarında ayrım yapılmamasını İran’ın azgelişmişliğinin en önemli nedeni olarak 

tanımlamaktadır. Buna karşın, İran’ın klasik Marksistlerinden sayılan ve İran Marksist 

hareketin liderliğini yapmış olan Soltanzadeh azgelişmişliğin sebebini feodalizmin 

aşılamamasına dayandırmaktadır. Soltanzadeh’ ye göre İran gibi ülkelerin 

azgelişmişliğinin sebebi feodalizmin tam anlamıyla ortadan kaldırılamamış olmasıdır. 

İran gibi ülkelerde sendikal hareketler hiçbir zaman batı ülkeleri kadar gelişmeyecektir. 

Bir yandan sanayinin ilkel aşamada kalmış olması diğer yandan işçilerin aşırı 
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bilinçsizliği sendikal örgütlenmenin önünde en önemli engellerdendir (Soltanza-

deh,1922,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.BÖLÜM 5 : İRAN’DA KADIN İŞÇİ 

5.1 İran’da Kadın Halı dokucuların Tarihi 

         İran İslami devriminden sonra iş alanlarının İslamileşmesi ve savaş yıllarının eko-

nomik krizi ile işsizlik oranının artması, kadınların evde çalışmalarının artmasına yol 

açtı (Tehrani &Ami, 2000: 5). Bu gelişmeleri daha iyi anlayabilmemiz için İran’da 

kadın işçilerin tarihine göz atmamız yerinde olacaktır. 
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           İranlı kadınlar tarih boyunca ekonomik alanda bir role sahip olmuşlardır. Hatta 

bazı sektörlerde, örneğin tarım ve el sanatlarında, kadınlar oldukça önemli bir yere sahip 

olmuşlardır.  Buna rağmen, İranlı kadın işçiler hakkında literatürde fazla bir çalışma 

bulunmamaktadır; ancak Abrahamyan ile Asef Bayat’ın, her ne kadar kısıtlı şekilde de 

olsa, İranlı kadın işçiler üzerine birtakım çalışmaları mevcuttur. Fakat eski tarihe daya-

narak, İranlı kadınların halı, pamuk ve diğer ev içi üretimlerle meşgul olduklarını anla-

mak mümkündür.  Safaviler zamanında ise, bundan farklı olarak, siyasi alanda kendine 

yer bulun kadınlar görünmektedir; bu kadınlar vakıf ve diğer yardım kuruluşlarında 

çalışmaktalardı. 

5.1.1 Qajar Hanıdanlığında Kadın İşçilerin Konumu 

      Bu fenömenin tarihselliğine bakmak için, 1794-1925 tarihleri arasında İran’ı elinde 

tutmuş olan Qajar Hanedanlığından bahsetmemiz gerekir. Pahlevi’den 140 seneye yakın 

bir süre öncesinde İran’da iktidarı eline geçirmiş olan Qajar hanedanlığı boyunca, İranlı 

kadın işçilerin ekonomide önemli rolleri olduğu söylenebilir) İsavi, 1979: 96). Kadın 

işçilerin çalışması hem İran devleti, hem iş sahipleri, hem de aileler için avantajlıydı.  

Kırsal bölgelerde kadınlar ücret almadan ve aile içi işçi olarak çalışmaktalardı, nitekim 

bu dönemde en önemli tarım mahsullerinin üretimini de kadınlar üstelenmişlerdi (De-

lrish, 1997: 6).Kadınların üretimdeki rollerinin en belirgin örneklerinden birsi, 1850’de 

işe başlamış olan İran’ın ilk büyük tekstil fabrikasıdır. Bu ve benzeri fabrikaların 

varlığına rağmen İran’da tekstil ürünleri daha çok evlerde ve küçük ebatlarda da üretil-

meye devam edilmiştir.  Kadınların ev içinde çalışması (bir anlamda kamusal alanda 

değil de özel alanda) kadınların görünürlüğüne etki etmemiş olsa da, ev içinde harcanan 

emek İran’ın ipek ve ip üretimi için en önemli emek grubunu oluşturuyordu.   
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5.1.2Petrol KeşfedilmesindenÖnce Kadın 

Önceki bölümde de bahsedildiği üzere İran petrolünün keşfedilmesinden önce en önemli 

ihracat ürünleri ipek, pamuk, halı ve tarım ürünleriydi.Bu dönemde, kadınların ürettikle-

ri mallar dünya piyasasında satılmakta ve petrolün bulunmasından önce İran ekonomi-

sinde kadının rolü belirginleşmekteydi.  Belirtilmelidir ki bu dönem içerisinde 

kadınların ev ekonomisinden doğan endüstrilerde faaliyet göstermiş olması hiç de 

şaşırtıcı değildir, zira kadınların toplum hayatından neredeyse tamamen kopuk olarak 

yaşaması söz konusuydu: 

    Geçmişte, İran kızları aile hayatına hazırlamakla meşgul olduğu kadar kendilerine 

gerekli entelektüel ve bilimsel eğitimi vermekle uğraşmamıştır, çünkü kadınların görevi 

sadece üremek, çocuk büyütmek ve evi çekip çevirmek için olduğundan dolayı toplum-

sal hayatın kadınlara açık olmasının anlamsız olduğunu ve hatta zararlı olabileceğini 

düşünüyorlardı.  Qajar döneminde varlıklı şehirli kadınların toplumsal baskı altına 

alınması o kadar kapsayıcıydı ki kadınların sadece yıkanırken, dini toplantılara 

katılırken veya kadınlara has partilere giderken sokağa çıkmasına izin veriliyordu. Orta 

ve alt sınıf kadınlar ise hayat giderlerini karşılamaları, çeşitli gerekliliklere cevap ver-

meleri, tarlalarda çalışmaları, mutfak için bahçe oluşumu ya da benzer küçük sanayi-

lerde ve el işi atölyelerinde çalışmaları gerekiyordu.(Razaghi, 1986: 172) 

5.1.3. 19.Yüzyılda işçi Kadın (Halıcı kadınlar) 

         19. yüzyılın sonunda halıcılık kadın işçiler arasında en önemli sektör olarak 

kalmış ev içinde üretime devam edilmiştir (bu durum o kadar sabit bir hal almıştır ki, bu 

dönemde halıcılık ev içinde yapılan ve kadına özel bir sektör olarak tanımlanmaya 
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başlanmıştır.)(İsavi, 1979: 136-137). Bu dönemde Tebriz, halıcılığın merkezi olarak 

dünyaya açılmıştır. İhracatı yapılan halıların çoğunun üretimi, kendi evlerinde çalışan 

kadınlar ve çocuklar tarafından yapılmıştır: 1912’de 150 ip üreten makineli bir fabrika 

açılmıştı, fakat bu fabrikalarda sadece halıcılık için gereken ipin kendisi üretilip, 

sonrasında ise bu ipler evlerde çalışan kadınlara gönderilmekteydi, yani dokuma işinin 

önemli bir kısmı hala evlerde yapılıyordu. Bu iple çalışan köylü kadınlar, iplerin 

boyanması için eski yöntemleri kullanırlardı (Ibid: 273-303). İran’da ev içinde üretimin 

yapılması İran’da o kadar önemliydi ki kızların evlenmesinde üretim katılıyor olmak en 

önemli kriter sayıldığı için, özellikle halı üretimi ile meşgul olan bekâr kadınların ev-

lenme olasılıkları daha yüksekti (Delrish, 1997: 54). 

          Bu bağlamda belirtilmelidir ki ev içi üretim arasında halıcılık en değerli sektör 

sayılırdı.  Tebriz, Hamedan ve İsfahan şehirlerinde üretilen halılar, İstanbul üzerinden 

batıya gönderilirdi. Delrish’e göre(1997), bu sektörde çalışan kadınlar çok düşük maaş 

alarak ve en zor sayılan işleri üstelenerek kendi evlerinde üretime devam etmektelerdi.  

Diğer taraftan, İsavi anlattığı gibi 19.yüsyılın başlarında kırsal bölgelerin ve köylerin bir 

ağası vardı.  Bu ağa devlet ağına bağlı olduğu için ve bu sebepten dolayı devletin maddi 

kaynaklarına(tarla vs.) biraz erişe bildiği için köylü kadınları istediği biçimde 

çalıştırabiliyordu ve bu çalıştırılmanın karşılığında bazen buğday, yumurta gibi şeyler 

veriliyormuş.(Ibid:21)kentlerdekiler ise çok düşük maaşa çalışmaktalardı (Ibid: 47-48). 

Evdeki çalışma saatlerinin daha fazla olmasına ve maaşların çok düşük olmasına 

rağmen fabrikalarda durum pek farklı değildi. Bu yıllarda kadınların maaşı senelik öde-

nirdi ve bu nedenle fazla mesai veya ekstra iş yaptırılmasına engel olacak herhangi bir 

mekanizma mevcut değildi bu çerçevede kadın işgücünün sömürüsü bu dönemlerde 
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oldukça yoğundu ve çok net bir biçimde görülebiliyordu (Delrish, 1999: 49). Tarihçile-

rin vurguladıkları üzere, 19. yüzyılın sonlarında batıda üretilen mallar İran’a ithal edil-

meye başlanıp, ülke içi üretim kategorilerinin birçoğunun yerini almasından dolayı 

İran’da üretim giderek azaltmıştır. Yine de İran halısının batı piyasasında varlığı hiç 

azalmamıştır 4  ve halıcılık sektörü, en üstün ihracat sektörü olarak yoluna devam 

etmiştir.   

5.1.4Meşrutiyet ve Kadının Rolu 

         Meşrutiyet döneminde (1905-1911) farklı sektörlerde işçiler arasında örgütlenme 

ve dayanışma ilişkileri görülmekle beraber bunların sayısı oldukça azdır. Ne var ki halı 

dokuma sektöründe yoğun olarak kadın işçilerin çalışmasına rağmen bu kadınlar 

hakkında literatürde neredeyse hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 

5.1.5Petrol Keşfedilmesi Sonrası Kadın işçi 

          1911-1914 senelerinde Petrol ihracatının başlaması ile İran ekonomisi değişimlere 

uğradı. Bu dönemde bile, ekonominin en temel sektörlerini tarım, halı ve el sanatlarına 

dayanan manifaktür oluşturuyordu ve bu sektörlerde çalışanlar çok büyük oranda kadın 

işçilerdi. Esasen 1900’ün başlarında çalışan kitleleri köylüler ve göçebe çobanlar 

oluştururken, 1930’lara yaklaşıldığında bu büyük oranda değişmişti. 1930’larda İran, 

sanayileşmenin ilk aşamasına adım attı ve dolayısıyla kalkınma ve modernleşme 

yönünde değişimler yaşandı: yol, telefon, demir yolu, araç, devlete bağlı fabrikalar, 

okullar, üniversiteler, kız çocukları için okullar, Hijab’ın yasak ilan edilmesi bu 

dönemde ortaya çıkan değişimler arasındadır. Diğer yandan, kadınların üniversite 

                                                 
4Iran tarihi belgeler arşivi, No. 200417196 
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eğitimi almaya başlamaları ve özellikle de öğretmenlik mesleğinde yoğunlaşmaları, 

devlet kurumlarında kadın işgücünün giderek daha fazla kullanılması bu dönemin kadın 

işgücü açısından önemli gelişmeleri arasındadır (Najmabadi, 1991: 54-55). Najmaba-

di’nin belirttiği üzere, bu dönemde halıcılık, yine en çok kadın işçinin istihdam edildiği 

sektördür. Diğer taraftan bu yıllarda çalışma koşulları üzerine yapılan çalışmalar, 

kadınların oldukça kötü koşullarda, işveren tarafından fiziksel şiddete maruz kalarak ve 

zorunlu çalışmaya tabi tutularak çalıştırıldıklarını göstermektedir. Halıcılık sektöründe 

bir müddet sonra işçilerin görme bozukluklarıyla karşılaşması ve çocuk işçilerin kemik-

lerinin eğri büyüdüğüne ilişkin bilgiler bu sektörün çalışma koşulları hakkında daha net 

bir görüş edinmemizi sağlamaktadır. Rıza Pahlevi’nin (1877-1944) modernizasyon 

dönemi aynı zamanda kentleşmeyi de hızlandırmış, işçi kadınların evden dışarı 

çıkmalarına ve yeni iş deneyimleri edinmelerine yol açmıştır.  Kadınlar en çok bakıcılık, 

hizmetçilik, seks işçiliği, falcılık ve kadın bakımı işlerde yoğunlaşmıştır. 

4.6. Kırsal ve Kentsel Bölgelerde İşçi Kadın Nüfusu  

          1956 senesinde gerçekleşen milli nüfus sayımında ortaya çıkan gerçek şudur: 

İran’ın nüfusunun yarısı kırsal bölgelerde yaşamaktadır.  Ülkedeki kadın işçi sayısı 

500,073 olmakla birlikte, çocuk ve özellikle kız çocuklarının çalıştırılması son derece 

yaygın bir olgudur.  Kırsal bölgelerde kadın işçiler genellikle ev içi üretimde yer 

almaktaydılar. Kentlerde kadın işçiler genellikle halıcılıkta, ip üretiminde ve tekstil 

fabrikalarında çalışıyorlardı; bunun yanında, kadın işçilerin bir kısmı da kibrit 

fabrikaları, pamuk, çay, kutu ve cam fabrikalarında çalışmaktalardı (Mirani, 1983: 187-

188). Mirani’nin belirttiğine göre kadın ve çocuk işçiler aynı zamanda hizmet 

sektöründe en düşük işlerinde(örnek olarak temizlikçi ve aşçı olarak) çalışmaktalardı 
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ki,bu durumun yoğunluğunu anlamak için tek bir bilgiye değinilmesi yeterlidir: eğer ev 

idaresi gayri safi milli hasıyla eklenir ise, İran’ın 2003’teki Gayrisafi Yurtiçi 

Hasılası’nın %70 oranında artmasıdıır. (Gheydari, 2012: 36) 

          Bu kadın işçiler, vasıfsız işçiler olarak piyasadaki en düşük maaşa ve en zor 

koşullara katlanarak çalışmalarına devam etmekteydiler. Diğer taraftan İran’ın petrol 

ihracatında önem kazanması ve ülkede sanayinin gelişmesi, ucuz kadın işçi sayısını da-

ha da artmış oldu. İran İslam devriminden sonraki ilk senelerde kadınların aldıkları 

maaşlar, tüm ödenen maaşların %27’sini kapsıyordu. Bu oran sonraki yıllarda farklı 

ideolojik nedenlerden dolayı ciddi miktarda düşmüştür; bu yıllarda fabrikaların 

kadınların çalışması için uygun yerler olmadığı, kadının en önemli rolünün annelik 

olduğu, anneliğin kutsal olduğu vs. yönünde yapılan çalışmalar, çalışan kadınların 

sayısının düşmesine neden olmuştur. Bu durumu daha somut olarak örneklemek gere-

kirse, 1970’lerde, halı dokumacılığı kentlerde ev içinde olmak üzere üretimin %58’ini 

ve kırsal kesimde üretiminin %33’ünü oluşturuyordu.  Halı dokumacılarının yaklaşık 

%55i köylerde, %45’i kasaba ve şehirlerde ikamet etmekte idi – fakat her durumda, bu 

iş gücünün %80’ini kadınlar oluşturmaktaydı.5 Fakat bu devam eden yıllarda giderek 

değişti. 10 yıl arayla toplanmış nüfus verilerine bakıldığında, 1976’daki kadın işçi 

oranının birden düştüğü ve toplam işçilerin sadece %13,4’üne tekabül ettiği görülebilir 

(Velayati, 1998: 70-71). 

5.2. İdeoloji, Kadının Çalışmasının Karşısındaki Önemli Engel 

                                                 
5 Iran İstatistik Merkezi, 1977. 
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         Kadınların çalışmasını engelleyen ideolojik düşüncelerden birisi, “aile toplumun 

kalbi, kadın ise ailenin kalbidir” cümlesi idi (Bayat, 2011: 124).Ayatollah Houmey-

ni’nin bu konudaki beyanı, “Kadın bir ‘şey’ değildir, aksine toplumu büyüten ve ko-

ruyan bir varlıktır… insanlığın ebesidir ve insanların mutluluğunun ve sempatisinin 

kaynağıdır,” şeklinde olmuştur ki, bu beyan, 1992’de onaylanan İran çalışma kanunun-

da da yansımasını bulmuştur.  Bu kanuna göre, ülke içerisinde sahip olunabilecek 4 iş 

türü mevcuttur ve kadınlar sadece belirli işlerde (a ve b maddeler işlerde) 

çalışabilmektedirler, d maddesi işlerde çalışmaları, annelik müessesesi ile ters düşeceği 

gerekçesi ile yasaklanmıştır.6( A: kadınlar tarafından yapılması daha uygun sayılan mes-

lekler örneğin kadın hastalıklar uzmanı ve öğretmenlik - B: kadınların ruhsal ve fiziksel 

yapıları ile uygun meslekler örneğin mütercimdik, sosyal hizmetler vs. - C: erkek ve 

kadın çalışan arasında biyolojik olarak hiç farkı olmayan ve tek faktör deneyim ve 

uzmanlık aşaması olan meslekler - D: şeriat açısından ve ya çalışma koşulları açısından 

ve ya toplumsal değerler açısından zor olmasından dolayı kadınlar için uygun 

sayılmayan meslekler örneğin hâkimlik ve itfaiye ) 

 

5.3. Devrimden Sonra Kadın İşçilerin Genel Durumu 

         Devrimden sonraki yıllarda ev içi iş tüm ülkede ve hatta büyük kentlerde hala de-

vam etmekteydi. Ev içinde üretim çok karmaşık bir sosyal-ekonomi yaratarak piyasayı 

kadın işçilere bağlamaktaydı. Mesela, pazarda mağazası olan bir kişi kendi eşi ve kızları 

vasıtasıyla mahallede ve akraba kadınlarla bir ağ oluştururdu ve böylece bazen sermaye 

                                                 
6 Islamic Parliament Research Center, http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171 
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eksikliğini, bazen ise sadece üretim kısmını kendi tanıdığı evlerin içinden çözmüş olur-

du. Bu kadınlar genelde halı, yorgan, yastık, masa örtüsü vb. ürünleri üretiyorlardı. Bu 

üretim tarzı büyük şehirlerdeki pazarların etrafında oluşan ve birkaç ailenin ortak 

yaşayabileceği evlerin inşasına yol açtı. Bu evlerin içinde sadece üretim değil, aynı za-

manda da depolama ve satışın da bir kısmı gerçekleşmekteydi. Esasında bu tarzda üre-

tim ve satış, toplumsal cinsiyet bazlı iş bölümüne dayalıydı ve hem kapitalist hem de 

pre-kaptalist iş bölümünü yansıtıyordu (Najmabadi, 1991: 92-97). Bu durum, fabrikada 

ve evde çalışan kadınlar arasında çalışma koşulları ve sınıfsal oluşum anlamında bir 

takım ayrımların oluştuğu söylenebilir. İleriki bölümlerde bu çalışma çerçevesinde elde 

ettiğimiz bulgular çerçevesinde bu ayrımların neler olduğunu tartışmaya çalışacağız. 
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6.BÖLÜM 6 : METODOLOJİ 

 

6.1. Amaç ve Önem 

          Bu çalışmada İran’da işçi sınıfı üzerinde bir takım değerlendirmeler 

sunulmuştur.İran işçi sınıfının durumu, günümüzün tüm toplumsal hareketlerin zeminini 

oluşturan konu olarak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.Bu çalışmanın en genel 

amacı; işçi sınıfının oluşumu, emek sürecinin işleyişi, üretim esnasında iş mekânında 

kontrol ve denetim mekanizmalarının nasıl çalıştığı, sınıf bilinci ve kolektif dinamikleri 

ve son olarak işçilerin gündelik hayatının nasıl geçtiğini incelemektir.İran’ın 

demokratikleşmemiş siyasetinden kaynaklanarak, hiç bir zaman ne akademik alanda ve 

ne popüler tartışmalar arasında işçi sınıf kültürü oluşmamıştır. Hatta bu konu o kadar 

derin bir meseleye çevrilmiştir ki, yukarıda tartışıldığı gibi, bazı akademisyenler İran’ın 

tarihsel olarak sınıf formasyonu süreçlerinden bağımsız olduğunu iddia edip ve bu se-

bepten dolayı tüm araştırmaların sınıftan bağımsız şekilde yapılmasını 

savunmuşlardır.Bu nedenle, bu çalışmada bu iddiaya karşı İran da tarihsel olarak işçi 

sınıfının oluşumu ile başlayarak bu işçi sınıfı nasıl değişim ve dönüşümlerden geçtiğini 

ortaya koyulmaya çalışmıştır. 

İran da dünyanın diğer ülkeleri gibi tarihsel olarak bir işçi sınıf oluşum tarihi ve 

dolaysıyla sınıf toplumsal olguları anlamak ve inceleyebilmek için merkezi bir konuma 

oturmaktadır.Öte yandan sınıf meselesine ek olarak toplumsal cinsiyet perspektifi de 

konunun incelenmesine girince konuya yaklaşımımız da etkilenmiş olmaktadır.İran gibi 

kültürel ideolojik açıdan erkek egemenliğin hegemonik tezahürlerine müsait olan top-
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lum bir yandan kadına annelik, eşlik, ev hanımlığı gibi kimliklerini dayatırken; öte yan-

dan bu kadının ev içinde daha ucuz ve birey halinde bir şekilde çalışması için ortam 

yaratıp ve “işçi kadın” olarak bilinçlenmesine engel olmaktadır.  Bu amaç dâhilinde, 

İran’ da halıcılık sektöründe iki grup halinde ev içi tekstil emekçisi ve fabrika tekstil 

işçisi olarak çalışan kadınların emek süreçlerini, maruz kaldıkları kontrol ve denetim 

süreçlerini, sınıfsal bilincinin gelişimini ve dolaysıyla giriştikleri ve girişmedikleri ko-

lektif eylemleri araştırılacaktır. 

 

6.2. Varsayımlar 

Bu tezin temel varsayımı, kadın işçiler için evin çalışma alanı olarak sunulması ile bu 

işçi gurubun sınıf bilincinin oluşmamasıdır.Ayrıca kadın işçilerin ev içinde çalıştırılması 

ile üretim masraflarının sermaye lehine düşmesini sağlarken, kapitalistin kar birikiminin 

artmasına neden olmaktadır.Kadınların ev içine hapsedilmesi, birbirinden bağımsız ola-

rak hareket etmelerine ve sınıf bilincinin oluşmasına engel teşkil ederken kolektif hare-

keti de sınırlandırmaktadır. 

 

 

 

6.3.Yöntem 

Bu çalışmada makro ve tarihsel bir bakış açısıyla, literatür taramasından derlenen bilgi-

ler ışığında İran’ın Tebriz şehrinde yapılan alan araştırması sonucu edinilen bulguların 

değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.Bu şekilde literatür taraması ile elde edilen teorik 
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bilgilerin pratik ile bir bütün olarak ele alınması, kuramsal olanın ampirik veriler ile 

desteklenerek somut olarak bilginin işlevselleştirilmesini sağlamaktadır. 

 

 

6.4. Yaklaşım 

Bu çalışma saha araştırmasına nitel bir yaklaşımı benimsemiştir. Druckman’a (2005) 

göre nitel araştırma, bağlama bağlı olarak detaylı niteliksel veri toplamızı sağlar 

(Druckman 2005, 496). Bu noktada belirtilmesi gereken bir nokta nitel analizin “neden” 

ve “nasıl” sorularına cevap vermemizi sağlamasıdır. 

          Var olan sosyal bilim literatüründe, seçilen yöntem olan derinlemesine görüşme 

tekniğine dair iki adet yaklaşım bulunmaktadır: “Yorumlamacı yaklaşım” ve  “pozitivist 

yaklaşım”. Geertz’in “thick description” [yoğun tanımlama] fikri yorumlamacı 

yaklaşımın ana payandasıdır. Aslen etnografik çalışmalara ait olan bu tartışma “kültür” 

kavramının geleneksel olarak indirgemeci incelemelerine karşı ortaya atılmıştır (Geertz 

1973, 5; 12-13). Fenomenolojik temellerde yükselen bu yaklaşım, bağlamın detaylı ve 

anlaşılır kılınarak aktörün yapı içerisindeki eylem ve düşününün ortaya anlaşılabilir bir 

şekilde serilmesini sağlar (King, Keohane and Verba 2005, 36-37). Bu açıdan empati, 

sosyal aktörlerin eylemlerini ve ilişkilerini var oldukları bağlamlarda “kendi bakış 

açılarından” anlama eylemine verilen isimdir ve yorumlamanın kaynaklarındandır (Eck-

stein 1975, 81 in King, Keohane and Verba 2005, 37). King, Keohane ve Verba’ ya göre 

yorumlama, empati gibi araçlarla araştırmacıya sağladığı “derin bakabilme” yetisi ile 

daha geçerli yani kavramlar ve hipotezler ortaya atabilmesini sağlar (King, Keohane and 

Verba 2005, 39). 
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Yorumlamacı yaklaşımla yapılan araştırmalarda dikkat edilmesi gereken hususlarda biri 

öncelikle bağlamın öğrenilmesi ve ondan sonra saha araştırması aşamasına geçilmesine 

dairdir (King, Keohane and Verba 2005, 37). Bu sayede araştırmacı doğru soruları sora-

bilecek ve geçerlilik seviyesi yüke nitel bilgi üretebilecektir. Bu araştırma dâhilinde 

araştırmacının İran’da yetişmiş olması, baskın anadile ve Tebriz’in yerel 

toplumsallaşma süreçlerine dair hâkim bilgisi bu noktada araştırmanın sağlıklı bir 

şekilde sürdürülmesine yardımcı olmuştur. King, Keohane ve Verba’nın dikkat çektiği 

bir diğer önemli husus ise duygulara ve anlamlara odaklanırken gözlemlenebilir olan 

bilginin göz ardı edilmesidir. Bu aşırı yorumlamacı yaklaşım gözlenebilir toplumsal 

olgu ve tarihsel verinin analiz dışı bırakılmasına sebep olabilmektedir (King, Keohane 

and Verba 2005, 41). Ancak yukarıda anlatıldığı ve vurgulandığı üzere tarihsel ve top-

lumsal bağlam sınıf bilincinin gelişimi için çok büyük bir önem arz etmektedir. Marx ve 

Engels’in Feuerbach Üzerine Tezler’ de (2013, 15) vurguladığı gibi insan eyleminin 

sadece nesnel ya da sezgisel olarak incelenmesi insanın pratik eyleminin göz ardı edil-

mesine yol açmaktadır. Aynı şekilde ampirik verinin reddiyesi ve duygu ve sezgilere 

odaklanmak İranlı tekstil emekçisi kadınların içinde bulunduğu bağlamı ve eylem ve 

ilişkilerinin bu bağlam içinde anlaşılmasını imkânsızlaştıracaktır. 

           Çalışma işçi sınıfı bilinci üzerine Marksist literatürden ve İran’da kapitalizmin 

gelişmesine dair tartışmalardan yararlanılarak ortaya konmuştur.Bu çerçevede Katznel-

son’un sınıf bilinci ve sınıf oluşum teorisinden yola çıkılmıştır.Katznelson’un belirttiği 

dört analitik düzey şunlardır: 1)Yapı, (kapitalist iktisadi gelişmenin yapısı) hem İran’ da 

kapitalizmin geliştiğini savununan iktisatçılar ve siyasetçilerin düşünceleri ve hem 

Marx’ın Asya tipi üretim tarzı yola çıkarak İran da kapitalizmin tam anlamıyla 
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oluşmadığını savunan teoriler tartışılmıştır. 2)Yaşam tarzı düzeyinde işçilerin gündelik 

hayat ve boş zamanları incelenmiştir. 3)Eğilimler; bölümünde işçilere sınıf, ortak çıkar, 

ortak sorun vb. sorular sorularak inceleme yapılmıştır. 4)kolektif eylem düzeyi ise 

İran’da eylemliliğe dair kısıtlamalar ve veri yokluğu sebebiyle bu çalışmada analiz 

edilememiştir. 

 

6.5. Sınırlılıklar 

          Bu çalışma, konu ve vakaya dair literatürün taranması, edinilen bilgilerin 

değerlendirilmesi, alan araştırmasında gözlem ve derinlenlemesine mülakat süreçlerinin 

tamamlanıp elde edilen bilgilerin analizi ile birlikte toplam yedi aylık süreç halinde 

gerçekleştirilmiştir. Ancak öncelikle yerel literatür taramasında iki çeşit metodolojik 

sorun ile karşılaşılmıştır: İlki, İslam devriminden önce yapılan çalışmaların batılı ülkele-

rin modernitesinden yola çıkan paradigmaları kullanarak yapılmaları, İran’ın toplumsal 

kültürel ve ideolojik özelliklerinden bağımsız bir şekilde konuya değinmeleridir. İkinci 

sorun ise devrimden sonraki literatürde görünmektedir: Kadın işçi araştırma konusu 

yapıldığında İslam geleneği, ideolojik aygıt olarak, kadının annelik, eşlik ve ev emekçisi 

olma kimliğini baskın bir şekilde ön plana çıkarmakta ve kadının dışarıda çalışmasının 

aile ve çocukları üzerinde doğurduğu olumsuzluklara dair bir söylem ortaya 

koymaktadır.Literatürde var olan bu iki farklı paradigma, farklı yaklaşımlarla İran’da 

ekonomik gelişme sorununa eğiliyor olsalar bile her ikisinin de sansür 

mekanizmasından etkilenmiş olmaları ve devlet siyasetini akademik alanda 

meşrulaştırıyor oldukları aşikârdır. Bundan dolayı da literatür taranan bilgilerin 

değerlenmesi ve anlamlı bir bütün oluşturması oldukça güç bir hale geldi 
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Alan çalışmasına geçince İran’ ın işçi sınıfının sendikalaşmamasından kaynaklanarak, 

evde çalışan kadınların adresini ve ya iletişim yollarını bulmak mümkün değildi.Bu 

kadınları kendi evlerinde bulup ve konuşmak alanda olan sıkıntılardandı.Diğer yandan 

İran devletinin birçok ideolojik baskın otoriteler gibi, sınıf ve toplumsal cinsiyet mese-

lesine hassas olduğu için, bu görüşmelerin yapılması bir de emniyet sorunu ile 

karşılaşabilirdi.Üçüncü ve son olarak konuşma özgürlüğü düşük olan toplum olarak 

İran’ da, mülakat yapılacak kişilerin güveninin sağlanması önemli konulardandı. 

 

6.6. Araştırma Evreni Ve Örneklem 

          Bu çalışma İran’ın Tebriz şehrinde yapılmıştır.Dünya halı ihracatının 50% kap-

sayan İran halı sanayisinde, Azerbaycan eyaleti en önemli bölge sayılır.araştırma Tebriz 

şehrinde bulunan rasgele şekilde halı fabrikasında ve kendi evlerinde çalışan kadınlarla 

yapılmıştır.Bu çalışma çerçevesinde Tebriz’in seçilmesinde birkaç değişken etkili 

olmuştur.Öncelikle, Doğu Azerbeycan Eyaleti Valiliğinin istatistik raporuna göre, bu 

eyaletin nüfusu (2012 sayımına göre) 3 milyon 724 bindir.Tebriz, İran’ın 5.Büyük şehri 

olarak 2012’de 1 milyon 494 bin 988 kişilik nüfusa sahip olmuştur.Bu rapora göre, Te-

briz’in nüfusunun %36’sı bu şehirde doğmamıştır.7Yani göçmen işçilerin yoğun olarak 

bulunduğu bir kenttir Tebriz. 

İkinci olarak UNIC’nin8 Tehran şubesinin 22 Temmuz 2014’te yayınladığı rapora göre 

İran’ın Kuzey Batısında bulunan Tebriz şehri ile İran’ın merkezinde bulunan Yezd şehri 

                                                 
7 http://www.qudsonline.ir/News/262814/36 
8 United Nations Information Center 
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İran’ın el emeği konusunda başı çeken ilk iki kentidir, 9  2015’te UNIC, Tebriz’i 

“Dünyanın Halı Başkenti” seçmiştir. 10   Tebriz’in şu anda İran’ın en önemli sanayi 

bölgelerinden bir tanesi olmasının sebepleri arasında karayolundan 3 adet gümrük 

çıkışına sahip olması, ticari ve sanayi için serbest bölgeleri bulunması, konum olarak 

Türkiye ve Suriye’ye yakın olması, organize sanayi sahibi olmakla birlikte yabancı 

yatırımcılara özel bir organize sanayinin de olması, petrol dışı ihracatın şehirde önemli 

olması sayılabilir. 

Üçüncüsü bu bölge iklim olarak hayvancılığı uygun bölge olduğu için, ip üretimi, tekstil 

ve halıcılık tarih boyu çok yaygın şekilde yapılmıştır.Özellikle halıcılık sektöründe, 

Tebriz şehri İran El yapım halı üretim sektöründe en önemli bölgelerden biri olarak 

sayılmaktadır.Tebriz şehri 16.yüzyıllardan itibaren doğunun en önemli halı üretim mer-

kezi olarak sayılmaktadır.İpek yolu üzerinden yapılmış olan ilk halı ihracatları bu 

şehirden üretilerek gönderilmiştir. Bu bölgenin halı değeri ince desen, dikkatli şekilde 

örünmüş olmasıdır (Velayeti,2002:193). Günümüzde Tebriz’de 4 çeşit halı üretilmekte-

dir; normal yerde kullanılan halı, kenare(Side carpet), Tablo ve varny.Bu çalışmada her 

4 çeşit halı üreten kadın işçilerle görüşülmüştür. 

 

Alan araştırmasında görüşme formu düzenlenmiş ve formdaki sorular tekrar gözden 

geçirilerek yanlış değerlendirmeyi engelleyecek hale getirilmiştir. Alan çalışması herne 

                                                 
9http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=562%3Aichhtointroduces-
creativecities-to-oic&catid=9%3Aeventenglish&lang=en 
10http://www.naghshmehrab.com/7494-2/ 
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kadar zorlu olsa da alanı bütünlüklü olarak değerlendirme ve mülakat yapılan kişilerle 

yüz yüze iletişim sağlamak açısından oldukça önemlidir. 

 

6.7.Araştırma Alanı 

Bu araştırmada iki grup bulunmaktadır: evde çalışan kadınlar ve fabrika işletmelerinde 

çalışan kadınlar. Grupların önce çıkan benzerlikleri, bu çalışmaya tabii ki yansımıştır.  

Bu benzerliklerden birisi, iki gruptaki işçilerin de sigortasız çalışıyor olmalıdır.  Bu 

uyarınca, resmi kayıtlı olmayan işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre oldukça fazladır.  

Araştırma kapsamında, “informal iş” olarak adlandırılabilecek iş türünün iki grubu da 

kapsadığı söylenebilir.  Bu terimin sabit bir tanımı yoktur, fakat pek çok endüstriyi içe-

ren bir “informal sektör” içinde gerçekleştirilen işleri tanımlamakta kullanılır11.  Bu 

terim, diğer üretim çeşitleri ile kıyaslanması sonucu ortaya çıkmıştır.  Bu çeşit üretim, 

bilinen veya “formal” üretim tarzının dışında bulunup dolayısıyla devlet tarafından üre-

tim piyasası içinde sayılmamaktadır ki bunun sebebi aslında bu üretim çeşidinin devlet 

denetiminin (i.e. verginin) dışındadır.  Bunun bir başka yönü, düzensiz çalışma saatleri-

nin olmamasıdır.  Bu aslında çok şaşırtıcı değildir: çalışma izni, vergi levhası, iş güven-

lik sistemleri (yangın, vs.) ve en önemlisi belirli iş kanunları olmadan çalışılması söz 

konusudur. 

Çalışmanın bu bölümünde saha çalışması kapsamında Tebriz’de ikamet eden kadın 

işçiler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirilecektir. Toplamda 36 

işçi (18 ev, 18 fabrika) ile yapılan görüşmelerin amacı, Farklı çalışma deneyimlerine 

                                                 
11 Velayati, 2003, s. 24 
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sahip işçilerin, (1) sınıf oluşumu, (2) sınıf bilinci ve (3) gündelik hayat ve dayanışma 

konuları çerçevesinde karşılaştırmasını yapmaktır. 

Tebriz’in seçilmesinde birkaç değişken etkili olmuştur. Öncelikle, Doğu Azerbeycan 

Eyaleti Valiliğinin istatistik göre, bu eyaletin nüfusu (2012 sayımına göre) 3 milyon 724 

bindir.Tebriz İran’ın 5.Büyük şehri olarak 2012’de 1 milyon 494 bin 988 kişilik nüfusa 

sahip olmuştur.Bu rapora göre, Tebriz’in nüfusunun %36’sı bu şehirde 

doğmamıştır12 .UNIC’nin13  Tehran şubesinin 22 Temmuz 2014’te yayınladığı rapora 

göre İran’ın Kuzey Batısında bulunan Tebriz şehri ile İran’ın merkezinde bulunan Yezd 

şehri İran’ın el emeği konusunda başı çeken iki şehridir14, ki 2015’te UNIC, Tebriz’i 

“Dünyanın Halı Başkenti” seçmiştir15.Tebriz’in şu anda İran’ın en önemli sanayi bölge-

lerinden bir tanesi olmasının sebepleri arasında karayolundan 3 adet gümrük çıkışına 

sahip olması, ticari ve sanayi için serbest bölgeleri bulunması, konum olarak Türkiye ve 

Suriye’ye yakın olması, organize sanayi sahibi olmakla birlikte yabancı yatırımcılara 

özel organize sanayi sahibi olması, petrol dışı ihracatın şehirde önemli olması 

sayılabilir. 

Bu çalışmadaki sorular 6 bölüm altında toplanmıştır.  Demografik bölümünde işçilerin 

eğitim durumu, medeni durumu, ailesinin meslek ve eğitim durumları, eğer var ise sahip 

olduğu çocuk sayısı, vb. incelenmiştir İşveren bölümünde işverenin (işçiye) tanıdık olup 

olmaması ve (işçinin) bu işveren ile çalışmasında en önemli faktörün ne olduğu 

                                                 
12 http://www.qudsonline.ir/News/262814/36 
13 United Nations Information Center 
14 http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=562%3Aichhtointroduces-
creativecities-to-oic&catid=9%3Aeventenglish&lang=en 
15 http://www.naghshmehrab.com/7494-2/ 
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sorgulanmaktadır.Çalışma koşulları bölümünde, işçinin çalışma saatleri, sigorta sahibi 

olup olmadığı, aldıkları ücret, izin günleri, vb. incelenmiştir.  Denetim bölümü devlet 

ya da bilinen anlamda resmi bir otorite tarafından değil, işveren tarafından yapılan işin 

denetlenmesine göz atmaktadır.Sınıf bilinci ve sınıf kültürü bölümü, kendileriyle 

röportaj yapılan işçilerin sınıf kavramı ile ilişkilerine ve bir sınıf kültürü ile herhangi bir 

ilişikleri olup olmadığına bakmaktadır.  Son bölüm olan gündelik hayat ise, işçilerin iş 

hayatları dışındaki yaşantılarını sorgulamaktadır. 
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7. BÖLÜM7: BULGULAR 

 

           Bu araştırmada iki grup bulunmaktadır: evde çalışan kadınlar ve fabrika 

işletmelerinde çalışan kadınlar. 

          Çalışmanın bu bölümünde saha çalışması kapsamında Tebriz’de ikamet eden 

kadın işçiler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirilecektir. Toplam-

da 36 işçi (18 ev, 18 fabrika) ile yapılan görüşmelerin amacı, Farklı çalışma deneyimle-

rine sahip işçilerin, (1) sınıf oluşumu, (2) sınıf bilinci ve (3) gündelik hayat ve 

dayanışma konuları çerçevesinde karşılaştırmasını yapmaktır. 

 

7.1.Demografik Veriler 

7.1.1. Görüşmecilerin Yaş Oranları 

Görüştüğümüz işçi kadınların yaş gurubu 15-65 arasındadır. Ama en yoğun yaş gurubu 

25-35 yaş aralığında bulunmaktadır. İşin zorlukları ve bu işten kaynaklanan 

hastalıklardan dolayı genelde 55 yaştan sonra bu sektörde çalışan işçiler sağlık 

sorunlarından dolayı işe devam edememekteler. 

Tablo 1: Yaş Dağılımı 

Yaş oranı -15 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 + 65 

Sayı 0 7 14 5 6 3 0 
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7.1.2. Evlilik Durumu 
 
Fabrika da ve evde çalışan görüşmeci kadınların evlilik durumunda önemli fakr 
bulunmamaktadır hal bu ki gelecek bölümlerde göreceğimiz gibi, evde çalışan kadınlar 
fabrikada çalışmadıklarının sebebini eş ve çocuklara bakmak ünvan etmişler. Eğer 
kadının anne/eş rolünün baskın olmasını evde çalışma tercih sebebi olarak kabul eder-
sek, fabrika da çalışan bekâr işçi sayısı çok daha fazla olmalıdır.Hal bu ki aşağıdaki 
tablodaki verilere göre böyle bir sonuç elde edilmemiştir. 

 
Tablo 2: Evlilik Durumu 
 

Evlilik Durumu Evli Bekâr Eşi Ölmüş Boşanmış 

Evde çalışan işçi sayısı 15 3 1 0 

Fabrika da çalışan işçi sayısı 13 4 0 1 

 
 

 

7.1.2. Eğitim Durumu 
 
 

Görüşmecilerin hepsi kırsal gölgeden göç etmiş olmaları ve yaşadıkları kültür ve eko-

nomik şartlarından dolayı genel anlamda okuma yazma oranı bu kitleler arasında çok 

düşüktür ama okuma yazma düzeyin düşük olması toplumsal cinsiyet faktörlerine göre 

değişmemektedir. Başka bir deyişle evli, eşi ölmüş ve boşanmış görüşmecilerin sayısı 

toplamda 30 kişidir. Bu işçilerin eğitim durumu eşleri ile kıyaslandığında, eğitim duru-

mu aynı olan işçi sayısı 12, eğitim durumu daha yüksek olan işçi sayısı 9 ve eğitim du-

rumu daha düşük olan işçi sayısı 9’ dur. 
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Tablo 3: Eğitim Durumu 

Eğitim durumu İşçi kadınların eğitim duru-

mu(bekâr, evli, boşanmış, dul) 

İşçi kadınların 

eşlerinin eğitim duru-

mu 

Okuma Yazma Bilmiyor 10 9 

İlkokul bitirmemiş 6 3 

İlkokul mezunu 7 11 

Orta Okul bitirmemiş 2 1 

Orta Okul mezunu 2 2 

Lise bitirmemiş 4 1 

Lise mezunu 3 3 

Üniversite mezunu 2 0 

Toplam sayı 36 30 

 
 

 



61 
 

 

7.1.3.İç Göç/ Memleket ile Ekonomik Bağlantılar 

        Araştırma çerçevesinde görüşülen işçilerin 100% ü kırsal alanlardan Tebriz’e göç 

eden işçilerdir. 

İran’da iç göçü anlayabilmek için 2011 yılında İran İstatistik Merkezi tarafından 

yapılmış bir istatistiğe bakmak gerekir. 2011 yılında Tebriz’e gelen toplam 209,198 

kişiden 7130’u iş bulmak, 6538’i daha iyi bir iş bulabilmek için gelmişlerdir; kalan 

payın 9738’i tayini çıktığı için, en büyük paydaya sahip olan 84,734 kişi, genellikle ai-

lenin babasının işsiz kalması gibi ailevi sebeplerden göç etmiştir. (Velayati,2003,13) 

Görülebileceği üzere, ekonomik nedenlerle, yani iş bulmak ya da iş ile ilintili meseleler 

yüzünden göç edenlerin oranı toplamın yarısından fazladır. Bu noktada belirtilmedir ki, 

kaynak istatistikte aynı zamanda “Diğer” ve “Söylemiyor” şeklinde iki kategori daha 

vardır ve bu kategorilerde de benzer sebeplerin bulunma olasılığı yüksektir. Kırsal alan-

dan kente göçün sebepleri arasında çeşitli üretimlerin (tekstil, ayakkabı, vb.) kentlere 

taşınması ve ithalat için üretilen tarım ürünlerinin artması gösterilebilir.(Ibid) 

Dolayısıyla İran’da kentlerin sanayileşmesi ve ekonomik sorunlar köyden kente göçü 

belirleyen iki etken olmuştur.(Ibid,14).Aynı zamanda halıcılık gibi önceleri kırsal alan-

da yapılan üretimlerin kente kayması, kırsal alanda bu işte çalışan emekçileri kente 

taşımaya teşvik etmiştir.(Katouziyan, 1981, 95) 

Görüşme yapılan kadınların eşi ya da babası, farklı ya da daha iyi bir iş bulabilmek 

amacı ile göç ettiklerini ifade etmişlerdir. Görüşülen ailelerin ne kadar zaman önce göç 

ettiklerini sorduğumuzda, 45 yıldan 6 yıl öncesine kadar yanıtlar aldık. Dolayısıyla 
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görüştüğümüz kadınlar arasında hem ilk kuşak hem de ikinci ve üçüncü kuşak göçmen 

kadınlar bulunmaktadır. 

Göç etmiş olan ailelerin önemli bir kısmı kentte hemen iş bulamadıklarından ve başka 

kalacak yerleri olmadığından Türkiye’deki gecekonduların gelişmesine benzer biçimde 

kendileri ev yaparak kontrolsüzce gelişen varoş mahallelerini ortaya çıkarmışlardır. 

(gündelik hayat bölümünde varoş mahalleler ile ilgili detaylı anlatılmış) Manuel 

Castells’in de belirttiği gibi gecekonduluk, ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin sonu-

cu olarak kırsal bölgelerin yoksunluğunu kentlere aktarmaktadır(Zangiabadi& Mobara-

ki, 2011: 68). Elbette gerek fabrika işçileri gerekse evde çalışan kadınlar arasında bu 

noktada farklılık bulunmamaktadır. 

 

-29 sene önce babamlar göç etmişler. İş bulmak için gelmişler. 

Çocukları için iyi hayat yaratmak için göç etmişler. Ama sıfır sermaye 

ile şehire gelmişler. İlk günden işçilik yapmışlar, fakat durumları 

zorlaşınca halıcılık yapmak zorunda kalmışlar (Fabrika işçisi, 25 

yaşında, Bekar) 

 

-Babam göç etmiş ̧ben çocukken. İşleri yokmuş̧, paraları yokmuş,̧ 

daha iyi bir hayat için her halde, gelmişler. O zamanlar hiç bir şey yoktu 

köyde. Buraya gelince de sadece normal işçi oldu, inşaatta çalıştı (Ev 

işçisi, 30 yaşında, Evli) 
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-Babamın ilçemizde kendisinin halı işletmesi vardı.  Halı bir anda 

ucuzladı ve satılmamaya başladı, babam da iflas etti.  Buraya göç ettik.  

Çok az paramız vardı, yani göç ettiğimiz zaman toplamda 1,8 bin (TL) 

vardı.  O parayı da ev kiralamaya verdik.  O zamanlar kız kardeşlerimle 

halı yapmaya başladık, ama sattığımız her halıyı borca verdik.  O za-

mandan beri artık başkalarına çalıştık (Ev işçisi, 32 yaşında, Evli) 

 

Kırsal bölgelerden şehre göç etmiş olan ailelerin pek çoğunun köyde herhangi bir mülk 

kalmamıştır. Ekilecek toprak olmadığından kırsal bölgeden para ya da tarım ürünü gibi 

herhangi bir yardım da gelmemektedir. Daha da önemlisi, kırsal bölgelerde hala bir 

miktar toprağı olan ailelerde de bu durum değişmemektedir. Zira ya ekecek birileri 

kalmamıştır ya da ekilse de yeterli miktarda gelir getirmemektedir. Kırsal bölgelerden 

kentlere göç eden ailelerin kırsaldan herhangi bir gelir elde etmesi, bu geliri elde edebi-

lecek konumda olup olmamalarından bağımsızdır.Aşağıda, görüşmelerden alınmış 

örnekler bulunmaktadır. 

- Köyde yerimiz yoktu, gelirimiz yoktu.  Köyde biraz paramız 

vardı, sonra da burada çalışarak küçük bir ev alabildik.  14 sene önce 

biz göç ettik.  Köydeyken de halıcılık yaptım, burada da aynı işi yaptım.  

Köydeyken farklı çeşit halı yapardım, buraya gelince normal halıdan süs 

halısına döndü.  Şimdi sadece süs halısı yapıyorum. (Fabrika işçisi, 38 

yaşında, Evli). 
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- Eşimin akrabaları var sık, sık gideriz.  Kendi yerimiz var ama 

bir şey yapmıyoruz, çünkü kar yok bu işte.  Sadece oradaki bahçemizde 

kendimiz için bir kaç ağacımız var, ama hiç bir şey satmıyoruz.(Ev işçisi, 

50 yaşında, Evli) 

 

7.1.4. İşverenle İlişkiler 

Bu bölümde işçiler ile işverenlerinin ilişkisi(akraba, komşu, köylü, yabancı)olması 

sorulmaktadır. Hem evde ve hem fabrika da çalışan kadıların genellikle tanıdıktan iş 

almış olduklarını görmekteyiz fakat ev işçilerinde bu oran daha da yüksektir ( iki kat). 

Fabrika da çalışan işçilerin 8i işi, ilan, işçi komşular aracılığı, vs. yollarla bulmuşlar. 

Ama evde halıcılık yapmak, daha da gelişmemiş üretim tarzı olarak kalması, işverenin 

genellikle tanıdık olmasına yol açmıştır. 

İşverenin işçi ile ilişkisini, tanıdıklığını ve işverenin belirleyici olabilecek özelliğini 

aşağıdaki tablo ile özetlemek mümkündür: 

 

Tablo 4 : Fabrikada çalışan İşçi ve İşveren arasında ilişki 

Fabrika İşçileri İçin: 

İşveren Tanıdık İşveren Tanıdık Değil 

10. (3 akraba, 1 köy, 6 mahalleli) 8 

 
 

Tablo 5: Evde Çalışan İşçi ve İşveren Arasında İlişki 
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Ev İşçileri İçini: 

İşveren Tanıdık İşveren Tanıdık Değil 

14 (8 akraba, 3 köy, 3 mahalleli) 4 

 
 

 

 

 

 

7.2. Çalışma Koşulları 

7.2.1. Gayrı Resmi (Enformel) Sektör’e Genel Bakış 

           Her iki işçi grubu bir takım benzerlikler göstermektedir.  Bu benzerliklerden biri-

si, iki gruptaki işçilerin de sigortasız çalışıyor olmalıdır.  Bu uyarınca, resmi kayıtlı ol-

mayan işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre oldukça fazladır.  Araştırma kapsamında, 

“enformel iş” olarak adlandırılabilecek iş türünün iki grubu da kapsadığı söylenebilir.  

Bu terimin sabit bir tanımı yoktur, fakat pek çok endüstriyi içeren bir “ enformel sektör” 

içinde gerçekleştirilen işleri tanımlamakta kullanılır.(Velayati, 2003, 20)  Bu terim, 

diğer üretim çeşitleri ile kıyaslanması sonucu ortaya çıkmıştır.  Bu çeşit üretim, bilinen 

veya “formal” üretim tarzının dışında bulunup dolayısıyla devlet tarafından üretim 

piyasası içinde sayılmamaktadır ki bunun sebebi aslında bu üretim çeşidinin devlet de-

netiminin (i.e. verginin) dışındadır.  Bunun bir başka yönü, düzensiz çalışma saatlerinin 

olmamasıdır.  Bu aslında çok şaşırtıcı değildir: çalışma izni, vergi levhası, iş güvenlik 
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sistemleri (yangın, vs.) ve en önemlisi belirli iş kanunları olmadan çalışılması söz konu-

sudur. 

 

 7.2.2. Halıcılık; ‘‘Zor Koşullar’’(Ağır) Meslek Listesinde Yer Almayan Sektör 

     Genel olarak halıcılık, fiziksel anlamda zorluğu sebebiyle “ağır iş” halı dokumacıları 

ise buna bağlı olarak “ağır işçi” konumunda olmaları gerekir. Fakat halıcılık, İran’da 

“ağır işçilik” sayılmamaktadır. İran Çalışma Bakanlığı’nın “ağır işçi” olma şartları 

arasında, “Devamlı olarak işte çalışmanın işçinin duymasında sorun yaratması” gibi 

maddeler vardır ama aşağıda da görüleceği üzere halıcılar asıl olarak gözleri ile sorun 

yaşamaktadır ve Çalışma Bakanlığı bunu ağır işçi olma şartı saymamaktadır.(Velayati, 

2003, 24) 

            7.2.3. Ücretlendirme 

          Fabrikada çalışan kadın işçiler de evde çalışanlar gibi parça başı üzerinden ücret-

lendirilirler. Bu yüzden işçilerin ücretlendirilmeleri sadece iş miktarı ile belirlenmekte-

dir. Tabi ki işçilerin yoksul kısımdan olmaları ve yapılmış parçayı geç teslim etmeleri 

parayı geç bulacakları anlamına gelmektedir. Diğer yandan bu işçiler hayatlarını devam 

edebilmek için daha da fazla çalışmaya ihtiyaç duyabilmekteler, Bu işçiler yapabilecek-

leri kadar daha hızlı ve uzun süre çalışmak istemekteler bu sebepten dolayı hatta bazı 

fabrika da çalışan işçiler, fabrikanın belli açılış ve kapanış saatlerini, para 

kazanmalarına engel olarak bulmaktalar ve çalışma saatlerinin kısıtlı olmasını fabrikada 

çalışmanın dezavantajı olarak belirtmekteler. 

    Görüştüğümüz işçiler fabrikayı istememelerinin sebebi evde daha fazla 

çalışabilmeleridir. Bazıları eğer evde çalışsaydım gece gündüz çalışıp da daha hızlı biti-
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rirdim demişler. Fakat fabrika kısıtlı saatlerde çalıştırdığı için bu işçilerin aldığı maaşı 

da kısıtlamış oluyor. Diğer yandan bu işçiler kendileri mola vermek ve ya izin günü 

kullanmak istemiyorlar çünkü çalışamadıkları halde para alamıyorlar. Şimdi bu konuyu 

buraya yazmam doğru mu onu anlayamadım. 

Bu durumda, bütün iplerin işverenin elinde olduğu görülebilir, zira daha önce 

belirtildiği üzere, iş güvencesinin yokluğunda, işçinin kaderi tamamen işverenin eline 

bırakılmıştır; işveren, isterse işçiyi işten çıkartabilir, isterse gecikmesini sebep göstere-

rek veya sebep göstermeye ihtiyaç duyarak işçinin ücretinden kesebilir, vs. 

 

7.2.4. Çalışma saati 

Fabrika da çalışan kadınların çalışma saatleri ne kadar belli olsa da ( genellikle sabah 7 

akşam 5 çalışmaktalar) bir o kadar ev de çalışan kadınların çalışma saatlerini etkileyen 

farklı faktörler bulunmaktadır. Bu işçilerin ( evde çalışan işçiler) çalışma saatlerini etki-

leyen iki önemli faktör bulunmaktadır: ilk başta evde çocuk ve ya yaşlı/hastaya bakmak 

durumunda olmaları. İkincisi sağlık problemlerinin bulunmasına rağmen görüşmelerde 

dikkat çeken konu ise çalışma saatlerinin esnek olmasından ziyade bu işçilerin günlük 

kaç saat çalıştıklarının farkında olmamalarıdır. . ‘‘3-5 saat’’ gibi cevaplar ve ya ‘‘ne 

kadar yapabilsem’’ cevaplar bu işçilerin çalışma saatlerinden bile haberdar 

olmadıklarını göstermektedir. 

 

- “Değişir.  Evimin işlerini yapıp otururum tezgâh başına.  Ba-

zen 2 saat bazen 3 saat olur, bazen akşama kadar yaparım, bazen de 

öğlene kadar.”(Ev işçisi, 54 yaşında, Dul) 
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- “Çocuğum küçük.  Sabahtan akşama çalışıyorum.  Ama arada 

çocuğuma, evime bakıyorum.”(Ev işçisi,25 yaşında, Evli ) 

 

7.2.5. Ücretlendirme 

 Fabrikalar ’da çalışan işçi kadınların maaşı günlük 5-15 Tl arası değişmektedir. Bu 

maaşın miktarı bir taraftan halının çeşidine dolaysıyla her İnch de ki düğüm sayısına 

bağlıyken diğer taraftan da çalışma saatlerine göre değişmektedir. Ama bu miktarı etki-

leyen diğer faktörlerden işverenin kendisinin bu konuda inisiyatifidir. 

         Ev işçilerin gelir miktarına bakınca bu gelir fabrika da çalışan işçilerin geliri gibi 

geniş yelpazeyi kapsıyor. Genel anlamda ev ve fabrika da çalışmanın gelirinde pek 

önemli fark görünmemektedir. Fakat işverenin inisiyatifi ev işçilerinde daha da önemli 

faktör sayılır. İşçi ve işveren arasında çoğunlukla akrabalık/hemşerilik/komşuluk gibi 

ilişkiler olduğundan dolayı maaşların miktarı ve ödemek zamanı net biçimde belli 

olmamıştır. Bazı işçiler(5 kişi) para ihtiyaçları olunca işverenden para istemekteler ki 

maaş ödenmesinin en esnek biçimi olarak sayılmaktadır. Diğer yandan işverenin kendi-

sinin ekonomik olarak çok fazla birikimi olmadığından dolayı bazı işçiler ( 6 kişi) halı 

satılınca ücretlerini almaktalar. Önemli nokta şu ki İran da halıcılık sektörünün büyük 

sermaye birikimi üretim de değil ancak satış kısmında oluşmuştur. Gayrı resmi fabrika-

lar da ve evde yaptırılan halılar büyük halı piyasasının rekabetinden uzak kalarak sadece 

aracı olarak asıl satıcılar için çalışmaktalar. Bu sebepten dolayı bu sektörün önemli kar 

miktarı bu işçi kadınların maaşını ödeyen de değil ancak üretim süresinde halıcıları bile 

görmemiş olan kısıma aittir. 
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- “Halı bitince satıp, bizim ücretimizi veriyor.  Artık halı çok 

satılmıyor.”(Ev işçisi, 48 yaşında, Evli) 

- “Parça başına para alırım.  Haftalık olarak alırım.  Haftalık 

yaklaşık 30 alırız.  Bu fabrika küçük halı fabrikasıdır.  İşçilerin ne za-

man paraya ihtiyacı olursa o zaman isterler.”(Fabrika işçisi, 25 

yaşında, Bekar) 

- “İhtiyacımıza göre değişir.  İhtiyacımız olursa günlük ne ka-

dar çalışmışsak o kadar alırız.  Ama ihtiyacımız olmazsa haftalık alırız.  

Bazen de param yoktur der, aybaşı veririm der, biz de tamam deriz.  

Her parçayı, eğer zor olursa 30(TL)’a kolay olursa 25(TL)’e 

yapıyoruz.”(Fabrika işçisi, 58 yaşında, Evli) 

 

 

Not: bazı ev işçileri ücretlendirme miktarını söylemekten kaçınmışlardır. Genellikle bu 

işçiler tanıdık / akraba/komşu/hemşerilerinden işi almış olmaları ve mahallede diğer 

komşuların da aynı kişiden iş almış olmaları ve diğer yandan ücretlendirmenin tamamen 

standart dışı sisteme bağlı olması ve işverenin inisiyatifine göre değişken bir miktar 

olması, bu işçiler ücretlerini gizli tutmaya çalışırlar. Belki de işçilerin aynı işi 

yaptıklarına rağmen, emeklerinin farklı değerlendirilmiş olması bu işçi kitlelerin 

arasındaki kolektif dayanışmanın oluşmamasında bir faktör olarak görebiliriz. 

      Görüşme yapılan fabrikaların sadece bir tanesinde ücretlendirme günlük olarak 

hesaplanmaktadır ( günlük 5 TL) . Bu durumda işçinin işe geç kalmaması ve mola 
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vermemesi dikkatle kontrol edilmektedir. Bu fabrikada çalışan işçi işe geç kaldığı za-

man işverenin tepkisini şöyle anlatır: 

Hem kızar, hem cezası var.  Kesinlikle sabah 7de başlayıp akşam 

5de çıkmam lazım. Geç kalınca da, bugün çalışma, git, yarın sabah gel, 

diyor, o zaman da bir günlük maaşımızı vermemiş oluyor.(Fabrika 

işçisi, 25 yaşında, Boşanmış) 

Üzülür ve paramdan azaltır.  Burası idari bir yer değil ki, 

çalıştığın kadar alacaksın.( Fabrika işçisi, 39 yaşında, Evli) 

 

        7.2.6. Mola ve Mesai 

       Bu çalışma tarzının, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliği, mola ve/ya fazla 

mesai kavramlarının geçerli olup olmadığıdır.  Normal şartlar altında parça başı ücret-

lendirme uygulanıyor olsa dahi, parçaların bitiriliş sürelerinin hesaba katılması gerekir.  

İşverenlerin temel isteği, aslında herhangi bir üretim düzleminde herhangi bir işverenin 

süreç sebebi ile doğal olarak isteyeceği tek şeydir: etkinlik.  Bu durumda etkinlik, üze-

rinde çalışılan halıların en kısa sürede ve hatasız şekilde bitirilmesidir.  Parça başı sis-

teminin yan etkisi olarak, ancak bir halının bitimi bir yenisinin başlangıcı anlamına gel-

diğinden, işverenlerin parça başı sistemini işleterek işçileri daha hızlı üretim yapmaya 

itmekte olduğunu söylemek mümkündür.  Sermaye geri dönüşümünün halıların bitme-

sine bağlı olması da, işverenin çalışmayı sürekli kılmayı istemesinin sebebidir.  

İşverenin, iki türlü sermayeye sahip olması, bu noktada önemlidir: ip ve tezgâh 

işlerinden elde edilen sermaye (dönüşen sermaye) ve işçilerin maaşları ve işletmenin 

diğer masrafları (sabit sermaye) 
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       Bu durumun bir semptomu olarak işçilerin, kahvaltı ve öğle yemeği haricinde ke-

sinlikle mola haklarının olmadığı gözlemlenebilir; aksine, mola vermek konusunda 

işçinin ısrarcı olması, işçinin vereceği molanın ücretinden kesilmesi, hatta kendisinin 

işten çıkartılması ile sonuçlanabilir.  İşçi açısından olan bu risk, iki sonuca gitmektedir: 

ilki, zaman-bazlı ücretlendirme kâğıt üzerinde geçerli olmasa bile sermayenin geri 

dönüşünde etkili olduğundan zamanın kullanımı önem kazanır ve ikincisi, işçilerin iç 

güvencesinden yoksun olmaları, işsiz sayısının yüksek, sendikalaşmanın da düşük 

olması sonucuna gitmektedir ve işçilerin herhangi bir kolektif eylemde bulunma kapasi-

teleri önemli ölçüde düşürmektedir. 

- Hiç mola vermem, 8 den 3e kadar aralıksız çalışırım.  Olmaz 

ki başka türlü, istediğimiz zaman inemeyiz tezgâhtan.  O kadar 

çalışmalıyız ki o da haftalık para verebilsin.(Fabrika işçisi, 32 yaşında, 

Bekar) 

 

- Kahvaltı 30 dk. öğlen yemeği 40 dk.  Sonra da saat 7 de eve 

dönüp yemek hazırlarım. Biz ilk işe alındığımızda parça başı çalışma 

konusunda anlaştık.  İlk gün bir kâğıt imzalattı.  Her hafta bu kadar 

çalışıp teslim etmen lazım.  Onun için mola veremiyoruz.  Yoksa iş geç 

kaldı diye para vermez.(Fabrika işçisi, 25 yaşında, Bekar) 

 

- Mola veremeyiz. Özellikle öğlene kadar bırakmıyor.  Çünkü 

eğer çalışmazsam hem sermayesi durur hem de ben para ala-

mam.(Fabrika işçisi, 29 yaşında, Evli) 
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         7.2.7. Sigorta 

 

         Zaman içerisinde oluşan hastalıklar ile iş kazalarının ortak vardığı nokta, tekrar, 

işçilerin sigortalarının olmamasıdır. Eğer kişi evden çalışıyor ise, kendisini ünvan etme-

si durumunda sigorta yaptırabilmektedir.  Fabrika işçilerinin sigortası tamamen 

gönüllüdür.  Sigorta bedeli olarak ödenmesi gereken rakam, 130-180TL civarındadır16 

ve ücretlendirme ile ilgili sorularda da görülebileceği üzere, bunun ödenmesinin 

mümkün olmadığı yerler az değildir.  Sigorta sistemi erkeklere öncelik vermektedir; bir 

ailede bulunan erkek ve kadının ikisinin de işçi olması durumunda, aile içerisinde sigor-

ta sahibi olacak kişi çoğunlukla erkek olacaktır.  Bu noktada, İran’da Weberimsi17 bir 

aile yapısından bahsetmek mümkündür: ekmeği kazanan ve dolayısıyla sigortayı yapan 

kişi erkek, evi idare eden, çocuklar var ise çocuklara bakan ve mümkünse fazladan gelir 

sağlayan taraf kadındır.  

         Görüştüğümüz işçi kadınların arasında sadece bir ev işçisinin sigortası vardı. Ka-

lan 35 kişi sigortasız çalışmaktalar. Bu 35 kişinin 11i eşinin sağlık sigortasından 

yararlanıyor ama çalışma sigortası yaptırılmamıştır. Fabrika da çalışan işçilerin biri 

işveren yaptırmıyorsa, ısrarla sigorta yaptırılmaz. Gönüllü iştir sigortayı yaptırmak diye-

rek cevap verdi. Aslında konuştuğumuz kadınlar çoğunlukla sigorta yaptırılmasının zo-

runlu olduğundan bile haberdar değillerdi. 

 

                                                 
16http://www.tamin.ir/News/Item/2870/2/1870.html 
17 Max Weber, “breadwinner”(ekmek kazanan) ve “homemaker”(ev yapan / evi oluşturan / evi idare 
eden) ikileminin aileler için norm olduğundan bahseder. 
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- “Yok, sigortam yok.  Bir kaza falan olunca da kendim özel 

hastaneye giderim.  Sigortalı olmamamın bir sebebi yok öyle.  Sigor-

taya vermem gereken para kazandığımdan daha fazla, o kadar.”(Ev 

işçisi,26 yaşında, Bekar) 

 

- “Sigortam yok.  Son senelerde söyledim, artık geç oldu, önce-

den yaptırmamız lazımdı, dedi.   56 yaşındayım, çocukluktan beridir 

yaptığım iştir (halıcılık ).  Ama sigorta yaptıramadım, eşim üzerinden 

sağlık sigortam var.”(Ev işçisi,56 yaşında, Evli) 

 

- “Sigortamız yok, yaptırmıyorlar.  Kendiniz yapın diyorlar, 

onu da yapamıyoruz.  İşte bu da bizim hayatımız, görüyorsunuz  - biz 

hesapladık, olmuyor; biz yapamıyoruz.  Bu kadar halı ürettik ama si-

gorta yok, hiç bir işe yaramıyor.  Eğer bir şey olursa ortalıkta ölüp 

gideceğiz, canımızın kıymeti hiç yok.”(Fabrika işçisi,50 yaşında, Evli) 

 

- “Sigortamız da yok ki.  Yapmıyorlar sigortamızı.  Ne benim 

sigortam var ne eşimin.  Eşim kalp krizi geçirdi, çalışmıyor.  

Çocuklarım her birisi 4 çocuğu var.  Anca kendi paralarını çıkarırlar. 

Bizim başta haberimiz olmadı sigortadan.  51 yaşımda gittim, bana de-

diler ki, kişi başı 2000 TL ödeyip sonra da 15 senelik ödemen lazım.  

Ben nerden bulacağım bu parayı? Günlük 5 TL ile nasıl ödeyecem o 

sigortayı? Aylık benden 25-30 TL sigorta (için) istiyor.  Nerden bula-
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cam? Bir şey de olsa yapacak bir şey yok, ölmemiz lazım.”(Fabrika 

işçisi, 54 yaşında, Evli) 

 

- “Yok, sigortamız yok.  Herkes kendi sorumluluğunu kendisi 

üstelenmiş.  Bu fabrika kayıtlı görünmediği için biz de sigorta 

yaptıramıyoruz.  Biz bunu bilerek zaten bu işe başladık.  Aslında biz bu 

fabrikanın kurulmasını istedik, çünkü hiç birimizin evde çalışacak ka-

dar sermayesi yoktu.”(Fabrika işçisi, 25 yaşında, Evli) 

 

         7.2.8. İşten Kaynaklanan Hastalıklar 

Ev ve fabrika işçilerinin, işin doğasından ortaya çıkan doğal sağlık sorunları 

bulunmaktadır.  Bu noktada belirtilmesi gereklidir ki, sağlık sorunları ifadesi, iş 

kazalarını kapsamamakta ve sadece halı dokuma süreci esnasında oluşan problemlere 

işaret etmektedir.  Bu sorunlar bel fıtığı, boyun fıtığı ve kas ağrılarıdır; bunların yanı 

sıra, ip tozu ve sürekli odaklanmak gerekliliği öncelikle halıcıların gözlerini, ikincil 

olarak da akciğerlerini etkilemektedir. Normal şartlar altında bu sorunlara gerekebilecek 

tedavilerin masraflarını sigortalar karşılamaktadır.  Fakat başta söylenmiş olduğu gibi 

işçilerin pek çoğu sigortadan yoksundur. İşletmelerin pek çoğu “informal sektör” içeri-

sinde yer aldığından Sağlık Bakanlığı’nın işyeri sağlığını kontrol eden mekanizmanın 

dışında kalmışlardır ve bu da, işyerlerinin, bazı hastalıkların önüne geçebilecek şartları 

sağlayabilecekken bundan geri durmalarına yol açmıştır.  İşverenden maddi yardım al-

mayan ve sigortası olmayan işçiler, çoğunlukla kendi imkânlarıyla, bazen de kendi ken-

dilerine tedavi olmuşlardır. 
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- “Bel ağrım var, gözlerim görmüyor, vücudum çok ağrıyor.  

Sigorta karşılıyordu ama hepsini değil.  Sigorta kazanın mali tarafını 

karşılıyor ama benim yaşlanmam ne olacak?  Vücut ağrıma, sinir 

bozukluğuma sigorta ne yapabilir ki?”(Fabrika işçisi, 25 yaşında, Evli) 

- “Boyun ağrısı, omuz ağrısı.  Ben geceleri ağrıdan 

uyuyamıyorum.  Kollarım ağrıyor.  Eğer sigortam olsaydı karşılardı. Ben 

7 yaşımdan beridir halıcılık yapıyorum, şu an 27 yaşındayım. 

Emekliliğime az kalmış olurdu ve eğer işten sigortam olsaydı o zaman 

güvencem olurdu.  Ama şu anda ne sigortam var, ne emekli olabilirim.  

Eğer azıcık sermayem olsaydı evde çalışarak kendi sigortamı yaptırırdım 

ama o da yok.  Mecbur, günümün ekmeğini bulmam için başkalarına 

çalışmam lazım.”(Fabrika işçisi, 27 yaşında, Evli) 

 

- “Tabii ki hastalıkları var (bu işin.)  İnsanın gözü bozuluyor ve 

bacakları (kemik ağrısı) ağrıyor.  Ama yapacak bir şey yok, bunların 

hepsi yoksulluk göstergesidir.” (Ev işçisi, 20 yaşında, Bekar) 

 

- “Evet.  Astım hastasıyım, halıcılıkmış sebebi.  Çok oturduğum 

için bağırsaklarım da sorun var. Sinirlerim kuruyor. Gözlerimde sorun 

var. Sigortanın bu hastalıkları karşılayıp karşılamadığını bilmiyo-

rum.”(Ev işçisi, 38 yaşında, Evli) 

 

         7.2.9.İş Kazası 
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Halıcılığın en temel özelliklerinden birisi, sıkça gerçekleşen iş kazalarıdır.  Halıcılık, 

tezgâh üzerinde yapılır ve özellikle fabrikadaki tezgâhlar, seviye seviye çıkarak toplam-

da 8 metre yüksekliğini bulabilmektedir.  Bu sebepten dolayı, en yaygın iş kazalarından 

birisi “tezgâhtan düşmek” sayılır.  İkinci bir iş kazası türü, halı dokumakta kullanılan 

iplerin, dokumacının uzağından yakınına doğru (arkadan öne) kesilmesi gerekliliğinden 

doğan, ip kesmekte kullanılan bıçağın, dokumacının eline ya da gözüne zarar vermesi-

dir. 

 

- “Bir kez tezgâhtan düştüm.  İşveren geldi baktı, biraz para ver-

di, doktora git, dedi.  Ben de özelden gittim.   Allahtan ciddi bir şey yok-

tu.” (Fabrika işçisi, 25 yaşında, Bekar) 

 

- “Bir kaç kere kafama tezgâhın kerpici düştü, birkaç kez de ken-

dim düştüm.  Özel doktora gittim.  Masrafların hepsini kendim 

karşıladım.  Sigortam olsaydı keşke.  İşveren de para vermedi, ama bir 

kaç gün ücretsiz dinlenmeme izin verdi”.(Fabrika işçisi, 50 yaşında, Ev-

li) 

 

- “Kaza geçirdim.  5-6 ay önce sırtım çok çok ağrımaya başladı, 

ama önemsemezdim.  Kaç kez düştüm tezgâhtan.  Kolum çatladı.  Dokto-

ra gitmedim, kendimiz bağladık.  Bir hafta dinlendim tekrar işe 

döndüm.”(Fabrika işçisi, 29 yaşında, Evli) 
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         7.2.10.İzin günleri/Resmi tatiller 

 Görüştüğümüz kadınlar gayrı resmi işte çalıştıklarından dolayı, kayıtlı işçilerin 

faydalandıkları temel haklardan bile yoksunlar. Bu hakların birisi İran’da işçilerin sene-

lik 30 gün izin haklarıdır. Bu işçiler parça başı çalıştıkları için gelirlerinin devamını 

sağlamak amacı ile ara vermeden çalışmaktalar. Fakat ev işçilerin arasında ne kadar tatil 

günü kavramı geçersiz olsa da, fabrikalar genellikle tatil günleri kapalılar. Tabi ki 

görüşmelerde bulunduğu gibi bazı fabrikalar sadece (ölüm günlerinde) kapalılar. İran 

tatil günlerini gözden geçirirsek eğer. 

1.Eski halk bayramları (Nevruz, doğa, vs. günleri), 5 gün 

2.Dini bayramlar (Kurban, Ramazan, vs. ), 7 gün 

3.Dini ölüm günleri (Aşura, vs. ),8 gün 

4.Siyasi tatillere (Petrolün millileşme günü, devrim, vs.), 5 gün e ayıra biliriz. Bu 4 şık 

tatil günlerin toplamı senede 26 günü kapsamış oluyor(2015-2016 takvimi) 

     İşçi kadınların çoğu dini inanca dayanarak ölüm günlerinde çalışmayı günah 

olduğunu düşünmekteler bu sebepten dolayı bu günlerde genellikle çalışmamaktalar. 

Diğer sanayi fabrika işçileri ile kıyasladığımızda halı sektöründe çalışan işçilerin resmi 

tatil günleri 1/3 civarındadır. 

 

           7.2.11. Denetim 

“İnformal sektör” içerisinde bulunan “informal bir iş”in denetiminden söz ettiğimizde, 

işverenin ya da iş yerinin denetiminden söz etmek mümkün olmayacaktır.  Bu anlamda 

denetim, yapılan işin iç (işveren tarafından gerçekleştirilen) denetimdir.  Bu ifade 

kullanıldığında ortaya çıkan anlam sebebiyle, bir ayrımın farkına varılması zorunludur: 
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ev işçilerinin “işverenleri” olmasından söz edilemeyeceği için ev işçilerinin denetimi 

fabrika işçilerinin denetimi ile aynı değildir.  Ev işçisinin tabi olduğu denetim, fabrika 

işçisinin tabi olduğu denetime göre daha esnektir ve sonuçları açısından daha hafif 

olduğu, ya da başka bir ifadeyle bir önceki bölümde belirtilmiş olan işten çıkartılma, 

alınacak ücretin kesilmesi vb. sonuçlardan bağımsız olduğu söylenebilir. 

        Fabrikalarda denetim tamamen işveren tarafından üstlenilmiştir; bizim örnekle-

memizdeki 18 fabrika işçisinden sadece 1 tanesi usta tarafından denetlenmektedir, kalan 

17 işçinin denetimi işveren tarafından bizzat üstlenilmiştir.  Denetimin sıklığı 

değişmekte de olsa ağırlıklı olarak haftalıktır (8 kişi,) sonra günlük (4 kişi), sonrasında 

ise daha azdır (6 kişi; ayda 1, ayda 2, haftada 2 kez.) Ev işçilerinde bu durum farklıdır, 

zira her ne kadar işveren yine ağırlıklı da olsa (13 kişi), ek olarak işçinin kendisi (2 kişi) 

ve eşi (3 kişi) de denetleme yapmaktadır. 

“Her hafta bizim paramızı verir, o zaman da kontrol eder.  Ama bir 

de iki haftada bir derin kontrol yapar - ölçüler falan alınır o zaman.” 

(Fabrika işçisi,25 yaşında, Bekar) 

 

“İşveren kontrol eder.  Ölçülerini alır. Sonra, bize parça parça iş 

getirince de kontrol eder. Düzenli değil bu kontrolü.” (Ev işçisi,30 

yaşında, Evli) 

 

“Eşim biliyor, o yapar, haftada bir.  Ama net bir aralıkla değil, ben 

haftada bazen bir, bazen 3-4 kez yaparım.  Ölçüleri var, bir de düğüm 

sayısı, onları kontrol etmek gerekir.” (Ev işçisi,50 yaşında, Evli) 
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Ev işçilerinin denetleme süreleri ağırlıklı olarak aylık (4 kişi) ve haftalık (3 kişi) 

ayrılmıştır.  Ev işçilerinin geri kalanları daha az / farklı süreler de denetime tabi 

tutulmaktadırlar (2 kişi ayda 3 kez; 1’er kişi Ayda 2 kez, parça başı ve günlük, olmak 

üzere.) 

  

 

7.3.Sınıf Bilinci ve Sınıf Kültürü 

        7.3.1. İşverenin En Önemli Özellikleri 

           Kadın işçilere, işverenlerinde ne tür özellikler aradıklarına ilişkin bir soru yönelt-

tik. Bu soruyu yöneltirken de Müslüman, Şii, Dindar, Azeri, Fars, Erkek, kadın gibi bazı 

kategoriler sunduk. Bu noktada Müslüman kategorisinin İran’da dinden bağımsız olarak 

“dürüst insan” anlamında kullanıldığını da belirtmemiz gerek. Ne var ki işçiler, bu seçe-

nekler arasında olmayan “vicdanlı” ya da “insan” kategorilerini daha fazla tercih ettiler.  

18 ev işçisinden 12’si “vicdanlı” bir işveren istediğini belirtirken, dördü “Müslüman” 

olmasını tercih ettiğini belirtmiştir. “Dindar” ve “Şii” olmasını tercih edenler her iki 

kategoride sadece birer kişidir. Fabrika işçilerinde de “vicdanlı” ilk sırada olmakla bir-

likte toplamda sadece yedi kişidir. Fabrika işçileri arasında ikinci en önemli faktör 

Müslümanlıktır (4 kişi,) hemen sonrasında ise Dindarlık gelmektedir (3 kişi). 2 kişi ise 

“bunun önemli olmadığını ve zorunluluktan çalıştığını” belirtirken, Şii kimliği ve Kadın 

kimliği birer kişi tarafından tercih edilmiştir. 

-“Müslüman, Şii olursa iyidir. Hem biz fabrikasında daha rahat 

çalışmış̧ oluruz, hem de aile içinde sorunumuz olmaz ki şu kişi şöyledir, 
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sen orda çalışamazsın gibi şeyler çıkmaz.”(Fabrika işçisi, 25 yaşında, 

Boşanmış) 

 

- “İyi (insan olmalı), vicdanlı olmalı.  Gelip benim durumumu 

görüyor.  Kira belgemizi de gösterdim, fakir olduğumuzu gördü Allahtan 

kabul etti, verdi halıyı.”( Ev işçisi, 48 yaşında, Evli) 

 

- “Müslüman olmazsa orada çalışamayız ki.  Dindar olmalı, 

yoksa benim derdimi nerden anlayacak?  Namaz kılmazsa, oruç tutmaz-

sa nerden bilecek benim derdimi.  Zevkten mi çalışıyoruz yoksa zavallı 

mıyız? Ben zavallı olmasam ne işim var fabrikada?”(Fabrika işçisi, 39 

yaşında, Evli) 

         7.3.2.Fabrika da ve Ev de çalışmanın avantajları ve dezavantajları 

 

        Bu noktada belirtilmelidir ki, fabrika / ev ayrımının ana teması özel alan ve kamus-

al alana dayanır; sonuçta toplumun kamusal / özel şeklinde ayrılması, geleneksel 

baskılara zemin hazırla.(Velayati,2001, 33) ve rahatlıkla kadının kamusal alandan çe-

kilmesine evrilebilir.  Bu, tarihsel bir kaynağa dayanabildiği gibi, genel olarak kadının 

kamusal alanda bulunmasının toplumca “ayıp” ya da “toplumsal değerlere aykırı” 

bulunmasından kaynaklanabilir. Fakat bu durumun işçi kadınların çocuklarına 

uzatılması durumunda, kadınların normalde kendilerine giydirilmiş anne / eş yaftasının 

dışına çıktığı görülmektedir. Görüştüğümüz işçiler ( evde ve fabrika da çalışan işçiler) 

evde çalışmayı tercih etmekteler. . Bu işçiler fabrikada çalışmaya hiç bir avantaj faktör 
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bulmamaktalar fakat evde çalışmak için farklı sebepleri vardır. Bir yandan kadının 

üstelenmiş olduğu eş/ev/çocuk işleri ve diğer yandan da kadının kamusal alanda 

bulunmasının ayıp olması evde çalışmayı daha uygun seçenek olarak göstermektedir. 

Bekâr işçi kadınlar hatta evde sorumlulukları var ve evdeki çalışma saat esnekliğini, 

kontrolün fazla olmamasını, rahatlığını, kapanma zorunluluğun olmamasını ve gece 

saatlerine kadar çalışma imkânı olmasını bu tarz da üretimin önemli faktörlerinden ola-

rak belirtmişler. Görüştüğümüz işçi kadınların hiçbirisi fabrikayı tercih etmemiştir. 

- ”Evde çalışmak daha iyidir. İstediğim zaman baş örtümü açabi-

liyorum.  İstediğim zaman mola veriyorum.  İşim olunca işimi hallederim, 

hatta geceleyin, komşular uyuyana kadar bir iki saat çalışırım da.  Ama 

fabrika olursa onun saati var, belli saatte gidip belli saatte çıkmam 

lazım, o zaman işlerimi halledemem.” (Ev işçisi, 48 yaşında, Evli) 

- ”Evde çalışmak çok daha iyidir.  Rahatım.  Her işimi halledebi-

liyorum.  Esnek saatlerde çalışmalıyım.  Bitirmen gereken parçayı çok 

rahat esnek saatlerde yapabiliyorum ama fabrikada belli saatte molasız 

çalışmak gerek.  Benim için çocukla fabrika hiç uygun değil.”(Ev işçisi, 

25, Evli) 

- “Kesinlikle ev daha iyidir.  Hem istediğim zaman gece gündüz 

çalışırım, hem de yemeğe, temizliğe (vaktim kalmış, onları) yapmış olu-

rum.  Gece uykum gelmeyince kalkıp yine de bir iki sıra yapmış olurum.  

Ama bu durumda ne yapabilirim ki? Kalkıp gece fabrikaya gitmeyecem. 

Devlet bana sermaye vermiş olsa ben tam istediğim gibi çalışırım.  Za-

man bulunca çalışırım. Kalkıp sabah erken gidiyorum, (akşam) dönüp 
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bakıyorum, evde yemek yok, temiz değil.  Eşim hasta. Ama devlet ser-

maye versin, ben yapayım, karın yarısını kendisi alsın, yarısını da bana 

versin.  O çok iyi olurdu.  Dostum düşmanım derdimi bilmemiş olurdu.  

Şimdi bu yaşta ayıptır benim gidip başka yerde çalışmam, ama çare yok, 

ne yapayım.” (Fabrika işçisi, 54 yaşında, Evli) 

- “Ev çok daha iyidir.  İnsanın sermayesi olsa, gece gündüz evde 

çalışsa keşke, hatta sigortasını da yaptırsa.  Ben şu an bir kadın olarak 

sabah 6da evden çıkıyorum, ancak saat 7de fabrikaya varmış oluyorum.  

Ama evde olsaydım öyle olmazdı, esnek saatlerde çalışırdım.”(Fabrika 

işçisi, 27 yaşında, Evli) 

 

 

          7.3.3. Verdikleri emeğin karşılığı/maaşın yeterliliği 

 

        Halıcı işçi kadınlar ne kadar da sendikaleşmemiş ve örgütlenmemiş olsalar da 

yaptıkları işin zor olduğunun farklındalar. 36 işçinin hiçbirisi maaşını yeterli bulmuyor 

ve emeğinin karşılığını daha da fazla olması gerektiğini düşünmektedir. Âmâ bu 

düşünce bu işçilerin bilinçli oldukları anlamına gelmiyor çünkü bu işçilerin 1/3 i 

işverenin de fazla kazanmamış olmasını ve genel anlamda halı piyasasının krizde 

olduğunu vurgulamaktalar. Özellikle birçok işçinin işvereni tanıdık/akraba/komşu 

olduğu için, işverenin ekonomik durumundan haberdardır. Bu sebepten dolayı kesinlikle 

bu maaşın azlığı bir sömürü ilişkisinden kaynaklandığı düşünmemekteler ancak genel 

anlamda halıcılık az maaşlı bir iş olduğunu söylemişler. 
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- “Yok, çok azdır.  Ne kadar çalışırsan çalış yine de yetmiyor, 

yine de az.  Gece 12’ye kadar çalıştığımı hatırlıyorum.  Ama olmuyor 

işte.”(Fabrika işçisi,45 yaşında, Evli) 

     Bu işçilerin biri sadece halıcılıktan biriken sermayenin eşitsiz biçimde dağılımdan 

kaynaklanmış olan haksızlığa değinmiştir: 

 

- “Kesinlikle çok daha azdır.  Bana verdiği paranın kaç katını 

(halıyı) satınca kazanıyor. Ben istediğimi alamıyorum.  Sermayem 

olmadığı için de kendim yapamıyorum.”(Ev işçisi,25, yaşında, Evli) 

 

          7.3.4. Verdikleri emeğin karşılığı/maaşın yeterliliği 

İşçiler, fabrikada ya da evde çalışıyor olmalarından tamamen bağımsız olarak, çocukları 

için asla kendi mesleklerini tercih etmemişlerdir.  Sonuçlarda, bu işçilerin, çocuklarının 

iyi bir eğitim alması ve iyi (farklı) bir işe sahip olmalarını istedikleri görülmektedir ve 

bu noktada belirttikleri işler hem kamusal alanda yer almaktadır (devlet işleri), hem de 

çoğunlukla teknik yatkınlık gerektirmektedir (örn. Mühendis, doktor.) Ayrıca belirtil-

melidir ki, mevzubahis sorularda asla çocuğun cinsiyeti belirlenmemiş, sorular sadece 

“çocuğunuz” olarak sorulmuştur.Bu, aslında şu anki yaklaşımların, bilhassa kadınların 

kamusal alandaki yerinin darlığı üzerine yaklaşımların değişmekte olduğuna, ya da 

değişmeye yatkın olduğuna işaret eder.  Bir kez daha, toplu bir sınıf bilincinden bah-

setmek mümkün olmasa dahi, toplu bir bilinçten bahsetmek mümkündür. 
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“Kendim halıcılık yaptım.  Nasıl kötü bir iş olduğunu, zor 

olduğunu görüyorum. Kendim yıpransam da çocuklarım, okusunlar iyi 

işleri olsun.  Öğretmen olsunlar.  Hemşire olsunlar.” (Fabrika işçisi,25 

yaşında, Bekar) 

“Eğer kendi boş zamanlarında, sevdikleri için olursa olur ama mes-

lek olarak istemem.  Eğitimli olsunlar.  Mühendis olsunlar, doktor olsun-

lar, seviyorlarsa polis olsunlar.” (Ev işçisi,30 yaşında, Evli) 

“Ben oldum, yeter.  İyi işleri olsun, gitsinler.  Her iş olabilir, her 

şey.  Her taraf iştir. Fark etmez.  Mesela başka büyük fabrikalar var.” (Ev 

işçisi,50 yaşında, Evli) 

“İşçi olmasın.  Benim gibi halıcı olmasın. El emeğini 

satmasın”(Fabrika işçisi,25 yaşında, Evli) 

7.3.5. Eğer evde çalışma imkanı olmazsa? 

Ev de çalışan kadınlara eğer ev de çalışman imkânı olmazsa fabrika da aynı işe devam 

edebileceklerini sorduk. Görüştüğümüz 18 ev işçisinden sadece 5’ i bu soruya ‘‘evet’'  

diye cevap verdi ve diğer 13’ü ise ‘‘hayır’' diyerek cevapladı. Hayır diyenler arasında 

2’si fabrikanın kadınlar için uygun mekân olmadığını belirtti, 4’ü eşinin ve ailesinin izin 

vermediğini söyledi, 6’sı çocuklarına ve yaşlıya bakmak zorunda olduğu için fabrikada 

çalışamadığı söyledi ve bir işçi vücudu o kadar molasız mesaiyi kaldıramayacağını be-

lirtti. 
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Çocuğum olmasaydı ya da büyük olsalardı olurdu belki ama şimdi 

çocuklarım küçükler. Şimdi de gidersem rahat olmam evimden çocuklar-

dan endişeli olurum (Ev işçisi,37 yaşında, Evli) 

Yok, ben yapamam. Çocuklarımı ne yaparım o zaman. Eşim de izin 

vermez. ‘‘iş varsa evde yap yoksa çalışma der’’ izin vermez. Eşim 

başkaları ile bir araya gelip çalışmamı izin vermez. Fabrika hepsi kadın 

olursa çocuğum büyük olursa belki ama ondan da emin değilim zaten.(Ev 

işçisi, 25 yaşında, Evli) 

 

7.3.6.Sınıf ve Ortak Çıkarlar  

  İran’da işçi sınıfının oluşması incelendiğinde aslında bir tür sınıf kültürünün varlığı 

kesinleşmekle beraber, bilindiği anlamda işçi sınıfı oluşumundan söz etmenin ise 

mümkün olmadığı da görülebilmektedir.  Bunun sebebi aslında çok basit, fakat son de-

rece kritik bir noktadadır: farkındalık. İran’lı işçi kadınların işçi, işçi sınıfı, işçilerin 

birleşmesi gibi basit kavramlara karşı sergiledikleri farkındalık, son derece düşüktür.  

Kavramsal çerçeve bölümünde bahsetmiş olduğumuz anlamda işçi sınıfı bilincinden söz 

edebilmemiz için, bu bilince sahip olması öngörülen ya da istenen işçilerin esasen ko-

lektif bir “sınıf farkındalığı” içerisinde olmaları gerekmektedir. Erbaş söylediğine göre 

kitlelerin konum bilgilerini incelemek kesinlikle tabaka analizi içinde bulunmalıdır.bu 

tabakalaşma bazen de Wright’ın modelinin tersinde yer almaktadır.bu sebepten dolayı 

konumlanma konusunda açık uçlu sorular sorulmalıdır öyle ki kişi ekonomik 

koşullardan inança kadar geniş yelpaze sağlıyor.(Erbaş, Hayriye: 179)  Bu çalışmada 

kendilerine yer verilen işçilerde eksik olan ve kolektif eylemi engelleyen en önemli 
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faktör bu farkındalıktır. Bu farkındalık, aslında aşağıda belirtilmiş cevaplarda kendisini 

göstermektedir: İran’lı işçiler, dünyadaki diğer işçiler ile birleşip birleşemeyecekleri 

sorusuna her ne cevap verirlerse versinler, başka ülkelerde ve farklı şartlarda olduğunu 

kabul ettikleri grupların da kendileri gibi işçi olduğunu asla reddetmemişler ve 

dolayısıyla “kendilerinden olmayan” veya “öteki”nin dahi belirli bir zümreye aidiyetini 

teyit etmişlerdir. Benzer şekilde, kitlelerin toplumsal olarak şekillenmiş kimliklerinin 

üzerinden sorulmuş sorulara verdikleri cevaplarda, kendilerini tanımlamakta genellikle 

sınıf veya sınıf bazlı ifadelerden kaçındıkları görülmüştür.  Bu noktada, işçi sınıfına ait 

farkındalığın hiç oluşmadığı ya da röportajlarda ortaya çıkmadığı sonucuna varmak ilk 

başta kaçınılmaz gözükse de, direk işçi sınıfı ile ilgili sorulara verilen cevaplar, bu bi-

lincin ve farkındalığın çeşitli seviyelerde var olduğunu ortaya koymaktadır.  Bilhassa 

işçi sınıfı kavramının anlamı sorulduğunda verilen cevaplar (bkz. aşağısı) bu konuda 

aydınlatıcı nitelik taşımaktadır. İşçi sınıf bilinci konusunda sorduğumuz sorular Grams-

cinin 3 tonlu işçi sınıf bilincini baz alarak yorumlanabilir. Bu soruların ilkinde işçilere 

kendilerini verdiğim ölçütlerden seçerek tanıtmalarını istedik. Bu ölçütler köylü/kentli-

azeri/fars-müslüman, şii, halıcı, işçi, anne, kadın, göçmen, fakir ve muhaliften ibarettir. 

İşçi kadınların cevaplarını aşağıdaki tablo da gösterilmektedir. Aşağıda belirlenmiş 

olduğu gibi her iki gurup(ev/fabrika) işçilerinde işçi ölçütünü seçenler, halıcı ölçütünü 

seçenlerden daha düşüktür. Bir sonraki soruda kendilerini halıcı tanımlayan kadınların 

çoğunlukla herhangi bir sınıfa ait olduklarını kabul etmediklerine görmekteyiz. Ama 

‘‘işçi’' ölçütünü seçmiş olanlara(3 işçi) bakınca her 3ü de fabrika da çalışan işçilerdir. 

Halıcılığı eğer geleneksek bir meslek kabul edersek işçi olmalarını seçmekte 

farkındalığın belirten bir ölçüt olarak tanımlayabiliriz. Bu ölçüt gördüğümüz gibi çok 
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düşük sayıda bulunmaktadır. Evdeki kadınlara dönünce hiçbirisi işçi olduklarını 

söylememişler ve bu görüştüğümüz evde çalışan kadınların fabrika da çalışan kadınlara 

göre daha az sınıf bilincine sahip olduklarını belirtesi sayılmaktadır. Bir diğer önemli 

gösterge fakir evde çalışan işçi kadınların Anne seçeneğini seçmeleridir. Bu oran fabri-

kada çalışan işçilerin iki katından bile fazladır.(8 kişi). Evde çalışan işçi kadınlar top-

lumsal cinsiyete bağlı annelik/eş olma rolünü daha fazla önemsemiş olduklarını söy-

leyebiliriz. İran da aile, devlet gibi çok önemli toplumsal sütunlarından 

sayılırlar(Abazari, 2002:41) .İranlı ailelerin tüm toplumların aileleri ile az çok aynı öze-

likleri taşımaktadır fakat bu özelliklerin arasında erkek egemenlik, çocuk ve geniş aile, 

faktörü birçok topluma göre daha da önemli sayılır. Kadın tarihi bölümünde detaylı 

anlatılmış olduğu gibi, erkek egemenlik kültürel, siyasi, ekonomik ve ideolojik durum-

larla etkilenmektedir. İkinci özellik bu aile tipolojisinde çocuğun önemidir. Çocuk öne-

mi İran ailelerinde çok önemli katkı sağlamaktadır hatta birçok ailenin kuruluşu 

doğurma faktörü sayılmaktadır. Geniş aile özelliği İran da tarih boyu yaygın görünmüş 

olan tiptir. Geniş aile iki kişiden fazla sayı ile varlığına başlayan aile çeşididir. Bu aile-

lerde erkek, kadın, baba/kayınpeder, anne/kayın valide ve çocuklar bir arada 

yaşamaktalar. Bu sebepten dolayı yaşlıya bakmak çocuğa bakmak kadar önem 

taşımaktadır. 

 

 

“İşçi demek yoksul demektir.  Parası olmayan, devamlı çaba 

gösteren ama eline para geçmeyen, geçse de yetmeyen… Toplum 

tarafından savunulmayandır işçi.  Bizim şu an sendikamız var.  İşçilerin 
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kredi çekmeleri için onlara mektup vermeleri lazım.  Ama onu da 

yapmıyorlar.  Sınıf, bölmek anlamındadır.  Mesela zengin olur, orta halli 

olur, fakir olur, işçi olur.  Biz işçi olduğumuz için en alttayız.” (Fabrika 

işçisi,25 yaşında, Bekar) 

 

“İşçi sınıfı...  Sokakta gördüğüm iş sırasında olan işçiler, kendim, 

benim gibi halıcılar… İşi olmayan, evde iş bekleyen eşim aklıma gelir.  

Sınıf bence yoksul-fakir tabakasıdır, şimdi işi olan-olmayan tabakasıdır.  

Çalışanlar daha iyiler, ama biz aşağı durumdayız, çünkü artık ekonomi 

durmuş ̧ ve benim eşim iş bulamıyor.  Biz çalışamadığımız için çok 

aşağıdayız.” (Ev işçisi,30 yaşında, Evli) 

 

 

- “İşçi sınıfı yoksulluk demek.  İşçiler az maaş aldıkları için alt 

sınıf olurlar.  Sınıf alt/üst, yoksulluk /zenginlik gibidir.  Ben alt sınıfa ai-

tim.  Eğer birleşirsek belki toplum sorunları azalabilir, ama öyle olmuş ki 

herkes kendi fikrinde.  Herkes kendi çıkarı peşinde. Diğer sektörlerle de 

sorunumuz aynı: hepimiz fakiriz.” (Fabrika işçisi,25 yaşında, Boşanmış) 

 

- “İşçi sınıfı çalışmak demektir, faaliyette bulunmak demektir.  

Ben aşağı sınıfa ait görürüm kendimi.  Sınıf ise yükseklik demektir.  Ben 

yabancıları sevmem, birleşmek de istemem. Diğer sektör işçileri ile 

farklıyız.  Bizim sorunlarımız daha fazla.  Önceden iyidi, gelir falan da 
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iyidi, ama sigorta yoktu.  Şimdi ne sigorta var, ne de geliri iyi.  Bizim çok 

sorunumuz var”.(Fabrika işçisi, 50 yaşında, Evli) 

 

- Benim aklımdan geçen bu ki; keşke ben işçi olmasaydım yüksek 

yerde olsaydım. İyi bir işim olsaydı sorardı insanlar bu kişi ne yapıyor 

diye merak ederdiler. Sınıfın ne olduğunu bilmiyorum. Kendimi sınıf 

içinde görmek isterdim ama o kadar param yok ki. Kendimi hiç bir sınıfa 

ait göremiyorum. Ben ev kadın sınıfındanım. Biz İranlıyız biz başka ülke-

lerle birleşebilmeyiz ki. Biz İslami İranlıyız. Başka işçileri 

düşündüğümüzde, halıcıların sorunlarımız farklıdır. Biz hapiste gibiyiz. 

Tezgâha çık kimse ile iletişimin olmadan çalış vs. ama inşaat da olan me-

sela dışarıdadır. Daha iyidir. (Fabrika işçisi,60 yaşında, Evli) 

 

7.3.7.Kimlik 

 

Bu bölümde belli seçenekler vererek görüşmecilere en çok hangi ke-

leme ile kendilerini tanımladıkları soruldu. bu seçenekler arasında ‘’kadın’’ , 

‘’köylü/kentli’’ , ‘’göçmen’’ ve ‘’mahalle üyesi’’ sıfır sonuçla tablodan 

çıkarılmıştır . Tablo’da gördüğümüz gibi annelik başta olmak üzere (11 kişi), 

ardından müslüman (9 kişi) ve halıcı (8 kişi) en çok seçilmiş olan kelimeler 

olmuştur. Farklı anlam taşıyan kadın/anne ve fakir/işçi kelimelerin seçilip 

seçilmemesi bu kadınların toplumsal cinsiyet bilinçleri ve sınıf bilinçlerinin çok 

basit de olmuş olsa ölçmesi için bir yol açmıştır.  
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Tablo 6: Tanımlanan Kimlikler 

Ölçütler Fabrika işçileri Ev işçileri Toplam 

İşçi 3 0 3 

Müslüman 5 4 9 

Şii 0 1 1 

Azeri 1 0 1 

Anne 3 8 11 

Halıcı 4 4 8 

Muhalif 0 1 1 

Fakir 2 0 2 

Toplam 18 18 36 
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7.3.8. Çıkarların Çatışması; Zenginlerin Zengin Olma Sebepleri  

 

    Aynı incelemenin bir başka boyutunda sınıf kültüründen, dolayısıyla da toplumsal 

alandan ve de “mahalle” kavramından bahsetmemiz gereklidir.  Esasen bu boyuta, 

işverenin işçi tarafından tanınıyor olması ile daha önce değinilmiştir.  Fakat işveren-işçi 

tanıdıklığından bağımsız olarak bir toplumsal alandan bahsetmemiz de mümkündür ve 

bu durumda, mevcut toplumsal alanın doğmak yerine üretildiğini söylemek 

mümkündür.  Mahallelerin gelir seviyesine göre dağıldığı ve belirli gelir seviyelerinin, 

doğal olarak, belirli işlere ve iş gruplarına tekabül ettiği düşünüldüğünde, toplumsal 

alanın ve bu alandaki farkındalığın, işçi sınıfı bilincini yansıtmasını beklemek çok 

yanlış olmayacaktır.  Aşağıda, ilgili sorulara verilen cevapların bu kavramı yansıttığı 

açıkça görülebilmektedir. 

      Diğer taraftan, daha önce bahsettiğimiz Gramscici şema söz konusu olduğunda 

1’inci tür sınıf bilincine (Kısımcı-Seksiyoncu bilinç) işçilerin kendilerini 

işverenlerinden ayırdıkları gözlemlenebilir.  Yapılan röportajların her birinde işçiler, 

çıkarlarının işverenlerinin çıkarlarından farklı olduğunu belirtmişlerdir.  Bu konuda en 

çok tekrar eden cevaplardan birisi, işverenin halı başına aldığı sermayenin işçilerin eline 

geçenden kat be kat yüksek olması yönündedir, fakat buradan “işveren” sınıfının tam 

anlamıyla ipleri elinde tutan, üretimi kontrol eden ve dolayısıyla üretimden sınırsızca 

kar eden bir sınıf olduğu sonucuna varamamaktayız.  Halı ticaretinin doğası gereği, asıl 

sermaye birikimi işverende değil, tüccarda biriktiği için ve işveren esasen az kar ile 

aracılık yaparak sermayeye eriştiğinden, işverenin işçilerin belirttiği kadar kar elde et-
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mesine imkân yoktur.  Yine de, işçiler kendi çıkarlarını işverenlerinkinden ayırmışlardır 

ve bu açıdan sahip oldukları sınıf bilinci ile ilgili bulgularımızı kanıtlamaktadırlar. 

- “Eğer haksızlıkla kazanmışsa onun kazancı kalmaz bir şekilde 

elinden gider. Bazen de bazılarına miras kalır. Nesillerden gelir. Bazıları 

akıllı olur fabrika kurur çok kazanır ya araba satıp para kazanır. Halı üze-

rine düğüm yapmakla nasıl zengin olabilir ki insan ?”(ev işçisi,54 

yaşında, Dul) 

 

- “Bazıları haksızlıkla bazılarına miras kalmış bazıları idari 

yerde çalışmış da oradan haksızlıkla yükselip. Ama yoksullara bakın. 

Bende ne var ki oğluma kalacak olan? Benim evimde iki tane eskimiş 

yırtık halı var yerde o da el yapımı değil! Oğluma kalsa ne olacak kalma-

sa ne olacak? Onun için o da fakir olacak. O da kendi için çalışacak o 

çalışıp para kazanıp biriktirip ev alması lazım. O zamana kadar da 

yaşlanıp ölecek. Ama eğer devlet bize yardım etmiş olsaydı her şey 

değişirdi. Halı üretmek için kredi çekmeye gittim. Bana dedi ki git de 

memur kefil getir. Nerden bulacam memuru? Herkes işçi bizde. Diyorum 

ki yok bizde memur tanıdık. Neyin var soruyor? Hiç bir şey diyorum. O 

zaman çık dışarı diyor! Ben hayatımda 2 memur bile tanımadım! Nerden 

bulacam memur kefili! Neden devlet bize yardım etmiyor ki?” (Fabrika 

işçisi,54 yaşında, Evli) 

Görüştüğümüz işçilerin hepsi işçi ve işverenin çıkarları hakkında aynı cevabı vermişler. 

Tüm işçiler işçi ve işverenin çıkarlarının bütünüyle farklı olduğunu söylemişler. 
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- “İşverenin çıkarı farklıdır kesinlikle. Bizi çalıştırmakta çıkar 

bulduğu için bizi çalıştırıyor. Yoksa neden bizi çalıştırsın ki. Bizim 

çalışmakta çıkarımız yok.”(Fabrika işçisi,29 yaşında, Evli) 

 

- “İşverenin çıkarı farklıdır.  Kendileri için çalışıyorlar, sadece 

bazıları inançlıdır.  Kendisi az kazansa da, işçilerim daha fazla kazansın, 

diyor, ama bazıları en çok çıkarı kendisi alır.  Genelde farklıdır 

çıkarlarımız.” (Ev işçisi,30 yaşında, Evli) 

 

 

7.3.9. Sendikaleşme 

       İşçilere sendika üyesi olup olmadıklarını sorunca hepsi üye olmadıklarını 

belitmişler. Bu işçilerin 16sı sendikanın var olduğundan haberleri yoktu. Diğer 20si ise 

hiç bir sebep söylemeden sadece üye olmadıklarını belitmişler. 

 

             7.4. Gündelik Hayat 

             7.4.1. Boş Zaman Kavramı  

İran’da yoksul kısmında, “boş zaman” kavramı ya gelişmemiştir ya da mevcuttur fakat 

bireylerin bu zaman dilimine erişimi yoktur. Fakat fabrika işçileri için “boş zaman” 

kavramı, erişilebilir ya da değil, ev işçilerine olduğundan daha önemlidir, çünkü kendi-

leri günlük işlerinin üzerine evde bekleyen sorumlulukları ile de ilgilenmek 

durumundadırlar. Önceki bölümlerde işçilerin fabrikada çalışmak istememesinin en 
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büyük sebeplerinden bir tanesi, fabrikanın kesinlikle esnek saatlere sahip olmaması ve 

çok fazla zaman yiyecek olmasıdır. Evde çalışan işçilerin bu konuda ifade ettikleri nis-

peten rahatlık, aslında çalışmayı istedikleri veya gerekli olduğu zaman bırakıp ev işleri, 

çocukları, eşleri ve misafirleri ile ilgilenmelerine olanak tanınmasından ileri gelmekte-

dir. 

         7.4.2. Televizyon  

Bu noktada bir soruya dikkat çekmek gerekmektedir. Görüştüğümüz işçilerin 

hangi televizyon kanallarını izledikleri sorusunun cevabı, bu araştırma kapsamında 

geçersizdir.  Röportaj yapılan işçilerin neredeyse hepsinin evinde çanak anten mevcut-

tur.  Bu anten, İran dışından yayın yapan kanalları izlemek için kullanılmaktadır. Tele-

vizyon yayınlarına devlet tarafından getirilen kısıtlamaların aşılması, birincil olarak bu 

antenlerle mümkün olmuştur.  Fakat görüşmelerde görülebileceği gibi işçiler 

konuşmalarında bunu asla itiraf etmemişlerdir.  Bu faktörün ortaya çıkmasında önemli 

bir etken, fabrika işçileri ile yapılan röportajların fabrikalarda değil, işçilerin evlerinde 

yapılmış olmasıdır.  Çanak ile televizyon izlemeyi hakkı gördüğü halde, bunu ifade et-

memektedir ve dolayısıyla savunmamaktadır. 

7.4.3.Mahalle kültürü 

         Mahalle kavramı bu noktada tekrar ortaya çıkmaktadır.  Bu işçilerin hepsinin 

yoksul kesimden olmaları ve komşularının çoğunlukla aile / köylü bağları olması, 

işçilerin tam anlamıyla kamusal alan çerçevesinde yerleşememesine sebep olmuştur.  

Komşu kadınların, akşamları kapı önünde oturup konuşmaları ve hatta evlerinin çeşitli 

işlerini (yemek hazırlıkları gibi) kapıda ve komşularla beraber yapmaları gibi adetleri 

mevcuttur. Bunun gibi durumlar, mahalleleri ortak alanlara çevirmektedir. İşçilere 
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komşuları ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorulduğunda, önemli bir kısmı komşularının 

evine gitmediğini fakat kendileri ile sokakta sık sık konuştuklarını belirtmiştir.  Sınıf 

bilincine paralel olarak, işçilerin mahalledeki komşuları ile sorunlarını ortak gördükleri 

(i.e. yoksulluk, iş, fiziksel yorgunluk) gözlemlenmektedir. 

Buradaki çoğu kadınlar halıcıdır. İlişkimiz var sayılır.  Bazen 

kapıda falan görüşürüz.  Mesela akşam yemeği falan yapıldıktan sonra 

bazen sokakta otururuz. Bazen de cumaları kapıda otururuz. Evlere git-

meyiz biz. Sorunlar konusunda konuşuyoruz.  Ortak sorunumuz var, ser-

mayemiz yok.  Ama her halı üretiminin ve her farklı evin farklı sorunu 

var tabii (Fabrika işçisi,25 yaşında, Bekar) 

Fakirler oturur bu mahallede. Sokağa çıkınca görüşürüz evlere git 

gelimiz yoktur. Evet, ortak sorunlarımız var. Eşlerinin işleri yoktur ya da 

benim eşim gibi maaşını zamanında almıyor ya da aldığı maaş ̧yetmiyor. 

Genelde çocuklarının sayısı çok bizden daha kötü durumda olan 

var.(Fabrika işçisi,29 yaşında, Evli) 

 

-“Mahallemiz zengin değil, ancak bir lokma bulup yaşıyorlar.  

İletişimimiz çok değil, ama sokakta selamlaşırız.  Halıcıların sorunları 

aynıdır, sigorta gibi.  Ama diğer insanların da farklı sorunları var.  Ama 

diğer komşularla ben fazla konuşmam.  Ama mahallemizde oturan 

akrabalarımızla konuşuruz.”(Ev işçisi,30 yaşında, Evli) 

-“Hepsi işçidir. İlişkimiz var zamanımız yok ilişki için. Ben anca 

eve gelince çocuğumun eşimin yemeğini hazırlayabilirim. Sadece komşu 
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değil ben kendi kardeşimin annemin evine bile gidemiyorum ki. En fazla 

ayda bir kez görüşebilirim.”(Fabrika işçisi, 39 yaşında, Evli) 

-“Ortak sorunlarımız çoktur. İşsizlik, ev masraflarının yüksek 

olması. Mesela ben bahsediyorum bana diyorlar ki merak etme bizde 

aynı durumdayız. Diyorum ki eşime doktor bel fıtığından dolayı 

çalışmamasını tavsiye etmiştir. Ayrıca ameliyat gerekiyor. Ameliyatın 

ardından bir kilo bile taşıyamaz. Düşünün sigortamız da yok. Peki, biz ne 

yapabiliriz ki bu durumda? Ben bunları bahsedince komşularım merak 

etme umudun Allaha olsun bizlerden de birisinin eşi öyle hastadır ki 

kalkamıyor. Bunun gibi şeyler konuşuyoruz.”(Fabrika işçisi,27yaşında, 

Evli) 

 

 

         7.4.4. Tatil günleri 

        Hayriye Erbaş’a göre gündelik hayatta yaşanan boş zaman kültürü ve 

alışkanlıklar kişinin etrafındaki sosyal dünya ile bağlantısını göstermektedir. bu sebep-

ten dolayı bireyin tatil günleri bir yere gidip ve ya gitmemiş olması anlam 

taşımaktadır.(1993, 189). Gündelik hayatın bir başka ve önemli yönü, iş günleri haricin-

deki zaman, yani tatil günleridir. Bu noktada, kavramın iki ayrı kategori ile incelenmesi 

gerekmektedir, zira fabrikada çalışan kadınlar ile evinde çalışan kadınların “tatil” ya da 

“izin günü” anlayışı, şartlarından ötürü farklıdır.  Evde çalışan kadınlar açısından “tatil” 

kavramı kendisinin çalışması ya da çalışmaması açısından bir fark ifade etmez; bunun 

yerine, aile üyelerinin evde bulunup bulunmaması belirleyici faktördür.  Bu işçilerin 
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“tatil” günlerinde de tam iş günü gibi çalışmalarının sebebi, kendilerine dinlenme hakkı 

vermelerinden ziyade eş ve çocuklarının evde olmalarından kaynaklı olarak, daha önce 

de belirtilmiş eş / anne rollerine geçmelerini gerekli bulmalarındandır.  Evde çalışan 

kadınların “tatil” veya “izin” günlerinden aldıkları şey, tamamen çocukları ya da eşleri 

ile ilgilenmek şeklindedir. 

 -“Tatillerde aracımız olmadığı için dışarı çıkamıyoruz, en fazla 

mahallede otururuz, kadınlarla konuşuruz.” (Fabrika, 25 yaşında, Be-

kar) 

 

 -“Kayın pederimin şehir dışında bahçesi var, genellikle oraya gi-

deriz.  Eşim, çocuklarım ve kayın pederim, kayın validemle giderim.” (Ev 

işçisi, 30 yaşında, Evli) 

 

-“Bazen yakında park var oraya gideriz. Arkadaşlarımızlar. Yani 

arkadaş dediğim eşimin kuzenlerinin arabaları var onlar götürürler bizi. 

Başka türlü evdeyiz. Önemli bir şey yapmam. Evde zaman geçiririz.”(Ev 

işçisi, 32 yaşında, Evli) 

 

      Fabrika işçisi kadınlar için durum farklıdır.  Fabrikada çalışan kadınlar için tatili 

günü, evdeki sorumluluklarını (ve hatta hafta içi tamamlayamadıkları bazı ev işlerini) 

yerine getirerek geçirilecek bir gündür.  Bu kadınların pek çoğunun “tatil” günlerinde ev 

temizliği ya da çocuklarının dersine yardım etmek gibi faaliyetler gözükmektedir.  Fa-

brikada çalışan kadınların kamusal alana çıkmaları durumu ise, üç ayrı seçenek içer-
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mektedir.  Bunların ilkinde, mevzubahis kadınlar akrabalarının, ailelerinin ziyaretine 

gitmektedirler.  Bu ziyaretler, işçilerin belirttiği üzere, bütün hafta sonlarını almaktadır.  

İkinci seçenek, çoğunlukla genç ailelerde gözlemlenmektedir.  Çok nadir de olsa, işçiler 

ve aileleri, tanıdık veya akraba olan işverenleri ile hafta sonunu geçirmektedirler.  

Üçüncü ve son seçenek, daha çok orta yaşlı işçilerin dâhil olduğu bir grubu içermekte-

dir.  Bu seçenekte toplanan işçilerin çocukları evlidir ve hafta sonu genellikle 

çocuklarının ve eşlerinin işçilerin evlerinde ağırlanmasından oluşmaktadır. 

        Bu iki grubun da ortak yönü, son tahlilde aile / köylü / akraba / vb. bağların ka-

musal alanda daha farklı ilişkilere (komşu / iş arkadaşı / vb.) ket vurduğu kesindir.  Bu-

na rağmen, işçilerin komşuları ile bağları tamamen kopuk değildir, aksine çoğunlukla 

sokakta (i.e. kamu alanında) buluştukları ve birbirlerinden ortak sorunları olduğunu 

düşünecek kadar haberdar oldukları görülebilir. 

 

7.4.5.Gelir Olmasının Evdeki Konumlarında Etki 

 

Fakat fabrika / ev ayrımının oluşmasında önemli bir faktör daha mevcuttur: İran’ın 

bilhassa devrim sonrası pekişmiş ataerkil toplumun, işçi sınıfının yoksulluğu ile 

birleşmesinin sonucu olarak, aşağıda belirtileceği üzere, kadınların kimliği daha çok 

anne / eş eksenine oturtulmuş ya da oturtulmaya zorlanmıştır.  Kadın işçilerin bu kim-

likleri benimsemesi, hiçbir güvenceleri olmamasına rağmen evden çalışmalarına yol 

açmıştır.  Buna bağlı olarak ve bunun belirteci olarak, bu işçi kadınların kendi gelirle-

rine sahip olmalarına rağmen kendilerini eşlerinden ve evlerinden ayrı görmedikleri 
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gözlenmiştir: ellerinde geçen geliri evlerine (i.e. eşlerine, çocuklarına, evin çeşitli 

masraflarına, vb.) harcamayı tercih ettikleri görülmektedir. 

-“Çok çok etkisi var. Bak şimdi elime bak elimde bir kilo domates 

bir kilo soğan bir kilo da patates aldım. Bunlar için ben 3 TL verdim. 

Kaldı 2 lira. Bununla da anca ekmek alırım. Peynire bile paramız yok.” 

(Fabrika işçisi,54 yaşında, Evli) 

 

-“Aslında çok azdır. O kadar az ki etkisi olamaz. Âmâ en az 

çocuğuma bir şey alabiliyorum. Ya da ihtiyaç olunca bir şey alıyorum. 

Bilmiyorum aslında bundan fazla bir etkisi olmuyor. Ama mutlu oluyo-

rum. Bende para getiriyorum. Bir yere gidince artık bana para ver gi-

deyim demiyorum. O açıdan fark ediyor.”(Ev işçisi,32 yaşında, Evli) 
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8.Sonuç  

 

     İran daki halıcı kadınların çalıştıkları koşullar nelerdir, sınıfsal bilinç düzeyleri ne 

kadardır ve neden var olan koşullarda yaşıyor? 

Bu sorulara cevap vermek için iki yaklaşımdan yola çıkıldı: 

 

1. İran’ da kapitalizm vardır ama kapitalizm kadını sömürmektedir. 

2. İran’ da kapitalizm gelişmemiştir ve onun yerine Asya tipi üretim yani gelenek-

sel üretim tarzı var ve artı değer üretim bunun üzerinden yapılmaktadır. 

 

      Bu tezin sınırları içerisinde bu teorik yaklaşımları İranlı halıcı kadınların içinde 

bulundukları üretim ilişkileri ve bu üretim ilişkileri dolaysıyla ortaya çıkan toplumsal 

ilişkileri yeterince açıklayamadı ön kabulü yapılmıştır. Tam da bu sebeple saha 
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araştırması ile elde edilen ampirik veriden yola çıkarak İran’ da üretim ilişkileri dair var 

olan teorik yaklaşımlar test edilmiştir. İranlı halıcı kadınlara dair ampirik veri bize İranlı 

kadının içinde bulunduğu yapısal ( hukuki) İranlı kadının iş gücüne katılımını 

sınırlandırdığını göstermiştir. Ayrıca İranlı halıcı kadının geleneksel üretim ilişkileri 

içerisinde üretim yapmakla beraber üretilen ürünün küresel çapta piyasada meta olarak 

satılması sebebi ile kapitalizmin küreselleşmesinin bir yerelliğinde hayatını sürdürdüğü 

de gözlemlenmiştir. Bunun dışında yani aynı İranlı halıcı kadın aynı anda hem kapita-

lizm küreselleşmesinin bir parçası aynı zamanda da yerel yapısal koşullar sebebi ile 

geleneksel üretimin içinde durmaktadır. 

 

     İran’da farklı sektörlerde kapitalizmin farklı gelişmişlik düzeylerinde var olduğu 

söylenebilir. Örneğin halı üretimi aynı anda hem formel yani fabrikalaşmış; hem de 

enformel yani kayıt dışı fabrika ve geleneksel ev üretimi halinde varlığını sürdürmekte-

dir. Yapılan saha araştırmasında İranlı halıcı kadın enformel kısımlarda çalışan belli bir 

bölümüne ulaşılmış ve bu kadınların gündelik hayatlarında kayda değer bir farklılık 

olmadığı gözlemlenmiştir. Yani İran’da geleneksel olarak evde yapılan halı üretimi açık 

bir şekilde piyasa sistemi ile entegre olmakla beraber gelenekselliğini sürdürmektedir bu 

İran İslam devrimi sonrasında devletin iş gücüne yönelik koyduğu cinsiyete dayalı 

yapısal sınırlamalarla açıklanabilir. Örneğin fabrikada çalışan İranlı işçi kadın ile evde 

üretim yapan İranlı halıcı kadının gündelik yaşayışı ve bunu algısı arasında çok az mik-

tarda fark vardır bu durum sınıf bilincine de sirayet etmektedir. Analiz bölümünde 

görülebileceği üzere fabrika da ve evde çalışan kadınların işverene dair görüşlere, işyeri 

koşullarına dair vs. arasında önemli fark olmadığı gözlemlenmiştir. Daha teorik 
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düzlemde açıklanması gerekirse İranlı halıcı kadın an itibariyle kendi için sınıf değil 

kendinde sınıf konumundadır(kendi için sınıf olmaya dair sınıf bilinçliliği bu kendinde 

sınıf olma durumunu devam ettirmektedir). 

       Bu tartışmadan görülebileceği üzere İranlı halı üretimi yapan tekstil işçisi kadının 

kendi yerelliğinde (Tebriz 3 kenar mahallesi özelinde) gösterdiği durum ne İran’ da ka-

pitalizmin gelişmiş olması ile ne de Asya üretim tarzı tezi ile açıklanabilmektedir. 

İran’da kapitalizm gelişmiştir fakat geleneksel üretim tarzı da varlığını sürdürmektedir. 

Üstelik geleneksel üretim tarzı kadının hukuki kısıtlamalarla eve kapatıldığı bir toplum-

sal ortamda bin yıllardır sahip olduğu işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Artı değer 

üretimin belli bir ticari eylemin devam etmesini sağlamaya yöneliktir. İşveren açısından 

sermayenin girişi piyasa koşullarına bağlıyken işçi açısından gündelik hayatına devam 

ettirmekten başka işlev görmemektedir 

       İslam devriminin güdümünde devam etmekte olan İran modernleşmesi gündelik 

hayatı değiştirirken ve işçi eskiden geleneksel kurumlarla elde ettiği sosyal güvenliği, 

piyasalaşmış toplumsal koşullarda artık elde edememektedir. Sağlık giderleri için sigor-

taya ihtiyaç duymakta ancak geleneksel üretim içinde böyle bir olguya yer 

olmamasından dolayı işveren tarafından sigortalanmamaktadır. Bu durum kayıt dışı 

fabrika da çalışan işçi kadında da aynen görünmektedir. Bu durumda geleneksellik kayıt 

dışılığın bir hali olmak yerine kayıt dışılığı meşru formudur. Çünkü İslam devriminin 

kadına dayattığı toplumsal koşullarda geleneksel olan toplumsaldır. 

      Bu durum yukarıda anlatılan, kayıt dışılığın kendine gelenekselliğin içinde bir yer 

bulması İranlı halıcı işçi kadının sınıf bilincinden de anlaşılabilir. Önemli olan ailenin 

hayatını sürdürmesidir. Bu işçi kadınlar gündelik hayatın yeniden üretiminin dışında 
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kendi için sınıf olmaya dair bir bilince sahip değillerdi. Analiz bölümünde görünebile-

cek üzere kendilerini çoğunlukla diğer işçi guruplarından ayrı konumlandırmakta onun 

dışında işverenin İslam devriminin yeniden anlamlandırdığı(Müslümanlık Şiilik gibi 

geleneksel kimliklerin yeniden vurgulanması) bir takım kimliklere sahip olması 

işverenin üretim ilişkileri içindeki yerini meşrulaştırılması için yeterlidir. 

      Yani İran’da kapitalizmin gelişmesi ile beraber İslam devrim sonrası geleneksel 

toplumsal ilişkiler (üretim ilişkiler, kimlik, gündelik hayat, cinsiyet)yeniden 

anlamlandırılmış ve geleneksellik toplumdaki işlevini yapısal koşullar tarafından yeni-

den şekillendirerek sürdürmüştür. Randa Tebriz de halı üretimi yapan işçi kadının bize 

anlattığı gelenekselliğin kapitalizmin içinde, nesnel koşullara bağlı olmakla beraber var 

olabileceğini göstermektedir. gelenekselliğe hapsedilme, enformelliğe dair bilinci belir-

leyerek İranlı işçi kadının kendi için sınıfa doğru evrimleşmesini durdurmakta ve üretim 

ilişkilerin var olduğu hali ile süregitmesini sağlamaktadır. 

         Tekrar vurgulamak gerekirse ne İran’ ın kapitalistleşmesine dair tezler ne de Asya 

tip üretim tarzı kavramından yola çıkılarak yapılan yorumlar Tebriz de halıcı kadının 

durumunu tek başına açıklamamaktadır. Bilakis İranlı halıcı kadının nesnel koşullarını 

İran’ ın içinde bulunduğu yapısal koşullar içinde anlaşılması gerektiği ortaya 

konulmuştur. Yukarıda bahsedilen tezlerin tek başlarına duruma dair herhangi bir 

açıklama getirmekte yeterli olmadığı görülmüş ve bunun yerine İran’ın yapısal 

koşullarının içinde anlamlandırılması gerektiği ortaya konulmuştur. Bu noktada konuya 

dair gerekli akademik açıklığa ve esnekliğe sahip yeni bir teorik yaklaşım ortaya 

konulması gerektiği anlaşılmaktadır. Gelenekselliğe hapsedilmek’e dair yapmaya 

çalışılan tartışma bunun için mütevazı bir girişimdir. 
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Bu çalışma dünyanın el-yapımı halı piyasasında önemli yere sahip olan İran’ın Tebriz 

kentinde halı üretimi yapan işçi kadınlar üzerine yapılmıştır. Halıcılık İran’da gelenek-

sel üretim kategorisinde yer almaktadır. Bu araştırmada göreceğimi gibi halı üretimi 

tarihsel olarak özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ev içinde yaptıkları 

işlerdendir. Kapitalizmin ülkede gelişimi ile kentlere göç etmiş olan bu işçi kadınlar her 

hangi bir önemli fark yaşamadan halıcılık sektörüne gayrı resmi şekilde devam 

etmişlerdir. Gayrı resmi halıcılık o kadar yaygınlaşmıştır ki hatta işletmelerbile kayıt 

dışı olarak çalışıp ve bürokratlaşmadan, herhangi bir kontrol mekanizmasından geçme-

den çok daha düşük maaşla, sigortasız şekilde üretime devam etmişler. Araştırma 

halıcılık yapan kadınların çalışma koşullarını, sınıfa dair bilinçlerini ve gündelik 

hayatlarını incelemektedir. Görüşmeler iki farklı gurupla yapılmıştır: evlerde (bireylerin 

yaptığı üretim) ve fişletmelerde (toplu olarak yapılan üretim.).Bu sektör en az 

sanayileşmiş sektörlerden olarak, işçi-işveren arasında geleneksel bağları korumaktadır. 

Diğer yandan çalışma koşulları sanayileşmiş işten ziyade bir geleneksel üretim koşulları 

içinde yer almaktadır. Bu çalışmada diğer değinmiş olduğumuz nokta İran toplumunda 

ki erkek egemenliğinin kadın üzerine yüklediği annelik, eşlik vs. kimliklerle kadının 

kayıt dışı çalıştığına rağmen evde çalışmayı tercih etmesine yol açmıştır. Kadının ev 

içinde daha düşük maaşla ve herhangi bir güvencesi olmadan bireysel bir şekilde 

çalışmasına zemin yaratan ataerkil toplum işçi kadının bilinçlenmemesinde rol oynamış 

oluyor. 
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This research is about hand made carpet workers in Iran-Tabriz. Iran is one of the most 

important counties in carpet production and Tabriz is the major center of this produc-

tion. Hand made carpet traditionally has been produced by rural women in their home 

and during the industrialization which caused huge amount of immigration from rural 

areas to cities couldn’t make any change in this sector. These women continued to their 

informal work.They produce carpet in their own home or even in informal work-

shops.Carper weaving is one of the mostly informal sector in Iran.These workers are 

continuing this job with lowest income without any systematic control,insurance or any 

other bureaucratic process.This research is focusing on class-consciousness,working 

situation and daily activities of carpet weaving women workers which are working in 

their own home and in workshops.The relation between worker and employer in the 

carpet weaving field is mostly different from other production relations cause carpet 

weaving is less industrialized sector of production in Iran.On the other hand patriarchy 

has been preventing carpet weaving to become industrialized.Patriarchy has been using 

ideological values such as  motherhood and housekeeping to convince women worker of 

accepting hard situation of carpet weaving.Working inside home make these women 

worker lessconscious about their class and benefits. 


