JAPO N MUCİZESİN1İN ÖBÜ R YÜZÜ*

Çev :
«Z '.Teorisi>me

Aldanmayın;

A.G. Cana n ÇETİN

Japo nya'm n Da

Sorunları

Var.

«OrtaJk karar verm e»·, ccgrup bilinc i (:dayanışm
a)», «nite likli
çevreler» ve «ömü r boyu · iş güven cesi» sözleri, Japo
nya'm n iş
letmeciliık anlayışının oınun sıanayidıeik
i başarısının anahtarı olduğunu ve bu olguy u kabu l edece
k kada r bilgi sahib i kılınmış
Batılı yöne ticile rin de kurtulmalaınmn
buna bağlı olduğunu ileri
süren bir grup Baiıh bilim adamına para ve ün kazan
dıran söylentil erden bazılantlır.

Herk es gi'bi Japo nlar da pohp ohlan makt an hoşlanırla
r; anaralarında daha gerçe kçi olanl ar bazı
yabancı uzma nlarl a
birlik te, bu yaldızlı görü ntün ün altında neler gördü
lklerini daha
açık biçim de tartışmaya başlıyorlar.
Bunu n ille de basit ya da
şirin olması gerek miyo r.
cak,

«Z Teorisi» ve bunu nla ilgili obür çarel eri, Toky o'dak
i Boston Danı~manlı!k Grub u KK'nın mudü rü Geor ge
Stalk , ccte:hlikeli olma noktasına varan aşırı basitleştirmeler»
olara k nitele n-

dirmiştir.

Japon işçilerıini i'§lyerierine sadık kıldığı söylenen
ccöm ür bıo
yu · iş güven cesi» uygulamasını ele alalını : Birço
k gözl~mcilere
göre bu, İkiınci Düny a Savaşından sonra sınırlı ve
yabancılaşmış
işgücü pdtan siyel inden işçileri çalış
maya çekeb ilmek için zorun luluk tan ka'bu l edilmiş olan işletme tekniğinden
daha az aytlın
latılmış bir tekni ktir. Bu değerlendi
rme, ömür boyu iş güven cesiyle ilgili uygulamanın, ya!lnız işgücü potan siye
liinin, üçte biri
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uymeyd ana getir en önce'likle büyü k şiT'ketlere özgü bir
k'tan çıktı
gulam a oluşundan değildir; onun artık yararlı olmai
dır.
makta
bulun
ğı;na ilişkin gittik çe artan i'Şaretler
Japon ya da, ekonomik
Başka birço k toplu mlard a olduğu gibi,
yaşlanmak
büyü mesi nin önemli ölçüde yavaşlamasıyla birlik te
1960'da % 6 oranında olmatadır. 65 yaşın üstün deki nüfu sun
üstün e çılkmıştır. 2000 yı
sına karşılık bu oran 1981'de % 9'un
üzeri nde olalma kadaır ise Japo nya nüfu sunu n % 14'ü 65 yaşın
kadarını

ca:kıtır.

Bu duru m,
yönetici-sınıfı

yaşlanmakta olan
k hale gelece,ği
ayaca
dıram
çalışanları artık barın
a çıkarmaktadır. Gitti kçe artan sayıdaki firma şirketlerin,

dalga dalga gelen ve

sonu cunu ortay
yarat mak ve
lar, birçoğu anlamsız olan yeni ünva n hiyerarşileri
arını belli
liyak ate yenid en ağırlık verm ek için yıllık ücret artışl
başka bir çabir yaştan, genellikle 50 yaşından sonra kesm ekten
re bulamamaktadırlar.
ilerleme beklentileriyle Japo n yöne ticile r bir iş
ayan lar için
ten başka bir işe geçmeye başlıyorlar; bunu yapm
sızlaşmakta
ise, satışı artırmak amacıyıa yapılan rekab et acıma
sevilen işıve
en
süre
uzun
dır. Önde gelen bir sigor ta şirketinde,
r, ağır baskişile
bilen
renle r arasında olan ve işle·rin içyüz ünü
ar olayları
intih
arasındaki
kıya daya nama yan yöne tici adayları
r.
edirle
artıştan sözet mekt
nın sayısında yeni ·ve . önem li bir
Daha

düşük

şekilde
«Ömür b~ i·ş güvencesi», herkesim verimi~ bir
Jabu,
da
Aslın
ir.
deyişt
bir
çalıştırıfdığını ileri süren yanıltıcı
olBu
tır.
açmış
pony a'da iyi bi'linen bir olgun un doğmasına yol
takı
r
m'işle
guya mado giwaz oku ya da «pencere kenarına yerleş
süslrü bir ünıvap verer ek
mı» adı verilme!ktedir. Bunl ar, şir.rketılerin
bir maaz iş yapıp dışarıyı seyretmeıleri için «pencere kenarında»
yaşlı
orta
ları
adılk
bulam
yol
sada görev lendi rmek ten başka bir
1

çalışanlardan oluşmaktadır.

olan
Büyü k bir şirkette çalışmamakla zaten talih'Siz duru mda
cı
yaban
n
heme
n
Japon lar için, «ömür boyu iş güvencesi» heme
azı
pek
ların
bir kavramdır. Orta. büyü klükt e ya da küçü k firma
neli bordrolarında tutm anın paras al gücü işe yaram ayan perso
vaat edeme·
ya yetm ekte, bir çoğu da bir ömür boyu sürec ek 'işi
yecek kada r istikra~ız durumdadırlar.
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Gerçe kten de irili

ufaklı

bütün şirlketler, sürek li tam gün
en alıt düzey de tutma ya çalışmak
tadırlar. Örneğin, başlıca elektr onik şirketlerini
n birçok fabrik asında üretim işlerinin büyük bölüm ü ev
kadınlarına yaptırılm:aJk
tadır. Günd e birkaç saat çalıştıkları için
bunla r ne ikram iye almakt a ne . de öteki belli işçi haklarından yararlanmaktadı
rlar.
çalışan elemanlarının sayısını

Aync a, büyük firma lar ola!bHdiğince çolk mikta rda işi daha
·
küçük ç:aptaıki işyerlerinde fason olaralk yaptırmaktadırlar;
bu da
onlar a bir çeşit eımniyet supa'bı sağlamaktadır. Büyü k bir
bilgisayar üretim firmasının müdü rünün deyişiyle, «güç dönem
1erde
sıkıntıyı onlar · çekiyorılar, siz değil». Birçok
ları gibi hu firma da,
bazen kendi lerine bağlı alt kuruluşlardan iş'ler yolun dayke
n yararlan abilec ekleri ancak işler ters gittiğinde feda ede'b
ilecekleri
yöneticileri geçici görevle ödünç a1lmaktadırlar.» Bu durum
daki
bir yönet ici bağlı olduğu üst kuruluşta beş yıldır çalışmakta
olmasına karşın kuruluşun sağladığı daha üst
madd i olanaıklartlan
ve emekliiiJk haklarından yararlanamayaca!ktır.
Çoğu küçük şirket de sağlık ya da malul
iyet sigortası bile
ödem emek tedir. Örneğin, YokohamçL'da çalışan Yoshio
Mura 'ta
adlı bir görevli. iş kaızaısı g€1çiren ve l9
ayıdır hasta nede bul~ınıan
bir işçiden söz etmek tedir. Hükü met bu işçinin hasıtane
masra flarını karşı1lamakla birlik te geçim i için
gerek en paranın . öden- ·
mesini şiııkete bırakmıştır. Şirket de işç;inin ha!kettiğini
n ancak
sekiı.de birini ona ödemiş, bu konud a hüküm
ete iletile n şikayet
lerden bir sonuç alınamamıştır. Muraıta'nın söylediğine
göre şir
ket işçiye gözdağı vermiş, bunu n üzerin e işçi sesini kesmiş
tir.
Japonların, şirketleri

i·ç in akşamın. geç saatle rine kadar neşe
içinde çalışan fedak ar insan lar oldukları yolun daki yaygı
n kanı
nın tersin e, birçok elema n aslında toplum
sa'! baskı neden iyle orada kalmaktadır, yoksa istedi klerin den değfü. Gerçeıkten
de her
üretim elemanı için a~lrk fazla çalışma ortalaması 19'60'd
a 13.8
saatte n 21.1 saate yükselmiştir.
Yoko hama 'da, Hitac hi Ltd.'e bağlı biır fabri!kanın çalışanları
ve zorun lu fazla çalışmadan şikayet etmekte dirler . Fazla çalışma, sendi ka sözleşmesi~le ayda
40 saaıt
olarak sınırlandırılmış olmasına karşın, bild:iri1diğine göre,
birçok
işçi bu sınırın çok üstün de çalışma'kıtadır; 40
saat yalnız ortala işlerinin ağırlığıntlan
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işçinin belirttiğine
mayı ifad e etm ekte dir. Bir
a çalışmaya razıdır.
yalnız % 1O'u bu kad ar fazl

göre

çalışanların

ak yılda dör t haftalık
Jap ony a'da çalışanların kura msa l olar
fabr ika işçileri Ue büro iş
ücre tli izinleri olmasına karşın yalnız
ekte dir. Yöneıticiler ise yılda
Çiileri bu izni n hep sini kull ana bilm
takd il'de· ken dile rine ayla k
üç-d ört gün den fazl a izin kullandıkları
. Dah a da kötü sü, ken gözüyle ba:kıiacağından çeki nme kted irler
iıyelerin ve yolların tıklım
dile rind en tatilılerini yalm z bütü n sayf
ve· ağustos aylarında kull anm alar !'
tıklım dolu olduğu tem muz
bek lenm ekte dir genellikle.
Jap on . ken disi ni çaiJ.ıştığı şirketle
Şurası kesi ndir ki, birç ok
n çevr esin de seve rek düzenleözdeş tutm akta ve yaşamını onu
dar gelecekse de, şirkete ait
. nieımedir. Son und a her ne kad ar
arkadaşlarıyla şirket kam plojm anla rda kalafbiJmktedir. Sık sık iş
son m
ıtada. ·i ki ya da üç deıf.a işıten
larınıdıa tartil yapmrukıtadır. Haf
. i~mek çok görü lme mek tedi r.
meşlekıtaşlarla bir yere gidi p içki
ya Savaşından sonNe var ki dev ir değişmektedir. İkinci Dün
ete içte n bağlılık duy ulra görü len hıızlı büy üme dön emi nde şirk
den. eme kShi Ağır San ayi Ltd., şirketin
duğu bir gerçelkti. ıv.rutsubi
«(eskida,
i Yos hika zu Kan
li eski bir yön etic i olan 63 yaşındak
vardı» demeıktedir. ccŞir'ket·
den ) inanılmaz bir birl ik ve dos tluk
rdu, biz de ölünceye kad ar birb irim izi
aıileden de üstü n tutu luyo
bir tavırla şunu da söy[e.;.
gözetme yem ini ediy ordu k» Ve üz.gün
şey diyemem.»
mek tedi r : «Bu gün kü gen çler için bir
ük
değildir. Jap ony a'nm en büy
Kanda'nın korkuları sebepsiz
de
etin
şirk
KK
o
pon Seik
rulm an (bilyeü yata k) yapımc:ısı Nip
e
şöyl
e
utak
i Jun ichi Yas
büro e·lemanı olar ak çalışan 31 yaşındak
ruz.
utyt>
. şirketi aileden üstü n tutm
konuşmaktadır :. «Hiiç!birimiz
önce, patr:oın «hadi, içmeBu dur um ena-ıkon.u değişiyor. On yıl
y reddedemezsiniz. ·Bug ün
ye gidelim» dediğinde bun u kola y kola
ek). Aile yaşamı ile iş yaise bu hay li yaygındı·r (hayır diye bilm
ayrılmaktadır.
şamı birb irin den dah a çok
kon usu nda ne söylePeki, değer veri len «ort ak kar ar alma»
da başkanın, Baıtı'da oldu - .
nebHir? Birçok büy ük Jap on firmasın
sörz sahi bi olduğu su götü rme z bir
ğundan çok dah a az ölçü de
topl uca almrularına karşı
gerç ekti r. Alt düz eyd ekil erin kararları
leri gö.s term esi ve son onayını verlık başlkanın yaılnız gen ei ilke
şil'lkeıtlerde rast lanm akta mes ine Hita chi ve Toshi'l:>a gibi büy ük
1
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,

dır.

Ancak

bazı

uzmanlar bunun

abartılmış ol'duğunu

ileri sür-

mekıtedi~ler.

«Bu oldukça apaçık örneklerin dışında, adları dünyaca bilinen Mart sushita, Honda, Sony gibi en dinamik Japon kuruluş
larının insanı şaşırtan bir ortak yanları var:
tek bir kişinin ya
da küçük bii grubun_etıkili -olması.» Bu sözleri Tdkyo'da, McKinsey and Co.'n-in genel müdürü Kenichi Ohmae söy1emiştir. Açık
ça görfil.üyor ki ortak karar verme ilkesi Japon kuruluşlarının
başarısının ille de~ asıl nedeni değildir.
Aslında bazı eieştirmenler, Japon1ların grup bilinci ve gene1
onay konularına önem vermelerinde büyük bir sakınca görmektedirler. Bu uzmanlara göre Japon eğitimi ve toplumu, sivrilen
kişileri durmadan öylesine bastırıp ezmektedir ki, bireysel orjinailik ve önemli teknolojik atılımlar için gerekli olan rizikoyu
gö.ze a•l ma özellikleri yok edilmektedir.

Hiç değilse Batılılara göre, Japonların işletmeciliğe grup ve
genel ona(Y ilkeleriyfo yaklaşımlarının belkıi de en az çekici dlan
yanı, onu işler durumtla tutma'k için güçlendirilmesi gereken homojenli'kitir.
Japon toplumu ABD'rtin ya da çoğu diğer ülkelerin toplumlarından ço'k daha homojendir. Örneğin, 600.000 Kore asıllı vatandaş şimdilik: en kalabalık azınlığı oluşturma!ktadır. Yine de çoğu Japonya'da doğmuş ve büyümü§ bu Korern~re çoğu şirketler
de kapılar yüzlerıine kapatılmakta ve bunlar geneıllikle kendi iş
lerinde ya da eğlence sıanaıyiinde çahşmak zorunda kalmaktadır
lar.
Aynı

durum Ja:ponya'nıh, hala kasaplılk ve sepicilik alanlagelene!ksel dokunulmazlığı olan zümreden arta kalan.:
lar için de geçerlidir Hele Japonya'nın bir düzine kadar olan en
kaliteH üniversitelerinden -birinıi ·bitirmemişseniz büyük bir f irmada iş bu[ma!k hayal olur.
rına iıti'len

En çarpıcı konu -kadınların, yönetim mevkilerinden belli bir
sistem içinde hariç tuıtulmalarıdır. Yönetim görevlerinin % !'inden azı kadınlarca yer.i ne getirHme!kte, bununla ilgili değişme
konusundaki işaretler ise pek hafif kalmaktadır; üstelik de her
-yıl en iyi üni:versitelerden mezun olan binlerce iyi yetişmiş, yetenekli kadın bulunmaktadır . Be'1ki de Batı'da!ki kadınlardan da393

bunu n için
ha fazla öıl.çüde tam gün çalışmaya istekl idirle r, hatta
eşi.t iş ola,
kadın
a
sayıd
·can atıyorlardır. Anca k gittik çe artan
uğranıak
na
hüsra
de
nakl an elde etme k için yaptı'kları girişim1er
tadır lar.
görevlerin~ getiri'lmemeKadınların Japon ya'da yönet icilik
arın bu tür
leri aslında, . 1O-15 yıl önces ine kada r Batı'dıakıi kadml
nmak tadaya
lere
neden
aynı
a
görev lere getir.Hmemiş olmalarıyl
arından
olmal
i
sahiib
çocuk
Kadınların evlen ip
dır genefüilde.
·sonra

tadır.
işlerinden ayrıfacalklarından korkulmak.

çoık daha
Bu, Japon ya'da , herha ngi bir yerde olduğundan
ri yetiştir
belirg indir, çün'kü burad aki şirketler genç yöne ticile
akltad.ıır
harcam
çaba
ve
n
mekt e geneHikle çok daha fazla zama
k~e çaözelli
ve
ne
lar. Aynı zama nda Japo n koca lar çalışan eşleri
hoş
az
daha
tiprk biçim de
lışan annel ere karşı Batı'dakHerıden
dikte n sonra
görül üdürl er. Gerç ekten de çoğu Japo n kadını evfon
çalışmak
gün
tam
_
sonra
işten ayrılınaıkta ve pek azı doğumdan
tadır.

iıe'kte
Japo n işletmecililk biçim i de kadınlara uygu n düşmer
verildeğer
bir
dir. Birlik, dostıluk ilişkilerine çok daha yükse k
e·
içmey
-rla
mekt edir. Bu da haftanın birka ç günü meslekıtaşla
katılmayı
giit meyi ve iş arkadaşları arasındaki öibür faaliy etlere
hoş karıle
özeHik
lar
kadın
ya
gerek tirebi lir; oysa, bu fa~liyetlerde
.
azlar
duym
ra ilgi
şılanmazlar, ya da kend ileri bunla

bir günYasa lar da başlka bir sorun çıkarmalktadır. Kadınlar
yacak
olma
de
de- 2 saati n üstün de,. bir hafta da ise 6- saati n üstün
kıt·edü~. Gö~ü yükse kşekifüe faz1a çalışmalarına yasa izin verme
ddku~una kate olan yöne ticile rin sık sık akşamın sekizli.ne ya da
dezav antaj lar
kadın
inde
dar işlerinin başında oldukları bir işyer
·
lı durumdadırlar.

döng üSonu çta duru m yumu rta-ta vuk teker leme sine (kısır
.esttirm
terfi
nı
nları
süne) dönüşmekfodir. Şirketler kadın elema
beın
ların
Herdeki durum
meleriınin 1aına neden i olara k ·kadınların
1
öte yand an kadınlaT hiç
kte,
eıtmeı
sözn
lirsiız ve kararsı z olduğunda
ı içdn çoğunbiT gelecek göremedi!kleri içiı:ı ve hüsra na uğradıklar
1ukla işten aynlmaktadı:rlar.
ş hafif düzel me belirBazı şirketlerde birbi rinde n soyutlanmı
düklerini antileri görül mekt e ve kadınlar daha bHinçli ve düşün
394

latmaya
nusunda

hazır

hale gelmektedir. Ancak gelece:kte, bu ayırım koherhangi bir değişme ummak için fazla neden

anlamlı

olmadığı görülme~tedir.

Japon şirketleri başarılıa.rını büyük ölçüde, son derece disiplinli ve homojen işıgücü üreten bir kültüre borçludur, yoksa bir
dizi sihirli i§lletme ilkelerine değil. Başka bir faktör de Japonyamn lokomotif ekonomisi olmuştur. Bunlardan hiç biri Batı'da bulunmamalktadır ve her ·ikisi de Japonya'da yavaş yavaş kaıybol
maktadır. Z Teorisi, devri kapanmış bir görüş olaca'k, o da eğer
böyle bir devir olmuşsa ...
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