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GELECEK İŞÇİ SINIFININ 
VE BÜTÜN EZİLENLERİNDİR!

Sistemin halkı içine soktuğu her krizin faturası biz iş-
çilere kesiliyor.

Bu yüksek enflasyon koşullarında patronlar bedel 
ödemezken biz işçiler, sürekli artan fiyatların altında 
ezilmeye devam ediyoruz.

Hızla artan kiralar, ulaşım masrafları, gıda fiyatları, 
ucuz ekmek kuyrukları gündelik hayatın bir parçası 
artık. Yani hayatımıza değen her yerde bizi saran bir 
ateş çemberinin içindeyiz. 

Cebimize giren üç kuruş maaş her gün eriyor. Emeği-
mizle kazandığımız pul oluyor, değersizleşiyor.
Bütün bunlar yaşanırken patronlara dokunmamayı ve 
onları korumayı öncelik haline getirmiş olan devlet, 
“dolaylı vergi” adıyla halktan doğrudan vergi topla-
maya devam ediyor.

Bütün imkânlarını, yarattığımız katma değeri üç-beş 
bezirgânın cebine aktarmak için kullanıyorlar.

Sistemleri yürümeyince de savaş kartını sahaya sü-
rüyorlar. Savaş endüstrisi sermayenin koltuk değneği 
oluyor. Fatura dünya işçi sınıfına kesiliyor.

Bu sürdürülemeyen sistemde savaşların ne denli an-
lamlı olduğunu görmek için son 10 yılda bölgemizde 
yükselen şiddete bakmak yeterli olacaktır.

Bize ait olanı çalmak için türlü şeytanlıklar bulmakta 
çok mahirler.

Işçi sınıfının çilesi evlerimizin içinde de sürüyor. Hük-
metme arzusuyla topluma karşı yapılan bu saldırı, ta 
en başından erkek bir karakter sergiliyor. Işçiler bir 
kere sömürülüyorsa kadınları iki kere sömürülüyor.

Işçi sınıfını zayıflattıklarında daha zor örgütleneceği-
mizi sanıyorlar. Saldırılarının bir amacı da örgütlenme 
ihtimallerimizi ortadan kaldırmak. Ancak onlar saldı-
rılarını derinleştirdikçe öğütlenme gücümüz artıyor. 
Bu 1 Mayıs, örgütlenerek meydanlarda sesimizi daha 
gür çıkarmanın zamanıdır. 

Gelin, bize saldıran düzene karşı kol kola verip, bera-
berce eyleyerek, işçi sınıfının siyasetini yapalım! 
Gelin, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin iktidarını kur-
mak için yüzümüzü alanlara ve birlik olmaya döne-
lim! 

Gelin, işçi sınıfını daha çok sömürmeye hizmet eden 
savaş siyasetine karşı barışı haykıralım!
Gelin, kadının emeğini sömüren bu ataerkil düzeni 
birlikte yıkalım!

Örgütlenirsek ve bileşerek siyasette var olursak, bü-
kemeyeceğimiz el, yıkamayacağımız patron düzeni 
yoktur. 

O halde bizimki dâhil dünyanın her ülkesinde işçi sı-
nıfının iktidarına yol açacak olan IŞÇI-EMEKÇI HÜKÜ-
METLERI bayrağını yükseltelim.

Yaşasın işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs!
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GEZİ KARARLARI, GEZİ KARARLARI DEĞİL

Gezi Davası Mahkemesi kararları aslında beklenen 
kararlardı. Gezi olaylarındaki “darbe” girişimini tek 
kişinin üstüne yıkamayacaklarına ve “baş suçluyu” da 
AHIM ve AYM kararlarına rağmen yıllardır tahliye et-
mediklerine göre daha kalabalık sayıda insanı onunla 
birlikte cezalandıracakları belliydi. Sorun bunun bir 
mahkeme kararı olup olmadığı meselesi. Kendinden 
üst mahkemelerin kararlarına uymadığına göre aslın-
da bir mahkeme kararı değil. Tam bir şahsi intikam 
kararı. Kararı verenin de o mahkeme olmadığı pek 
belli. O zaman bu kararın ne anlama geldiğini derhal 
çözümlenmek zorundadır. Işçi ve demokratik kamuo-
yu bu kararın yol açacağı kısa ve orta vadeli sonuçları 
toplumun önüne koymalı ve teyakkuza geçmelidir. 
Şahsi intikam davası bir topyekun savaş ilanının hazır-
lığıdır. Kaldı ki bu topyekun 
savaş ilanı bu davanın ka-
rarlarının HDP’nin kapatıl-
ma talebi ve zaten yıllardır 
hapse atılmış yöneticileri-
nin davasıyla birleştirilme-
si kararıdır. Işçi ve demok-
ratik kamuoyu bileşenleri 
bu yeni durum karşısında 
en kısa zamanda Başkanlık 
rejimine demokratik yol-
dan ama kendi mücadele 
yöntemleriyle son verecek 
bir Bağımsız Meclis seçi-
mi çalışmasını önlerine 
koymalıdırlar. Her yerde 
Bağımsız Meclis Komitele-
ri çağrısı pratik karşılığını 
bulmalıdır. Burjuva muhalefet partilerine bu noktada 
ancak şu söylenebilir: Siz de bu yolda hareket etme-
yip nasıl ve hangi tarihte gündeme geleceği belirsiz 
bir “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” hayaliyle ya-
şarsanız altınızdaki toprağın kayacağını göreceksiniz!

İşçinin Kendi Partisi

İşçi Sınıfı Örgütlerinin Bağımsızlığı Üzerine
Cemal Bilgin *

Işçilerin kendilerine ait iki çeşit örgütü var: Siyasi par-
tileri ve Sendikaları. Zaten bunlar yoksa işçiler sınıf 
bile olamamışlar demektir. Bunların ülkemizde oldu-
ğu gibi zayıf dahi olsalar, varlıklarını sürdürüyor olma-
ları önemli bir kazanımdır. Ama yeterli mi? Maalesef 
değil. Bunlardan özellikle işçi sendikalarının patron 
hükümetlerinden bağımsız olması bir zorunluluktur. 
Yani patron hükümetleriyle ya da doğrudan doğruya 

patronlarla el ele tutuşmuş işçi sendikalarının varlığı 
işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin önünde ciddi bir 
engeldir. Maalesef ülkemiz sınıf mücadeleleri tarihi-
nin son yılları bunun örnekleriyle doludur. Çok az sa-
yıda dürüst işçi sendikacılarımız dışındakiler sınıfının 
mücadelesini sürekli olarak engelleme yolundalar. 
Üstelik bu sadece Türkiye’de değil dünyanın başka ül-
kelerinde de böyle. 
Peki buna karşı ne yapılmalı? Ilkin sendikacılık bir 
meslek haline getirilmemeli. Maddi ve manevi açıdan 
temsil ettikleri işçilerden- hele de memleketin içinde 
bulunduğu bu hayat pahalılığı ve düşük ücret koşul-
larında- yüksek ücret almamalılar. Yaptıkları bütün 
harcamaların hesaplarını sendika üyelerine düzen-
li olarak vermeliler. Sendika seçimlerini nispi temsil 
esasına dayandırarak yapmalı ve isteyen her üyenin 
her kademeye üye olmasına ve dilerse liste çıkarma-

sına imkân sunmalılar. Sa-
dece kendi koltuklarını gü-
venceye alacak delegeler 
oluşturma yoluna gitme-
meliler. Bir diğer önemli 
husus sendikanın siyasi 
partilerden bağımsızlığını 
korumalarıdır. 
Buna karşılık işçi partileri 
de kendi partilerinin sen-
dika yönetimlerinden ba-
ğımsızlığını savunmalıdır-
lar. Bu bağımsızlık karşılıklı 
olmalıdır. Bu bağımsızlık 
sağlanamazsa işçi sendi-
kaları kapitalist şirketlere 
döner ve sendika yönetici-
leri üye yaptıkları işçilerin 

patronları haline gelmeye başlarlar. Bazıları örgütlü 
oldukları işyerlerinde patronla anlaşarak işçi alıp işçi 
çıkartırlar. Bazıları da doğrudan kendi örgütlerin-
de çalıştırdıkları işçilerin patronları gibi davranmaya 
başlarlar. Bunların hepsinin örnekleri ülkemizde fazla 
fazla vardır. Bunları aşmanın tek yolu sendikalarda ta-
ban denetimini sağlamaktan geçer. Var olan şartlarda 
bu oldukça zor olsa da bunlara karşı başka türlü mü-
cadele verilemez. Ama tabii bu mücadele de siyasal 
olduğu takdirde başarıya ulaşabilir. Bir başka ifadeyle 
bürokratlaşan ya da oligarklaşan sendika yöneticisini 
ancak siyasi mücadeleyle koltuğundan atabilirsiniz. 
Ülkemizde özellikle 1989 Bahar Eylemleriyle birlikte 
bu yol açılmıştı. Şimdi sınıf mücadelesinin yükselme-
siyle gene açılabilir. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Iş-
çi-emekçi sınıfının kol kola siyasete girme vaktidir.

* İKEP Genel Başkanı
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İki Adam Rejimine Son
M.Şadi Ozansü *

Biri giderek zayıflıyor olsa da geleneksel bir kitle des-
teğine sahip, diğeri artık iyice çaptan düşmüş olması-
na rağmen 12 Eylül 1980’den önce devlete “yardımcı” 
olan güçlerin “esas” güçler haline getirilmiş olmasının 
mimarı. Dolayısıyla rejim aslında Tek Adam değil Iki 
Adam rejimi. Ve bu rejim ayakta kaldıkça ne işçi sını-
fına ne genel olarak emekçilere ve ne de ezilen halka 
rahat huzur yok! O halde ilk yapılması gereken önce 
bu rejime son vermek olmalı değil mi? Peki nasıl? 
Altılı Muhalefet’in karşı çıkılması gereken yönleri bir 
tarafa “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisiy-
le mi? Ama bu öneri bile ancak Başkanlık Seçimi son-
rasında gündeme gelebilecek. Böyle olunca da Baş-
kanlık rejimi kabullenilerek hareket edilmiş olunacak. 
Oysa yapılması gereken buna daha başından bir itiraz 
hattı oluşturmak. Ama bu ancak bir kitlesel mücade-
leyle mümkün olabilir. 
Işçi ve Demokratik muhalefet “Iki Adam Rejimi”ne 
karşı mücadele ederken kendini patronlarla büyük 
patronların çizgisinden kesinlikle ayrı tutmalıdır. “Iki 
Adam Rejimi”ne karşı seçilecek muhalefet adayı kuş-
kusuz patronların çıkarlarına öncelik verecek ama 
aynı zamanda mevcut sisteme mücadelesiyle son 
vermiş halk kitlelerinin de basıncını üzerinde hisse-
decektir. Bu aday ipleri kopmuş bir rejimin düşeceği 
boşluğu doldurmaya çalışacaktır. Işçi ve halk muhale-
fetinin içine dalacağı boşluk patronlar rejimi için teh-
likelidir. 
Dünyanın her yerinde uzun bir diktatoryal rejimden 
çıkış, hele de bu rejimin iktidarını kaybetmemek için 
“atı alıp Üsküdar’ı geçmek” isteyeceği düşünülürse, 
IBB seçimlerinde olduğundan çok daha yüksek bir kit-
le mücadelesine özellikle başta ülkenin işçi merkezleri 
olmak üzere her yerde ihtiyaç duyacaktır. Iktidar bas-
kıyı ve entrikayı ne kadar arttırırsa kitle mücadelesi o 
kadar yükselecektir. O zaman da örgütlü işçi hareketi 
yeni seçilecek olan adaydan şu taahhütte bulunması-
nı pekâlâ isteyebilir: “En kısa zamanda en demokratik 
bir Meclis seçimine gideceksin!”. 
600 üyeli hiçbir yetkisi olmayan bir Meclisin mevcut 
koşullar altında yeniden seçimi kabul edilemez. Kaldı 
ki o yetkisiz Meclis zaten Başkanlık rejiminin bir ürünü 
olup onun güvencesidir. Ona son verilmezse Başkan-
lık rejimine de son verilmemiş olur. Buna itirazen bir 
Anayasa değişikliği gerekeceği ve bunun da yolunun 
büyük ölçüde kapalı olacağı ileri sürülebilir. Ama bu 
itiraz da çok sağlam değildir. Nitekim işçi ve demok-
ratik halk muhalefeti ezici bir çoğunlukla Başkanın 
değişmesine yol açmışsa sonuç ister istemez Şili gibi 
olur. Orada şimdi gerçekleştirilmiş olan kurucu Meclis 

seçimi yolu kırk yıllık Pinochet rejimi altında var mıy-
dı? Yoktu. Ama şu anda kurucu Meclisin kendisi var. 
O halde çözüm şu: Işçi ve Demokratik kamuoyunun 
gücü ve buna dayanacak olanlar şimdi gözüktüklerin-
den çok daha etkili olacaklar. Yeter ki “Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem” anlayışıyla kendilerini sınırlama-
sınlar. IKEP bu yoldaki her girişimi sonuna kadar des-
teklemelidir.

* İKEP, Genel Başkan Vekili

Korkuyorlar!
Ayşegül Yüksel *

Iletişim: aybagdat@hotmail.com 

Kadınların bu coğrafyada yaşadığı her şeyin aslında 
iktidarın insan hakları ihlalini meşrulaştıran tavrıy-
la aynı şey olduğunu gün geçtikçe görüyor, yaşıyo-

ruz. 90larda yaşanan insan hakları ihlallerine karşı 
direnen, bunu yüksek sesle dile getiren gazeteciler 
yargılandığı gibi sivil toplum örgütleri de kapatma 
davalarıyla karşı karşıya kaldı. Bugün ise toplumsal 
muhalefet güçlerinin en dinamik kesimi olan kadın 
örgütleri, 90lı yıllarda yaşananlardan daha beter bir 
saldırıyla karşı karşıyadır. 
Istanbul Sözleşmesi’nin bir gecede feshedilmesi bu-
nun ilk işaretiydi. Iktidarın köşe tutucuları gazetelerin-
de ‘Aile mefhumu yerle bir edilirken devlet tarafından 
koruma altına alınması gereken nesebimiz kesilmeye 
çalışılıyor.’ söylemleriyle Istanbul Sözleşmesi’nin meş-
ruluğunu kamuoyunda tartışılır hale getirmek istedi-
ler. Oysa Istanbul Sözleşmesi’nde onların kalemlerinin 
de imzası vardı ve yine onlar tarafından alkışlanmıştı. 
Sonra ne oldu da iktidar sözleşmeyi feshetti, kalem-
şörleri pervasızca saldırdı. Burada sorun milyonlarca 
kadını yok sayılması ve kadın mücadelesinin artan 
kadın cinayetlerine karşı ivme kazanmasıyla yükselen 
korkudur. Erkek otorite kadınların gücünün farkında. 
Mutfakta yoksulluğu yaşayan, ekonomik krizle işten 
ilk atılan, sendikasız güvencesiz çalıştırılan, bu sömü-
rü düzeninin en uç noktasında türlü ahlaksızlıklara 
maruz kalan kadınların birliği onların felaketi olacak. 
Bu felaketi önlemek için hiçbir hamleden kaçınmadı-
lar. Sözleşmenin feshi önemli hamlelerden biri oldu. 
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Bu hamle cinsiyetçi ve ayrımcı bir otoritenin politik 
saldırısıydı. Kadın cinayetlerinde katiller serbest bıra-
kıldı. Bu sırada köşe kapıcılar “orda ne işi vardı canım, 
erkeklerin de hakları vardır” şeklindeki köşe yazıları 
kaleme aldılar.
Şimdi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
Derneği’ne açılan kapatma davasıyla, Istanbul Sözleş-
mesi’nin feshiyle başlayan saldırıların devamını ya-
şıyoruz. Münevver Karabulut’un vahşice öldürülme-
siyle başlayan ve günümüze kadar erkek şiddetinden 
mağdur olan kadınların, mücadelenin öznesi haline 
gelmesinde büyük katkıları olan Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu ‘Kadın cinayetleri politiktir‘ 
derken çok haklıydı. Bu haklılığı erkek egemen mah-
kemelerde kadın katillerinin her serbest bırakılışında 
gördük. Erkekler tarafından şiddete, tecavüze, tacize 
uğrayan kadınlarla birlikte ‘Asla yalnız yürümeyecek-
sin‘ diye sokakta haykırmalar asla boşa değildi. Yalnız 
yürümeyen her kadının, erkek egemen iktidar için bir 
tehlike olduğunun farkındalar. Kadın mücadelesinin 
dinamiğinin, örgütlü bir güce dönüştüğünde neler 
yapabileceğini biliyorlar. Bu yüzden mesnetsiz ve hu-
kuksuz iddialarla açılan kapatma davası politik bir sal-
dırıdır. Bu hukuksuz davada da iddialar aynı ‘Türk aile 
yapısını bozma‘ safsataları üzerinden gerçekleşiyor. 
Türk aile yapısını bozmak demek kadın cinayetlerine 
hayır demek midir? Her yıl kadın cinayetlerini rapor-
layarak verileri açıklayıp toplumsal farkındalık yarat-
mak mıdır? Yine yanlış yerden saldırıyorlar. Biz kadın-
lar çok iyi biliyoruz ki kadının örgütlü gücünü sesini 
susturmak mümkün değildir. Bu kapatma davası ka-
dın mücadelesinin tüm dinamikleri için çok önemlidir 
ve bir varlık ve yokluk meselesidir. Istanbul Sözleşme-
si’nin feshinde susmayan kadınlar, kadın örgütlerine 
yönelik bu saldırılara karşı dayanışmayı büyütecektir.  

* İKEP, Eskişehir İl Temsilcisi

Uyusun Da Büyüsün
Cem Somel *

AKPliler zaman zaman Türkiye’yi dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına sokmayı emel ettiklerini söylü-
yor. Muhalefet bu emelin hikmetini sorgulamıyor, bi-
lakis makbul bir hedef olarak görüyor ama bunu AKP 
iktidarının başaramayacağını öne sürüyor. 
Nedir bu “büyük ekonomi” muhabbeti? Dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girmenin emekçilere, 
işçilere, memurlara, esnaflara, zanaatkârlara, küçük 
çiftçilere ne yararı olabilir?
Bir ekonominin büyüklüğü “gayrisafi yurt içi hâsıla” 
denilen bir rakamla ölçülür. Bu rakam o ülkede bir yıl-
da üretilen malların-hizmetlerin toplam TL değeridir. 
Mallar-hizmetler piyasa değerleriyle gayrisafi yurt içi 

hasılaya girer. Kamu hizmetleri de bunları üretmek 
için yapılan harcamalarla (ödenen maaşlarla, mal 
alım masrafları ile) gayrisafi yurt içi hâsıla hesabına 
dâhil olur.
Mesela Türkiye’de buğday üretimi arttığında, IHA 
üretimi arttığında, süt üretimi arttığında, gece kulüp-
lerinin faaliyeti arttığında, ayakkabı üretimi arttığın-
da, makam arabası üretimi arttığında, hastanelerde 
muayene olan hasta sayısı arttığında, deniz yatı üre-
timi arttığında… Hepsi gayrisafi yurt içi hasılayı artırır, 
yani ekonomiyi büyütür. 
Örneklerden görülüyor ki ekonominin büyümesi ile 
emekçilerin refahı arasında birebir bir münasebet 
yoktur. Ekonomi, emekçilerin temel ihtiyaçlarını kar-
şılayan malların-hizmetlerin üretim artışıyla büyüye-
bilir. Ekonomi, emekçilerin tüketmediği, onlara yararı 
olmayan mal-hizmet üretim artışıyla da büyüyebilir.  
Öte yandan ekonominin büyümesinin çalışanlara be-
denî ve psikolojik yükü de emekçileri ilgilendirir. Eko-
nomi çalışanları fazla mesaiye zorlayarak büyüyebilir; 
ekonomi büyürken iş cinayetleri artabilir. Ekonominin 
büyümesinin toprağa, havaya, suya yaptığı zarardan 
en çok emekçiler mağdur olmaktadır.
Gayrisafi yurt içi hâsıla rakamı yaklaşık olarak “millî 
gelire” eşittir. Millî gelir nüfusun bir yılda ücret-maaş, 
kâr, faiz, kira gelirleri toplamıdır. Ekonomi büyüdüğü 
zaman millî gelir de artar. Ekonominin büyümesi üc-
retli-maaşlı çalışanların istihdamının artmasıyla ve üc-
retlerin-maaşların yükselmesiyle de gerçekleşebilir; 
sadece kâr-faiz-kira gelirlerinin artmasıyla da gerçek-
leşebilir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik azalmadıkça, 
emekçiler ekonominin büyümesinden doğru düzgün 
yararlanamaz çünkü üretimi artan malları-hizmetleri 
satın alma güçleri artmaz. 
Burjuva siyasetçiler ekonomiyi büyüteceğiz vaadiyle 
emekçilerde “belki bize de bir şey düşer” ümidi ya-
ratmağa çalışmaktadır. Emekçileri ekonominin büyü-
mesi değil, reel ücretlerin-maaşların artması; işsizli-
ğin azalması; beslenme, barınma, eğitim, sağlık gibi 
ihtiyaçların daha iyi karşılanması ilgilendirir. Çalışma 
şartlarının iyileşmesi ilgilendirir. Bunların gerçekleş-
mesi için ekonominin büyümesi şart değildir. Bunları 
sosyal adalet sağlayan, eşitlikçi-paylaşmacı-dayanış-
macı politikalar sağlar.

* İKEP Üyesi, Ankara

Korona Salgınıyla Mücadelede Politikalar
Zeki Kılıçaslan *

Iletişim: @zekikilicaslan (Twitter)

Salgının üzerinden iki yılı aşkın süre geçti. Bu dö-
nemde uygulanan politikalar üzerine konuşabilmek 
için öncelikle salgınla mücadelenin esas özelliklerini, 
hükümetin salgınla mücadeledeki temel öncelikleri-
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ni ve hastalıklarla mücadelede dar anlamıyla sağlık 
sektörünün/hizmetlerinin sınırlılıklarını konuşmak 
gerekmekte. Bunlar yapılmaz ise bu konuyu, sağlık 
kurumları ve hizmetlerimizin yeterlilikleri ve sağlık 
emekçilerinin özverili mücadele çerçevesi dışında 
ele alamaz duruma geliriz.
Koronavirus (SARS-CoV-2) olayında olduğu gibi tüm 
salgın hastalıklarla mücadele esas olan bulaşma sü-
recinin yavaşlatılması ve mümkünse durdurulması-

dır. Bu salgında olduğu gibi bir hastalık etkeni insan-
dan insana çok hızlı yayılıyorsa bu konudaki en etkili 
önlem insanlar arasındaki temasının belirlenen süre 
boyunca en aza indirilmesi olmalıdır. Hâlbuki kamu 
kaynaklarını büyük ölçüde israf etmiş ve hazineyi 
tamtakır bırakmış hükümet, bulaşmanın yavaşlatıl-
ması için gereken zamanda, genişlikte ve gereken 
sürede kapanma önlemlerini almayıp üretimin sür-
mesi için çoğu sektörde çalışmayı devam ettirmiş ve 
bu yolla da çok sayıda emekçinin önlenebilir ölümü-
ne veya hastalanmasına neden olmuştur.
Bir toplumda salgınla mücadele, merkezi ve yerel 
yönetimler, ilgili bilimsel kuruluşlar, çalışanların ör-
gütleri, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı ve 
ancak toplumun en geniş güveni ve katılımı ile yani 
bir nevi “ulusal seferberlik” ile etkili şekilde gerçek-
leştirilebilir. Hükümet daha baştan dar bir siyasi gö-
rüşle kendi partisinden olmayan yerel yönetimleri, 
bilimsel dernekleri, odaları ve sendikaları dışlayarak 
hem toplumun geniş kesimlerinde güvensizliğe yol 
açtı hem de büyük bir gücü dışlamış oldu. Toplumla 
iç içe olan yerel yönetimlerin büyük kapasiteleri tam 
olarak harekete geçirilemedi. Bu nedenle hüküme-
te güvenleri azalan geniş toplum kesimlerinin alınan 
çeşitli önlemlere uyumu azaldığı gibi, hükümetin 
emrindekilerle kurulan “Bilimsel Danışma Kurulu”-
nun bilimsel yeterliliği sorgulandı, güvenirliği azaldı. 
Salgın hastalıklarla etkin mücadele esasta hasta-
nede veya yoğun bakımlarda değil sahada ve top-
lumun içinde yapılmalıdır. Hâlbuki bizde öne çıkan 
hastane ve yoğun bakım hizmetleri ve orada çalışan 

sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları oldu. Birinci 
basamak sağlık sistemimizin ve çalışanlarının rolleri 
arka planda kaldı. Böylesi bir salgında hastaların çok 
çok azı hastane hizmetlerine ihtiyaç duymaktaydı. 
Yani birinci basmak sağlık sistemimiz, gerek çalışanlar 
gerekse tanı araçları açısından daha donanımlı olsay-
dı salgınla çok daha etkili ve çok çok daha ucuz bir şe-
kilde mücadele edilebilirdi. Çünkü bulaştırıcı hastalar 
yerelde saptanacak, onlar ve yakınları çok daha erken 
olarak karantinaya alınabilecek, yolda ve kalabalık 
hastanelerdeki bulaşmalar önlenecek, gereksiz has-
tane başvurularının yol açtığı “tanı” ve “tedavi ”  har-
camaları olmayacaktı. Çünkü çok bilinen bir şeydir ki 
birinci basmakta çözülebilecek aynı sağlık sorunu için 
hastaneler birinci basamağa göre çok çok daha fazla 
harcamaya yol açarlar ve bu halkın yegâne birikimi 
olan SGK fonlarından, vergilerimizden yapılmaktadır.
Sağlık emekçileri başta hemşireler olmak üzere sal-
gınla çok yoğun bir özveri ile mücadele ettiler ve et-
meye devam ediyorlar. Aslında sağlık altyapımız ye-
terliydi, yetersiz olan sağlık politikalarımız idi. Sağlık 
emekçilerimiz çok başarılı ve fedakâr idi eksik olan 
emek politikalarımız idi ve ne yazık ki halen öyle.
Türk Tabipleri Birliği’nin ‘Emek Bizim Söz Bizim’ slo-
ganıyla başlattığı eylemlilik sürecini, Dr. Coşkun Ca-
nıvar’dan alıntıyla “Emek bizim, söz bizim, kontrol 
bizim, denetim bizim diyerek mülkiyet ve iktidar iliş-
kilerini sorgulayarak ve hedef alarak “ yürümekten 
başka yolumuz yok! 

* İKEP Parti Danışmanı

Ev İçi Emek Meselesi: Kadınlar Evleri Siz 
Temizlemeyin, Çöplere İhtiyacımız Var! 

Gül Çandır Saç

Ben, bedensel zorluklarla hayatına devam etmeye 
çalışan bir kadınım. Engellilik raporum neticesinde 
yaşadığım güçlükler otoriteler karşısında yasal olarak 
da tanındı. Fakat ben biliyorum ki, hiçbir engellilik 
oranı benim yaşadığım zorlukları ve yaşayamadığım 
kolaylıkları temsil edemez.  Bizlerin yaşadıklarını veya 
yaşayamadıklarını sayılarla anlatmamız mümkün de-
ğil. Tüm kadınlar için yazmak istiyorum elbette ama 
en çok da hayatına bedensel zorluklarla devam eden 
kadınları düşünerek ev içi emek konusunu mesele 
ediniyorum. Kadınların bedenlerini benliklerinden 
kopuk, öznelerin kendisinden ayrı birilerinin işine ya-
raması gereken, sürekli dönen bir çarkın evde, işte, 
her yerde hareket halindeki bir nesnesiymiş gibi gö-
rüyorlar, nice onurlu yaşam mücadelelerine şahitlik 
etmeden! Ancak böyle bir bedeni ‘makbul’ kabul 
ediyorlar. Bedenlerimiz arasında hiyerarşi kurmanıza, 
faydacılığınıza göre ilan ettiğiniz makbul olmayan öz-
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neleri değersizleştirmenize izin vermeyeceğiz…
Ev içi emek aslında ücretsiz emek olarak tanımlanı-
yor. Ücretsiz emek ne demektir ve bu emek neden 
kadınlar tarafından üretilmek zorundadır? Toplumsal 
cinsiyet rollerinin getirdiği sonuca bakarsak, ev işle-
rinden ve çocuk bakımından kadınlar sorumlu tutulu-
yor. Neden?  Insanlar çoğunlukla ‘’neden’’ sorusunu 
bilinç düzeyinde yıllarca soramıyorlar. Gerçekten bir 
‘soramama’ hali var burada… Çünkü eril tahakküm 
sadece toplumsal cinsiyet rolleri inşa etmekle kal-
mıyor kadınları ikincilleştiren rolleri sorgulamamı-
zı da engelliyor. Bir adım öteye geçersek sorgulama 
becerilerimize saldırıyor. Bu saldırı; aile, çevre, okul, 
iş gibi tüm sosyal çevreyi inşa eden patriyarkal du-
varlarla örülmüş öğretilerin evlerinde gerçekleşiyor 
aslında… Her biri bir öğreti evi… Eğer şanslıysak baş-
ka türlü karşılaşmalarla daha eşit ve adil ilişkilenme 
biçimlerinden haberimiz oluyor. Her şey o kadar ol-
ması gerektiği gibi ki, neden ev işlerinden kadınların 
sorumlu tutulduğu sorusu bile kendi kendini imha 
ediyor toplumda. Ev içi emeği düşündüğümüzde, 
ortada ücretsiz bir emek var ise o zaman bu gönül-
lü bir faaliyet midir? Kadınların böyle bir asli göreve 
çok da gönüllü olabileceğini sanmıyorum. Zira hangi 
kadınla konuşursanız konuşun ister feminist olsun is-
ter olmasın en çok zorlandığı mekânlardan biri kendi 
yaşadıkları alanlardır! Bir yerde gönüllülüğün oluşa-
bilmesi için eşitlerin karşılaşması gerekir. Toplumsal 
cinsiyet rollerine göre inşa edilen kadınlık ve erkeklik 
karşılaşması eşitlerin değil eril tahakkümü merkezine 
alan bir karşılaşmadır. Dolayısıyla burada gönüllülük-
ten de bahsedemeyiz. Peki, nedir bu ücretsiz emek 
ve ne oldu da kolay kolay sorgulanamayan toplum-
sal bir işleyiş olarak kadınların asli görevlerinin ara-
sına girdi ve kadınların hayatını bu kadar köşeye sı-
kıştırmasına rağmen başka türlü bir aileyi ve dünyayı 
mümkün kılmamayı sağladı? Bu soruların cevabı tabi 
ki erkek egemen düzenin, yani partiyarkanın, kadınlar 
üzerinde yarattığı tahakkümün en normalleşmiş so-
nuçlarıdır. Ev içi emek yani ücretsiz emek karşılıksız 
bir şekilde kadınlar tarafından hane içinde tekrar ve 
tekrar düzenli olarak üretilmektedir. Erkekler ise dışa-

rıdaki ücretli emekten birinci derecede sorumludur. 
Kadınların ev içi emeğiyle karşılaştırıldığında onlar dı-
şarıda ‘ciddi’ bir iş yapanlardır. Bazı ‘vicdanlı erkekler’ 
zorunlu olmamasına rağmen ciddi işlerinin yanında 
kadınlara yardım eden vicdanlı insanlardır. Bu roller 
evi ortak bir yaşam alanından ziyade kurumsal bir 
mekâna dönüştürmektedir. Ev, ortak bir yaşam alanı 
değildir, sürekli karşılıksız emek üretilen ve mesaisiz 
bir iş yeri niteliği göstermektedir. Hele kadın ücretli 
bir işte çalışmıyorsa bu mesai şartları daha da ağırlaş-
maktadır ve çalışma saatleri de oldukça uzamaktadır! 
Ücretli işte çalışan bir erkek için ev içi emek; ortak ya-
şamı düzenleme gibi gayet doğal bir yaşam paylaşımı 
değildir, ‘ben de işte çalışıyorum’ gibi kadını mesaiye 
davet eden bir kurumsallaşma sürecinin parçasıdır. 
O yüzden kadınlar sıklıkla şunu rahatlıkla söyleyebi-
lir ‘evde çok işim var!’ Tarihteki feminist tartışmalara 
baktığımızda kadınlar ev içi emeğin ücretlendirilme-
sine yönelik çeşitli önerilerde bulunmuştur. Zira ‘gö-
rev’leşmiş bir emek aslında kadının bedeni üzerinden 
bir meta yaratmaktadır. Kadın ev içerisinde bir be-
den işçisi konumuna yerleşmektedir fakat emeğinin 
karşılığı ücretlendirilmemektedir. Çünkü patriyarkal 
aile sisteminde bu zaten kadının yapması gereken bir 
‘iş’tir, yani bir ‘görev’dir. Aslında bu apaçık bir ada-
letsizliktir! Yaşam alanını adil ve eşit şartlarda ortak 
bir dayanışma mekânı olarak görmemek düpedüz bir 
kurum yaratmaktadır. Bu kadar apaçık olan bir şeyin 
sorgulanmaması için patriyarkanın harika bir planı 
vardır! Kurumun önüne aileyi koyduğumuzda birçok 
şey daha kolay meşrulaşmaktadır: Aile kurumu! Pat-
riyarkal kapitalizm, emeği ücretlendirmeyecek ama 
öyle ödüller bahşedecektir ki kadın sanki bunu gönül-
lüymüş gibi kabul edecektir. Işte bu görevler, bu yo-
ğun emek ve çaba neticesinde, yani ancak böylelikle 
‘kutsal anne’ ya da ‘makbul kadın’ ünvanlarına erişe-
bilecektir. Patriyarkanın ödülleri toplumun her kesi-
mi tarafından kabul gören ve yüceltilen bahşedilmiş 
hediyelerdir.  Aslında olan şey; erkek egemen düşün-
celerle bu ünvanların içi doldurulmaktadır ve ancak 
‘böyle bir kadın olursa iyi bir annedir’ gibi eril toplu-
mun inşa ettiği kadınlığa yine toplumun kendisi onay 
vermektedir. Böylelikle kadınlar patriyarka ile bir pa-
zarlığa davet edilmektedir. Kadınlar bu pazarlıktan ya 
‘iyi anne’ ya da ‘evlenilecek kadın’ olarak çıkacak veya 
‘beceriksiz’, ‘depresyonda’, ‘eğlenilecek kadın’ olarak 
etiketlenecektir. 
Bu bağlamda ben de bir özne olarak kendi yaşamımı 
buraya taşırsam ev içi emek meselesinde patriyarka 
ile pazarlığa girmediğimi ilan ediyorum. Bedensel 
zorluğumdan önce de bu pazarlıkta anlaşamamıştık 
kendisiyle… Fakat çevremdeki insanlar bu pazarlığın 
reddedilişini o kadar yadırgıyor ki! Partnerimle aynı 
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evi paylaşıyoruz. Ben engelleriyle yaşayan bir birey 
olarak haftanın 5 günü çalışıyorum, fakat kendisi bir 
akademisyen olduğu için onun haftada bir veya iki 
gün okula gitmesi yeterli oluyor. Beden olarak eşit 
koşullarda değiliz, başıma gelen bir hak ihlali neti-
cesinde eskisi gibi hareket edemiyorum. Adil ve eşit 
bir iş bölümünü planlarsak, benim ‘kadın’ olmam 
tüm bu eşit olmayan koşulların önüne geçiyor. Dola-
yısıyla ev işlerinde benim yerime partnerimin aktif 
olması oldukça garipseniyor. Iki yıl öncesine kadar 
engellerimle yaşamıyordum. Kadınların ev içi emek 
konusunda adil ve eşit bir yaşamı hak ettiğini sa-
vunuyordum. Fakat şu an baktığımda, bedenleriy-
le zorluk yaşayan nice kadın var, nice kronik hasta, 
nice engelli birey… Bedenlerimiz patriyarkanın ya 
da aile kurumunun işine yaramadığında daha mı az 
değerli olacak? Buradan özellikle patriyarkal kapita-
lizmin en çok ‘işe yaramaz’ gördüğü benim gibi en-
gellerle, kronik hastalıklarla yaşayan kadınlara ses-
lenmek istiyorum… Ismini bilmediğim, sağlık kurulu 
raporu sırasında yanımda oturan MS hastası olan 
canım kadına da seslenmek istiyorum. ‘Bana, çalı-
şamıyorsan git evde otur’ dediler diyen o onurlu ka-
dına! Sağlık kurulunda ‘50’ saniyede engel oranı be-
lirleyen otoritelerin karşısında zar zor ayakta duran 
bedenlerimizin sıra bekleyen nesneler değil, yığınla 
yaşatılan zorluklar karşısında yaşamda kalan onur-
lu özneler olduğunu bilerek sesleniyorum, bir kez 
daha! ‘Tüm ev işleri eşimde sağ olsun’ demek zo-
runda bırakıldığımız toplumda yaşadığımız bu utanç 
bizim değil patriyarkanındır! Yaşadığım her anda, 
jestiyle, mimiğiyle, sözüyle, kurduğu iletişimle ‘işe 
yarar beden’ ve ‘işe yaramaz’ beden ayrımı yapan-
lar, sizleri görür görmez tanıyorum. Sizlere dümdüz 
söylüyorum onların anlayışını: Büyük bir çöp kutusu 
hayal edin. Eğer ki bedenlerimiz çıkarılabilecek bir 
giysi olsaydı eminim ki bedenlerimizi anında çöpe 
atarlardı. Fakat bakın artık çöplerden konuşuyoruz 
yeni ekolojik dünyada! Çöplerin geri dönüşümün-
den! Her şeyi tüketerek ve işgal ederek yaşayanlar, 
çöpleri estetik şehirlerinden uzaklaştırmaya çalı-
şanlar, yağmacılığı modern biçimde servis edenler, 
işte onlar şimdi çöplerin derdine düşmüş! Bir dünya 
düşünün ki, bunca yağmacılıktan çöpleri dönüştü-
rerek ekolojik kurtulma planları yapıyor. Işe yarayan 
bedenlerin durumu farklı mı ki? Nefesimizi bile sö-
müren bu adaletsiz çark için düşünen ve sorgulayan 
bireyler, yani özneler olmamız beklenmiyor. Çarkı 
döndüren nesneleşmiş bir beden olmamız bekleni-
yor. Bu pazarlığa girmediğinizde bedenlerinizin bir 
giysi gibi çıkarılıp çöpe atılması hayalinden asla vaz-
geçmeyecekler. Bana sorarsanız, hepimiz çöpüz! Ve 
dönüşmeye ihtiyacımız var!

Anti-kapitalist Mücadelede İşçi Sınıfının Önderliği
Bedri Soylu *

Iletişim: bedrisoylu@gmail.com 

Işçileri ve emekçileri sömüren bu düzenin çıkış kapı-
sını kimler görüyor ve bu kapının önündeki gardiyan-
ları kimler örgütlenerek dize getirebilir? Düzenin de-
ğişmesini mesele eden her bireyin en başta sorması 
gereken soru budur. Ve bu sorunun cevabı hala işçi 
sınıfıdır.

***
Sanayi devriminden sonra kapitalizmin derinleşece-
ğini görenler işçi sınıfının kritik bir anlam kazandığını 
öne sürmüştü. Ve mücadelenin omurgasını işçi sınıfı-
nın oluşturacağını gözeterek bir siyaset geliştirmenin 
anlamlı olacağını söylediler. Zaman içinde ezilenlere 
ve mücadelecilere dair tanımlar ve anlamlar değiş-
tikçe işçi sınıfının rolü tartışılır olmaya başladı. Mü-
cadele tarihine baktığımızda bu durumun pekâlâ bir 
karşılığı var. Siyaset sonuçta yapıldığı atmosferle çok 
ilgili bir olgu. 
Geldiğimiz noktada görmemiz gereken, neoliberaliz-
min küstahça vurgulanan zaferinin sadece Türkiye’de 
değil bütün dünyada mücadele pratiklerini geriye 
düşürdüğüdür. Ve bu yenilgiden sonra önderlik kuru-

munun yeni karakteri pek tartışma konusu edilmedi. 
Hala 20. yüzyılın destanlaştırılan hadiseleri üzerinden 
yaklaşımlar sürüyor. Oysa yaşadığımız yenilgilerden 
ve maruz kaldığımız devasa iletişim kültüründen bazı 
şeyler öğrenmemiz gerekiyor.
Bir kere örgütlenme imkânları ve kitle gücü hala işçi 
sınıfının mücadelesine bakıyor. Işçi sınıfı isterse ve 
harekete geçerse pekâlâ örgütlenebiliyor ve siyasi 
atmosferi şekillendirmekten geri durmuyor. Yani işçi 
önderlikleri olmadan iktidar değişecek gibi durmu-
yor. Neoliberalizmin bizdeki ilk görüntüsü olan Özal 
iktidarını indiren 89 Bahar Eylemleri hala konuşulan 
bir hadisedir.
Ikinci olarak, işçi sınıfı artık dünya ile aracısız irtibat 
kurabiliyor ve öğrenmek istediği herhangi bir bilgi-
ye kolayca erişebiliyor. Bu durum kendisini çeşitli 
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nedenlerle daha aydınlanmış görenleri bir düzeyde 
anlamsızlaştırıyor. Sistemin bütün yüküne katlanan-
lar sistemi hemen herkes kadar öğrenebiliyor. Buna 
ezilenlerin cümlelerindeki sahiciliği de katarsak, her-
hangi bir işçinin ortaya koyduğu pratiğin kıymeti hayli 
öne çıkıyor.
Işçilerin önderliği olgusunu besleyen üçüncü bir du-
rum olarak da işçi sınıfının bulunduğu kesişim nokta-
sını söyleyebiliriz. 
Erkek bir karakter sergileyen sistemin ezdiği kadınla-
rın yükselen mücadeleleri, haysiyetli bir yaşam için 
seslerini çıkaran ama henüz işçileşmemiş olan genç-
liğin gelecek kaygıları ve haykırışları, sistemin çarkı 
içinde gerçek üretimi gerçekleştiren sınıfın kitleselliği 
ve sancıları, ancak “işçi sınıfı” terkibinde buluşuyor. 
Orta sınıf olarak ayrıksı bir anlam yüklenen ama as-
lında biraz daha fazla kazanan işçilerden ibaret olan 
görece tahsilli kuşağın da kapitalizmin krizlerinden 
gördüğü zararlar, ister istemez kendilerinden farklı 
gördükleri işçi sınıfının bir parçası olduklarını hatırla-
malarına neden oluyor. Fikir ve kültür emekçilerinin 
de gelir düzeyleri ve yaşam koşulları ortada. –Tabi 
meşhur olanları saymıyoruz, görünmeyen büyük 
kalabalığı kastediyoruz- Haliyle işçi sınıfının kesişim 
noktasında durduğu bir tartışma konusu değil.
Sonuç olarak mağaradan çıkmanın yolu, hala işçi sı-
nıfının önderliğinden ve örgütlülüğünden geçiyor. 
Bunun için de olabildiğince birleşik ve demokratik bir 
siyaseti ısrarla gözetmek zorundayız.

* İKEP, İstanbul İl Sekreteri
** Bu yazının uzun hali emekveadalet.org’da “İşçi Sı-
nıfının Önderliği Gerçekçi Mi?” başlığıyla yayınlandı.

Bir Dönem Sonlanıyor, Ama Nasıl?
Ali Çubuk *

Iletişim: alicubuk65@hotmail.com 

Türkiye’de iktisadi-siyasi kriz dönemleri askeri dar-
be veya muhtıralarla aşılma yoluna gidilmiş ancak 
ömürleri ortalama on yıl sürebilmiştir. 2001 krizinin 
aşılmasında ise öncekilerden farklı bir süreç yaşandı 
ve yaklaşık yirmi yıldan bu yana sürüyor. Bu dönem-
de belirleyici rol üstlenen AKP özellikle inanç aidiyeti 
üzerinde bağ kurarak  ‘’bizden biri’’ imajı ile sorunları 
çözebileceğine dair toplumda geniş bir destek bul-
du. Bu desteği cepte sayan AKP esasen arka planda 
içerideki büyük sermaye sınıfı ve liberal entelijansi-
ya ile uzlaşma yoluna giderken dışarıda ABD, AB ve 
diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla temasa geçip 
onların çıkarlarını en iyi şekilde koruyacağı yönünde 
güven veren adımlar atarak kendisini meşru bir siyasi 
seçenek mertebesine taşıdı. 
Erdoğan liderliğinde yola çıkılan bu süreçte serma-
yeden yana politikalar AKP tarafından hızla uygula-

nırken, halka vaat edilen ve partiye de ismini veren  
‘’adalet ve kalkınma‘’ paradigması içi boş bir retoriğin 
aracı olarak kaldı. Ekonomiyi tam bir talan ve yağma-
nın alanı haline getirdi. Kapitalizme alternatif bir sos-
yo-iktisadi ideolojiye baştan beri sahip olmayan AKP 
hükümeti şimdilerde MHP’yi de yedekleyerek bolca 
din ve milliyetçilik üzerinde demagojik söylemlerle 
özellikle kendi tabanında gelen tepkileri yumuşatma-
ya çalışılıyor. Ancak gelinen noktada emekçiler açlık 
ve yoksullukla öyle bir yıpranıyorlar ki artık dini re-
feranslarla yaşadıkları gerçekler arasında anlamlı bir 
ilişki kuramıyorlar. Bir defa daha işçi-emekçi sınıflar 
geçen yirmi yılın ardında yoksulluk ve yoksunluğun 
sahibi olarak varlar. 
Bu gidişata en hızlı ve gerçekçi tepkiyi veren yine işçi-
ler ve çalışan emekçi kesimler oldu.  Sendikal örgüt-
lenmelerin engellendiği, var olan sendikaların çoğun-
luğunun yozlaştırıldığı bir dönemde işçiler büyük bir 
örgütsel dayanakları olmadan kendi direnişlerini ve 
grevlerini örgütleyerek zor ama meşru bir zeminde 
bazen uzun süren mücadeleler yürütüyorlar. Yer yer 
kendi sendikalarının engellemelerine rağmen eylem-
lerine inatla devam ederek kazanıyorlar. Açıkça söy-
lemek gerekir ki; az sayıda sendikanın dışında büyük 
çoğunluk uzlaşmacı-sarı sendika haline gelmiş ve işçi-
lerin güvenlerini kaybetmiştir. Artık adeta devletin ve 
işverenlerin aracı kurumları durumundadırlar.  Hem 
sendikaların hem de sınıf siyasetinin bağımsız örgüt-
leri ancak işçilerin bizzat kendi dinamiğine dayanırsa 
meşru bir temsiliyete sahip olabilecektir. 
Evet, AKP dönemi de hızla sona doğru yaklaşırken, 
işçilere, emekçilere  “sabredin sandık gelsin sizi kur-
taracağız” diyen siyasi parti ve ittifakların hiç biri 
inandırıcı değildir. IŞÇI SINIFININ KURTULUŞU ANCAK 
KENDI ESERI OLUR!

* İKEP Üyesi, Mersin

Daha İyi Bir Dünya Mümkün Mü?
Kadrican Mendi *

“Rabbimiz! bize dünyada da sonrasında da güzellikle-
ri ver.” 
Olmayacak dua’ya Âmin denmez.
Daha iyi bir dünya mümkün elbette!
Ama öncelikle bunun mümkün olduğuna ikna olma-
mız lazım.
Itiraf etmeliyiz ki bu hiç de kolay değil! Içinde debe-
lendiğimiz hayat şartları bize günün 24 saati daha iyi-
sinin olamayacağını telkin ediyor!
Her sabah uykumuza doymadan, dinlenemeden uya-
nıp, doğru dürüst bir kahvaltı bile yapamadan bizi ça-
ğıran keşmekeşin içine dalıyoruz; Kalabalıklar, trafik, 
gürültü, her yere sirayet etmiş hoyratlık, umursamaz-
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lık ve umarsızlık içinden süzülerek, daha işe başlama-
dan tükenmiş vaziyette iş başı yapıyoruz. Istemediği-
miz işlerde zoraki çalışıyor, görmezden, duymazdan, 
anlamazdan gelerek mesaimizi- ama aslında ömrü-
müzü- tüketiyoruz! Ayaküstü ucuz şeyler yiyip, fut-
boldan, survivor’dan, akşamki diziden, hayat pahalılı-
ğından konuşup, mesai sonunda hayatın bir gün daha 
artmış yükünü sırtlanıp eve dönüş yoluna düşüyoruz.
Kafamızda ödenecek/ödenememiş faturalar, gün 
içinde yaşadığımız mobbingler, bayramda çıkan eks-
tra masraflar, bekârlar için evlilik hayallerini karartan 
hayat pahalılığı, saçma sapanlık, anlamsızlık, birbi-
rinin aynı günler... Ve ağzına emekçi kelimesini bile 
almaktan çekinen muhaliflerin içi boş “demokratik-
leşme, parlamenter rejime dönüş”ten ibaret olan 
vaatlerinin sahte pırıltısı dışında hiç bir ışık olmayışı!
Sanki her şey ezelden beri aynıymış ve sonsuza ka-
dar da aynı kalacakmış gibi... Bize dayatılan kalitesiz 
yaşam koşulları, ucuz diziler, ucuz politikacılar, tüke-
tim manyaklığı, kendini ancak tüketerek var edebilen 
organizmalara dönüşme-
miz...
Evet, bu karanlıktan sıyrıl-
mak çok zor!
Ama imkânsız değil.
Karanlığın içinden ken-
di irademizle atacağımız 
bir tek doğru adımın tüm 
denklemi değiştirmesi 
mümkün.
Emeğin tarihsel mirası bize 
tek bir kadının/erkeğin ; 
“niçin bana dayatılan bu 
hayata razı oluyorum” so-
rusunun nasıl devrimci bir 
eylem olduğunu anlatıyor.
Hayatımızı gözden geçire-
rek, yeniden planlayarak 
ve inşa ederek karanlıktan 
sıyrılmamız mümkün!
Daha da iyisi buna sıfırdan 
başlamak zorunda olmayı-
şımız!
Insanoğlunun on binler-
ce yıllık zorbalığa karşı 
mücadelesi, kavgası, son-
suz kere yenilse de tekrar 
ayağa kalkabilmesi.. “sizin 
düzeninize teslim olmaya-
cağım” diyen bir iradenin gücü, egemenleri dehşete 
düşüren bir devrim olasılığı...
Ezilenlerin, mücadele edenlerin, teslim alınamayan-
ların, daha adil, daha güzel bir dünya için verdikleri 

kavganın tecrübesi hemen şuracıkta elini uzaksan do-
kunabileceğin bir yerde...
Bu tecrübeye kulak ver, inan tarihin içinden gelen o 
azametli uğultuyu, kol kola yürüyen milyonların ayak 
seslerini duyacaksın.
Korkma!
İleriye doğru, bir adım at!
1 Mayıs’ta kardeşlerinin halayına katıl!   

* İKEP Sakarya İl Temsilcisi

Siyaset Alanında Emekçi Kimliğini Referans 
Kimlik Yapabilmek

Turabi Yerli *
Çok zordur. 
Bir topluluğun içine girildiğinde o topluluğun varsay-
dığınız kuralları dışında davranabilmek kolay değildir. 
Bir okuldaki öğrenciden “öğrenci” gibi davranması 
beklenir ve herkes nasıl davranması gerektiğini bilir. 
Bir futbol maçına giden taraftar da nasıl davranması 
gerektiğini bilir. Taraftar slogan atar, takımını destek-

ler ve tüm taraftar küfre-
derken, birden tek başına 
küfrettiğini hiç duymadı-
ğınız biri birden küfrede-
bilir. Bir taraftara yakışan 
davranışta bulunulmalıdır 
çünkü. 
Insan sosyal bir türdür ve 
toplum dışında varlığını 
sürdüremez. Siyaset ala-
nında ise, içinde yaşanılan 
toplumun egemen kural-
ları her zaman belirleyici 
olmaktadır. Bugün sokak 
söyleşilerinde uzatılan 
mikrofonlara kim “demok-
rat” kimliği/rolü dışında 
bir şey söyleyebiliyor ki? 
Marksistler arasında bile 
“demokrat” olmadığınızı 
söylemenizin aforoz edil-
menize neden olacağını 
bilirsiniz. Bunun toplumun 
sizden beklediği bir tutum 
olduğunu bilirsiniz. Kendi 
siyasi görüşünüzü bile o 
egemenin içinde bir ton 
olarak sunarsınız. Örne-
ğin “Hristiyan Demokrat” 

gibi. Sol ama “Demokratik Sol”, halkların partisi ama 
halkların “demokratik” partisi. Toplumun sizden her 
zaman “demokrat” kimliğinizi başat kimlik yapmanız 
gerektiğini beklediğini bilirsiniz ve ona gör davranırsı-
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nız. Ve artık kimse “proletarya diktatörlüğü” kavramı-
nı kullanamaz. Var olan sistemin esasen bir “burjuva 
diktatörlüğü” olduğunu bildiğiniz halde, her ne olursa 
olsun sistemin bir “burjuva diktatörlüğü” olma niteli-
ğinin değişmeyeceğini bilmenize rağmen “demokra-
si” oyununu sürdürmeniz gerektiğini düşünür ve dış-
lanmamak için farklı bir şey söyleyemezsiniz. Üstelik, 
siyaset alanında bunu ifade edenlerin çok büyük ço-
ğunluğunun hayatlarının hiçbir alanında “demokratik 
haklara” ve demokrasiye uygun davranmadığını bil-
diğiniz halde. Toplumsal hayatın esasen karşı tarafın 
demokratik hakkı olarak 
algılanması gereken pek 
çok hakkını ihlal eden ki-
şiler karşısında ille de “de-
mokrat” kimliğinizle çıkma 
zorunluluğunuz vardır.
Oysa toplumsal tarihe sınıf 
savaşlarının tarihi olarak 
bakanlar için siyaset ala-
nında saflaşmayı sınıfsal 
kimlikler üzerinden ifade 
etmesinden daha doğal 
bir şey yoktur. Buna rağ-
men özellikle 1980’lerde 
Reagan, Thatcher ve Kohl 
ile başlayan ve Sovyetler 
Birliği’nin yıkılması ile bir-
likte tavan yapan yeni ide-
olojik saldırı, sosyalizmin, 
tarihin, sınıfın ve sınıfsal 
kimliklerin bittiğini ilan 
etti. Yerine yeni kimlikler 
dağıtıldı. Ülkesiz kalmış 
işçilere yeni kimlikler edin-
meleri salık verildi. Artık 
işçi kimliği ile “işçi ülkesi” 
bir üyesi olunamazdı, yeri-
ne başka aidiyetler edinmeliydiniz. Artık Cem Kara-
ca’nın “işçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları” parçası 
tarih dışı kalmıştı. 
Siyaset mi yapmak istiyorsunuz? Size kimliklerinizi 
dağıtalım. Ne uyar size? “Çevreci” kimliği bir adet, 
en yeşilinden olsun. Dikkat, bu kimliği almamak doğa 
düşmanı ilan edilmenize yol açabilir.  Ya da, “tabii 
ki kadın kimliği! Yoksa sen kadın özgürlüğüne karşı 
mısın, bunu asla gelmeyecek sosyalist toplumda mı 
çözmek üzere ertelemeye çalışan bir kadın düşmanı 
mısın?” Tabii ki en güzel siyasi kimliklerden biri “Kürt 
kimliği”. Ezilen ulusun haklarını reddeden inkârcı asi-
milatör bir faşist misin?”. Karşı tarafta, “tabii ki önce 
Türk kimliği, aksi bölünmeye hizmet eder”. Başka bi-
rileri de “sığınacak dinimiz var, tabii ki dinsel kimlik! 

Seni gavur seni!”. 
Uzayıp gider böyle. Istediğiniz her türlü kimliği alabi-
lirsiniz. Hepsinin normali, ılımlısı, radikali var. Böyle-
ce işçi/emekçi kimliği ile davrandıklarında bir arada 
olabilecek milyonlar siyaset alanında farklı kimliklerle 
birbirine karşı bazen öldüresiye mücadele edecek.
Siz tüm kimlikleri silmek mi istiyorsunuz diye sorula-
bilir. Tabii ki değil, derste öğrenci kimliği ile var olmak, 
evde ailenin üyesi olarak davranmaya engel değilse, 
kahvede arkadaş grubunun parçası kimliği/rolü ile 
davranmak, maçta taraftar kimliği/rolü ile davran-

maya engel değilse siya-
sette işçi/emekçi kimliği/
rolü ile konumlanmak ve 
davranmak diğer kimlikle-
ri ortadan kaldırmaz. Peki, 
ama siyaset tüm alanlarda 
söz söylemeyi gerektirmez 
mi? Evet, ve işçi/emekçi 
kimliği ile tüm alanlara ait 
siyasi önermede bulun-
mak pek ala mümkündür. 
Üstelik, bu kimlik, tüm bu 
alanlardaki dezavantajlı 
yasaların esasen serma-
yenin ihtiyaçlarına hizmet 
ettiği için var olduğunun 
görülmesini kolaylaştırır. 
Sermaye düzeninde ser-
maye sistemine hizmet 
etmeyen hiçbir yasa var-
lığını sürdüremez. Bazen 
büyük sınıfsal mücadele-
lerle sermaye sisteminde 
gedik açan kimi uygula-
malar dışında her değişik-
lik, sadece sisteme hizmet 
ettiği sürece gerçekleşir. O 

gediklere bile sadece zorlanırsa sistem yıkılır endişe-
siyle sistem yıkılmasın diye izin verilir.
Peki, ama bu ideolojik baskı altında işçi/emekçi kim-
liğini nasıl siyasette referans kimlik/rol haline getire-
ceğiz? Önce tüm “toplumsal muhalefet”i bir araya 
getirsek olmaz mı? Bu da bir araya geliş olmaz mı? 
Olacağını savunanlar bunu yıllardır deniyorlar zaten. 
Bırakın biz de sınıf kimliğini yeniden inşa etmek, sa-
dece işçi/emekçi kimliği ile bir araya gelmek, siyaset 
alanını sınıfsal referansla mücadele edilen bir alan 
haline getirmek için mücadele edelim. Bu nedenle 
yaşasın” tüm işçilerin kardeşliği” ve son sözümüz hala 
güncel: “dünyanın tüm işçileri, birleşin!”

* İKEP Üyesi, İstanbul
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“Savaşlar Kapitalist Sistemin ve Onun Çöküşünün 
Ürünüdür” *

Biz emekçiler, gençler, 47 ülkeden ve her kıtadan ge-
len işçi hareketinin ve demokratik hareketin militan-
ları olarak 1914’teki 1.Dünya Savaşının patlak verme-
sinden hemen önce uluslararası sosyalizmin tarihsel 
siması Jean Jaures’in “kara bulutlar nasıl bağrında fır-
tınayı taşırsa, kapitalizm de aynı şekilde savaşları bağ-
rında taşır” sözünün tümüyle arkasında duruyoruz. 
Jaures’in bu formülü günümüzde bütün yakıcılığıyla 
gündemde. Savaşlar bütün kıtaları yakıp yıkıyor. On 
milyonlarca insan ülkelerinden kovulmuş ya da kaç-
mış durumdalar. Koca koca ülkeler harabeye dönmüş 
haldeler. Açlık bütün dünyada yaygınlaşıyor. Hiçbir te-
reddüde kapılmadan şunu söyleyebiliyoruz:
Mevcut savaşlar ve bunların emekçiler ve halklar üze-
rinde zincirlerinden boşanırcasına yol açtıkları yıkım 
ve barbarlık üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete 
dayalı kapitalist sistemin ve onun çöküşünün ürünü-
dür.
Bu öyle bir sistem ki, sürekli daha fazla kar etmeyi he-
defliyor ve bu yolunda önüne çıkan engeller karşısın-
da hiçbir geri adım atmıyor.
Başkan Putin’in emriyle 24 Şubat 2022’de ilan edilen 
savaş bu genel kuralın bir istisnası değil. Hiçbir gerek-
çe bu müdahaleyi haklı gösteremez. Bu yüzden bu 
müdahalenin durmasını, acil bir ateşkesi ve Rus bir-
liklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep ediyoruz.
Öte yandan şunu da hemen ifade etmeliyiz ki; bü-
yük kapitalist güçler – başlarında Biden yönetiminin 
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve onu teş-
kil eden özellikle Almanya, Fransa ve Büyük Britanya 
kapitalist devletleri olmak üzere- bu çatışmayı kışkır-
tıp alevlendirmek için ellerinden geleni artlarına koy-
madılar. Bugün de yangını körüklemek için her şeyi 
yapmaya devam ediyorlar. On binlerce asker NATO 
tarafından Rusya sınırına yerleştirildiği gibi bunların 
sayısı haftadan haftaya sürekli arttırılıyor. NATO, ABD 
ve AB fiilen Rusya’ya karşı ortak bir savaş gücüdürler.
Dolayısıyla, “Rus birliklerinin geri çekilmesi” talebi-
ni, hemen yanı sıra “Amerikan birlikleri ve NATO da 
Avrupa’dan dışarı!” talebiyle ve “dünyanın bütün ül-
kelerindeki yabancı işgal güçlerinin geri çekilmeleri” 
ve gene “ bütün emperyalist ve yeni sömürgeci mü-
dahalelerin ve tabii ekonomik yaptırımların durdurul-
ması” taleplerinin yanı sıra “NATO’nun lağvedilmesi” 
talebiyle birlikte ileri sürüyoruz.

Mevcut savaşlar, başta Biden tarafından gizlisiz 
saklısız pervasızlıkla dile getirildiği gibi, büyük ka-
pitalist güçlerin kendi denetimleri dışındaki bütün 
dünya zenginliklerini talan etme yönündeki artan 
iştahlarını doyurma ve gene bunların dünya eko-
nomisinin daha fazla denetimleri altına alma yö-
nündeki dizginlenemez arzularının sonuncudurlar. 
Bu savaşlar aynı zamanda askeri bütçelerin halkların 
ihtiyaçlarının hilafına baş döndürücü yükselişinin de 
bahanesi oluyorlar.
Dışardaki savaş kapitalist hükümetlerin kendi ülkele-
rindeki emekçilere karşı yürüttükleri “içerdeki savaş”-
la da iç içe geçiyor.
Gene bu savaş, birkaç on yıldır bütün kıtaları ya-
kıp yıkan ve her zaman kapitalist ve emperyalist 
güçlerce kışkırtılmasına rağmen halkların kanı ve 
sefaletleri pahasına patlatılan savaşlar zincirinin 
son halkasıdır. Savaşların haritalarına baktığımız-
da, bu haritaların çoğunlukla yürütüldükleri ülke-
lerin yeraltı zenginlikleri haritalarıyla çakıştıklarını 
görüyoruz. Işte bu yüzden de, dünyanın her ülke-
sindeki işgal birliklerinin geri çekilmesini istiyoruz. 
Emekçilerin, farklı ülkelerin kapitalist sınıfları ve çoku-
luslu şirketleriyle ortak çıkarları olmadığı gibi, kendi ül-
kelerinin hükümetleriyle de hiçbir ortak çıkarları yoktur. 
Kökenleri ve gelenekleri ne olursa olsun işçi hareke-
tinin ve işçi örgütlerinin bütün militanlarına ve bütün 
emekçilerle gençliğe şu çağrıyı yapıyoruz:
Savaşları kışkırtan kendi ülkelerimizin kapitalistleri, 
çokuluslu şirketleri ve savaş taciri hükümetleriyle her 
türden kutsal ittifakı reddedin!
Barış ve sosyal adalet davasına uygun tek ittifak 
bütün dünyanın emekçileriyle halkların ittifakıdır. 
KAHROLSUN SAVAŞ, KAHROLSUN SÖMÜRÜ!
DÜNYA EMEKÇILERI, IŞÇI ÖRGÜTLERI, EZILEN HALK-
LAR!
INSANLIĞIN IHTIYAÇ DUYDUĞU BARIŞI KAZANMAK 
IÇIN SAVAŞA VE SÖMÜRÜYE KARŞI BIRLEŞELIM!

* Uluslararası İşçi Komitesinin (IWC)’nin İnisiyatifiyle 
03 Nisan 2022’de Yapılan Çevrimiçi Toplantıdan Çıkan 
Çağrı
Bu çağrı aynı zamanda 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde 
Paris’te “Savaşa ve Sömürüye karşı İşçi Enternasyona-
li için” yapılacak toplantı ve bunu takiben yapılacak 
Emekçi Kadınlar Uluslararası Konferansı çağrısı olup 
Uluslararası İşçi Komitesinin (IWC) inisiyatifiyle ger-
çekleştirilmiştir. 47 ülkeden 200 katılımcının imzasıyla 
4 Nisan 2022 tarihinde dünya çapında yaygınlaştırıl-
mıştır. Hali hazırda 52 ülkeden bileşenlerin imzaladığı 
bir metindir.
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