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Neo-liberal iktisatçıların iddia 
ettiği gibi kapitalizmde işsiz-
liğin nedeni işgücü piyasa-

sındaki katılıklar, yüksek işgücü mali-
yetleri ve güçlü sendikalar değildir. Ya 
da çalışmaktan hoşlanmayan tembel, 
aylak sınıflar hiç değil. Kapitalizm 
ontolojik olarak işsizlik üretir, işsiz-
liğe ihtiyaç duyar, işsizliğin olmadığı 
bir kapitalizm fanteziden ibarettir.

Üretimde sermaye yoğun, yüksek 
teknolojiler kullanıldıkça makine 
emeği ikame eder, işsizlik artmaya 
başlar. İşsizler yedek işgücü ordusuna 
katıldıkça bu kez devrevi üretim faz-
lası/eksik tüketim krizleri gündeme 
gelir… Kısaca, kapitalizm herkese iş 
yaratma kapasitesinden yoksundur. 

İçerisinde geçmekte olduğumuz 
Neo-liberal küreselleşme sürecinde 
ise genel tabloyu şu şekilde özetle-

mek mümkün: Uygulanmakta olan 
finansal birikim rejimi ekonominin 
üretim kapasitesini aşındırıp üretken 
olmayan sektörler ağırlık kazandık-
ça istihdam kapasitesi daha da aşınır. 
Özellikle çevre ekonomilerde ser-
maye hareketlerinin neden olduğu 
finansal krizler düşen üretim ve ar-
tan işsizliğe neden olur (reel kriz). 
Sosyal devletin aşındığı bu yıllarda 
işsizler/işgücü piyasası esnekleşme 
adı altında neo-liberalizmin orman 
yasalarına terk edilirken, asgari ücret 
birçok sektörde giderek temel ücret 
olmaya başlar… yer, yer kanlı Tay-
lorizm (özellikle çocuk emeğinin 
vahşice sömürülmesi) gözlenir. Reel 
sosyalizmin çözülmesinin de etkisiy-
le kapitalizm aslına (vahşi/ilkel) rücu 
eder, emek ve bölüşüm karşıtı politi-
kalar giderek zemin kazanır. 

Neo-liberal 
küreselleşme 
politikaları 
dünya ölçeğinde 
ekonomileri yeniden 
yapılandırırken, 
işgücü piyasalarını 
da yeniden 
yapılandırıyor. 
Büyüme ile 
istihdam arasındaki 
nedensellik ilişkisi 
büyük ölçüde 
koparken, işgücü 
piyasası güvencesiz 
hale geliyor.
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Kapitalizmde ʻİşʼ Yok...



DÜNYADAKİ İŞSİZ SAYISI ALMANYA, 
FRANSA VE İNGİLTERE’NİN TOPLAM 
NÜFUSU KADAR

Kapitalizmin nasıl bir insan öğütme makinesine dö-
nüştüğünü yüz milyonlara varan işsiz sayısında izle-
mek mümkün. 2014 yılı verilerine göre kapitalizm 
dünyada 201,301 bin kişi (kabaca 201 milyon insan) 
işsiz yaratmış. Başka bir ifadeyle, dünyadaki işsiz 
sayısı Almanya, İngiltere ve Fransa’nın toplam nü-
fusuna neredeyse eşit (bu üç ülkenin toplam nüfusu 
208,5 milyon civarında). 1991 yılında dünyadaki iş-
siz sayısının yaklaşık 151 milyon olduğu göz önüne 
alınırsa, kapitalizm aradan geçen zaman içerisinde 
işsizler ordusuna 50 milyona yakın (yaklaşık olarak 
Güney Kore’nin nüfusu kadar) yeni işsizler eklemiş.

Dünyada ülke gruplarına göre işsizlik oranı, işsiz ve 
işgücü sayısını gösteren Tablo 1 ve grafik incelendi-
ğinde, işsizlerin büyük bir bölümünün ‘düşük-orta’ 
ve ‘üst-orta’ gelir kategorisinde yer alan çevre ül-

kelerde yoğunlaştığı izleniyor. Bu iki gelir grubuna 
ait ülkelerdeki toplam işsiz sayısı yaklaşık 136 mil-
yon kişi. Dünya işsizlik payları toplamı ise %67.5. 
Bu iki grup dışında diğer iki uçta ise ‘düşük gelirli’ 
ülkeler ve ‘yüksek gelirli’ ülkeler yer alıyor. Kapi-
talizm 2014 yılı itibariyle, düşük gelirli ülkelerde 
yaklaşık 15 milyon, yüksek gelirli ülkelerde ise 50 
milyon civarında işsizlik üretmiş.  

TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK ORANI DÜNYA 
ORTALAMASININ İKİ KATINA YAKIN

Türkiye kapitalizmi 2015 Ocak-Ağustos döneminde 
3,058 bin açık işsiz ile küresel işsizliğe katkıda bu-
lunmuş. Ancak, TÜİK’ in yayınladığı işsizlik sayıla-
rında “iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar” kategori-
si dikkate alınmıyor. Bu kategoride yer alan işsizler; 
“iş ümidi olmayanlar” ve “işbaşı yapmaya hazır kişi-
ler” olarak iki alt kategoride toplanıyor. Kısaca, artık 
ümitsizliğe kapılmış bu kategorideki işsizleri açık 
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 n Tablo 1: Ülke Gruplarına İşgücü Göstergeleri (2014)

Ülke Grupları
İşgücü

(Bin Kişi)
İşsiz Sayısı
(Bin Kişi)

İşsizlik Oranı
(%)

İşsizlerin Dağılımı
(%)

Düşük Gelirli Ülkeler 269,139 15,275 5.7 7.6

Düşük-Orta Gelir Ü. 1, 161,326 61,568 5.3 30.6

Üst-Orta Gelir Ü. 1, 261,463 74,366 5.9 36.9

Yüksek Gelir Ü. 700,293 50,092 7.2 24.9

Dünya Toplamı 3, 392,220 201,301 5.9 100

Kaynak: ILO veri tabanından hareketle düzenlendi.

 n Grafik: Ülke Gruplarına Göre İşsiz Sayısı (Bin Kişi)



işsizlik rakamlarına ekleyerek daha gerçekçi (geniş 
tabanlı)  işsizlik değerlerine ve oranlarına ulaşmak 
mümkün. 2015 yılı Ağustos ayında 3,058 bin olan 
açık işsizlere, 2,430 bin kişi gizli işsizler eşlik ediyor. 
Böylelikle toplam işsiz sayısı 5,488 bin gibi yüksek 
bir düzeye ulaşıyor. Türkiye’nin küresel işsiz sayısı-
na toplam katkısı yaklaşık 5,5 milyon kişi.

15-24 yaş grubunda, yani gençlerdeki işsizlik oranı 
2014 yılında %17.9, 2015 Ağustos ayında ise %18.3 
oranında gerçekleşmiş. Kısaca, Türkiye nüfusunun 
en dinamik kesimini oluşturan gençler işgücü piya-
sasının dışına savurulmuş. Genç işsizlik oranında 
gözlenen dramatik artış, gençlerin hayallerini ve 
geleceklerini çalıyor. 

Türkiye gibi henüz olgun ekonomi aşamasına geçe-
memiş, geniş emek rezervlerine sahip bir ekonomide 
işgücüne katılma oranı %50’ler gibi düşük oranlarda 
seyrediyor. Oysa OECD ortalaması %60.1. OECD’nin 
veri tabanına göre 2013 yılında Türkiye ile aynı kate-
goride yer alan gelişmekte olan büyük ekonomilerin 
hemen hepsinde işgücüne katılma oranı Türkiye’nin 
epeyce üzerinde gerçekleşmiş. Örneğin Brezilya’da 
%65.5, Endonezya’da %66.8, Meksika’da %60.5, 
Rusya’da %68.5, G. Kore’de %61.5. Gelişmiş ülke-
lerde, örneğin ABD’de %63.2, İngiltere’de ise %63.1 
gibi yüksek işgücüne katılma oranı söz konusu. 

Türkiye’de 1980’li yıllardan günümüze dek uygu-
lana gelen neo-liberal politikalar emek rezervlerini 
kullanmada (istihdamda) yetersiz kalıyor ve dünya 

ortalamasının (%5.9) oldukça üzerinde (2014 yılın-
da 4 puan) bir işsizlik oranı (%9.9) üretiyor.

İstihdam yaratmayan büyüme olgusu sadece Türki-
ye özgü bir gelişme olarak da görülmemeli. Yüksek 
teknoloji kullanımına dayalı üretim ve neo-liberal 
politikalar küresel ölçekte istihdamı olumsuz etkili-
yor. Ancak Türkiye gibi yarı-sanayileşmiş bir eko-
nomide işsizliğin artmasında yüksek teknoloji kul-
lanımına dayalı üretimden ziyade (yüksek teknoloji 
ürünlerin toplam ihracat ve üretim içerisindeki payı 
oldukça küçük), neo-liberal politikalar etkili oluyor. 

Neo-liberal küreselleşme politikaları dünya ölçe-
ğinde ekonomileri yeniden yapılandırırken, işgücü 
piyasalarını da yeniden yapılandırıyor. Büyüme ile 
istihdam arasındaki nedensellik ilişkisi büyük ölçü-
de koparken, işgücü piyasası güvencesiz hale geli-
yor. İşsizlik oranları yükseliyor ve özellikle çevre 
ekonomilerde verimlilik ile ücretler arasındaki bağ-
lantı kopuyor, bölüşüm ilişkileri emekçi sınıf ve ta-
bakaların aleyhine gelişiyor.

Sonuç olarak, kapitalizm sürekli işsizlik üreten bir 
dinamiğe sahip. Ancak kapitalizmin sosyalleştiği 
dönemlerde işsizliğin yarattığı tahribatları sosyal 
devletin araçları ile görece dengelemek mümkün. 
Kapitalizmin kendiliğinden sosyalleşmesini bekle-
mek ise hayal. Bu nedenle kısa dönemde kapitaliz-
min vahşi yönünün aşındırılması, uzun dönemde ise 
tarihin çöp sepetine gönderilmesi insanlığın/insanlı-
ğımızın tek çıkış yolu. 
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 n Tablo 2: İşgücü Piyasasına İlişkin Seçilmiş Göstergeler

2005 
(YS) 2009 2010 2011 2012 2013

2014 
(YS) 2015

15+Yaş Nüfus (Bin) 48,359 51,686 52,541 53,593 54,724 55,608 56,986 57,973

İşgücü (Bin) 22,455 24,748 25,641 26,725 27,339 28,271 28,786 30,208

İstihdam edilenler (Bin) 20,067 21,277 22,594 24,110 24,821 25,524 25,933 27,150

Gizli İşsizler (Bin) 2,087 2,061 2,013 1,945 1,994 2,079 2,484 2,430

Açık İşsiz (Bin) 2,388 3,471 3,046 2,615 2,518 2,747 2,853 3,058

Toplam İşsiz (Bin) 4,475 5,532 5,059 4,560 4,512 4,826 5,337 5,488

İşgücüne katılma oranı (%) 44.9 47.9 48.8 49.9 50.0 50.8 50.5 52.1

İşsizlik oranı (%) 10.6 14.0 11.9 9.8 9.2 9.7 9.9 10.1

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.5 17.4 14.8 12.4 11.5 12.0 12.0 12.4

İstihdam oranı (%) 41.5 41.2 43.0 45.0 45.4 45.9 45.5 46.8

Kaynak: TÜİK veri tabanı. 2015 yılı Ağustos İtibariyle. YS; İşgücü piyasasına ilişkin yeni seriyi göstermektedir.




