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İşçi Sını  nın Birliği, Ezilenlerin İ   fakı
Cemal Bilgin

Türkiye’nin ezilenleri, sömürülenleri bölük pörçük 
durumda. Siyasetler, par  ler, mezhepler, cemaatler, 
kimlikler arasında yapay gerilimlerle uğraşıp duran 
işçiler, emekçiler ve ezilenler var.
Bu durum düzenin kaymağını yiyen oligarşinin ve oli-
garkların arzuları için oluştu. Bile isteye halkı birbi-
rinden ayrış  rdılar. Patron düzeni sürsün, emekçiler 
sürünsün diye bizi parçalara ayırdılar. Biz yapay ay-
rımlarla birbirimizden uzaklaşırken, patronlar bizim 
üzerimizden kazanmaya ve palazlanmaya devam edi-
yorlar.
Güzel ülkemiz haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz ka-
lan işçiler, emekçiler, çi  çiler, kadınlar, memurlar, öğ-
renciler ile dolu. Sesini çıkarana bölücü diyen, örgüt-
leneni bölmek için elinden geleni yapan bu düzene 
rağmen hâlâ çok kalabalığız.
Bize takılan türlü türlü isme ve bizi bu duruma düşü-
ren yapıya rağmen meselelerimizin ve sorunlarımızın 
ortak olduğunu hepimiz biliyoruz.
Bizler rızkı çalınan ve emeği sömürülen işçileriz; ta-
şeron sisteminin, dene  msizliğin, iş cinayetlerinin, 
sendikasızlaş  rmanın, enfl asyonun, saldırısı al  nda 
yaşama mücadelesi vermeye çalışıyoruz.
Bizler geleceğe dair umutları çalınan öğrencileriz; ba-
rınamamakla, işsizlikle, yoksul bırakılmayla, karşı kar-
şıyayız. Bize önce kendilerine teslim olmamız ve uslu 
durmamız söyleniyor. Ancak o zaman bu ülkede bir 
gelecek sahibi olabileceğimizi anla  p duruyorlar.
Bizler yaşam alanlarımız kentsel dönüşüm adıyla 
rantçılar tara  ndan saldırıya uğrayan ve şehre tutun-
maya çalışan insanlarız; bizden alıp zenginlere peşkeş 
çekilmek istenen, başımızı bir şekilde sığdırdığımız 

evlerimizden kovulmaya çalışılıyoruz.
Bizler toprağımızdan göç e   rilerek horlanarak çalış  -
rılan insanlarız; patron düzeni için ucuz iş gücü olarak 
görülüyoruz. Irkımızdan ve kimliğimizden sebep öte-
kileş  riliyoruz ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda 
kalıyoruz.
Biz emeği çok ucuza mal edilen çi  çileriz; üre   kle-
rimizi yok pahasına aracılara satarken, tarlamızdan 
çıkanı pazarda kat kat fazla fi yata ancak sa  n alabili-
yoruz. Bizden alınan vergilerin patron düzenine akta-
rıldığının pekâlâ farkındayız.
Bunca sömürü erkeklere bir kere değerken kadınlara 
iki kere değiyor. Hem dışarda hem de evin içinde en 
çok kadınlar sömürülüyor.
Yan yana gelişleri ve sınıf siyase  ni büyütmeliyiz!
Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez!



2

Ücretler Gerçek Enfl asyon Oranında Ar   rılsın 
ve Aynı Sırada da Akaryakıt, Elektrik, Su, Temel 

Gıda Maddeleri ve Kiralar Dondurulsun! 
Dolaysız Vergiler Kaldırılsın! İşten Atmalar 

Yasaklansın! Konut Sorununun Çözümü İçin: 
Bütün Boş TOKİ Konutları Sosyal Mesken 
Haline Ge  rilsin; Asgari Ücre  n Onda Biri 

Fiya  na Evsizlere Lojman Olarak Kiralansın!
M. Şadi Ozansü

Enfl asyonla başka türlü mücadele etmenin imkânı 
yok. Emekçi halkın hizme  ndeki bir İşçi Hüküme  ’nin 
alması gereken önlemler bunlar olmalı. Bu önlemleri 
almak istemeyen ya da almayan her hükümet pat-
ronların hizme  ndedir. Mevcut ik  dar bugüne kadar 
uyguladığı poli  kalarla zaten bu tedbirlerin çok uza-
ğında duruyor. Muhalefe  n içindeki büyük patron 
par  leri de böyle yapıldığı takdirde bunların ödeme-
lerinin kimin cebinden yapılacağını soracaklar. Dola-
yısıyla hep yarım tedbirler önerecekler. Ne de olsa 
patronların çıkarlarına dokunmamak lazım. 
Oysa emekçi halkın çıkarına bu uygulamaların yapı-
labilmesi için büyük patronların ve tabii büyük müte-
ahhitlerin kârlarına el atmak bir mecburiyet. Baksa-
nıza pandemi döneminde büyük patron bankaları en 
büyük kârları elde etmişler. Aynı şekilde büyük inşaat 
şirketleri de muazzam kazanmışlar. 
Koç efendi tekneleriyle dünyayı dolaşıyor, inşaatçı 
Ağaoğlu dokuz adet Bentley marka arabasıyla caka 
sa  yor. 
Emekçi halkın hizme  nde bir İşçi Hüküme   bunlar-
dan alıp halka dağıtarak işi rahatlıkla çözer. Çare bu-
dur. O halde bütün işçi örgütleri mevcut ik  dardan, 
onun par  lerinden ve bütün patron par  lerinden 
bağımsız olarak işçi sını  nın hüküme   için en kısa 
zamanda kolları sıvamalılar. Bu yolun açılması için de 
ne zaman ve hangi koşullar al  nda yapılacağı bilin-
meyen an  -demokra  k i  barsız meclis seçimlerini 
beklemenin hiçbir gereği yoktur. 
Şimdiden fabrika komiteleri, işyeri meclisleri, kurucu 
meclis için komiteler aracılığıyla mücadele yürütme-
nin vak   geçiyor bile. Bu tür komiteler başkanlık seçi-
minin de onun hemen sonrasında yapılması gereken 

Uzun süredir gündemde olan 7354 sayılı Öğretmen-
lik Meslek Kanunu 3 Şubat 2022 tarihinde AKP-MHP 
bloğunun meclis çoğunluğuna dayanan oylarıyla çıka-
rıldı. Başta Eği  m-Sen olmak üzere öğretmen örgüt-
lerinin ve eği  m emekçilerinin görüşleri alınmadan, 
tar  ş  rılmadan, yandaş sendikaların kapalı kapılar 
ardında sürdürdüğü görüşmeler sonucu çıkarılan ka-
nun, AKP’nin kazanılmış haklara saldırısının yeni bir 
örneğidir. 
En başta özelde çalışan öğretmenleri yok sayan, özel 
sektör öğretmenlerini kölelik koşullarında çalışma-
ya mahkûm eden bu kanunun ve 31833 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin kendi içerisinde 
tutarsızlıklarla dolu pek çok yönü bulunuyor. Anaya-
sanın eşitlik ilkesine aykırı olarak eği  m emekçilerini 
aday öğretmen/öğretmen/uzman öğretmen/başöğ-
retmen diye ayıran, aynı işi yap  kları halde kariyer 
basamakları tanımlayarak işyeri barışını bozan bir ka-
nunla karşı karşıyayız. Eği  m alanında olmayan yük-
sek lisans ve doktoraların öğretmenlik mesleğine ne 
gibi bir katkısı olduğu tar  şmalıdır (ki yandaş sendi-
kaların kimi özel üniversitelerle anlaşmalar yaparak 
para karşılı alınan yüksek lisans belgelerinin hiçbir 
akademik karşılığı olmadığı zaten aşikârdır). Bir diğer 
konu ise doğrudan MEB’e bağlı olarak çalışacak olan 
Merkez Sınav Komisyonu’nun güvenilirliğidir. Adam 
kayırma ve torpilin ayyuka çık  ğı bir dönemde yine 
binlerce kamu emekçisinin mağdur olacağı isabetsiz 
bir öngörü olmayacak  r.
Öğretmen odalarında aylarca tar  şılan ve yapılan bir 
araş  rmaya göre öğretmenlerin %94’nün karşı oldu-
ğu bu yasanın geri çek  rilmesi konusunda öğretmen 
örgütleri ve sendikalar ise bu süreçte kötü bir sınav 
vermiş  r. Özellikle yandaş sendikaların tutumları ne-

Kazanılmış Haklara Yeni Bir Saldırı: Öğretmenlik 
Meslek Kanunu

Mahir H. Sarı

demokra  k bir meclis seçiminin de yolunu açacağı 
gibi emekçi halkın hizme  nde bir İşçi Hüküme   için 
de zemin temizleyecek  r.
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Kimlik, Aidiyet ve Göç 
Zeynep Akılotu

Dünya üzerinde sınırların ayrıcalık olarak sunulduğu 
tek “kimlik”, göçmen ve mültecilerdir. Maalesef, bir 
şekilde çizilmiş sınırlar üzerinden değer tahkimi ya-
pılan bu dünyada, göç ve göçmenlik üzerine konuş-
mak, doğası gereği yaşanan ayrılıklar, kayıplar, yaslar 
ve bireysel trajedileri gündeme ge  rmekten çok, bir 
sistem eleş  risi barındırır. Bugün çeperi siyasi hari-
talarla ve sınırlarla belirlenen yaşam alanlarında, bir 
nevi yabancılaş  rma ile insanların öznelliği geri plana 
i  lerek yapılan göçmen ve mülteci vurgularının öne 
çıkarılması, kişisel olanı da konuşmayı bize zorunlu 

deniyle ÖMK’na karşı ortak bir mücadele verileme-
miş  r. Gelinen süreçte sadece ana muhalefet par  si-
nin ve bazı sendikaların hukuki bir süreç yürü  ükleri 
görülmektedir. Kanunun anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırılığı başta olmak üzere bazı maddelerinin iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. AYM 21 
Nisan 2022 tarihinde dosya hakkında “esasının ince-
lenmesine” ve “yürürlüğü durdurma talebinin esas 
inceleme aşamasında karara bağlanmasına” karar 
verdi. 
1739 Sayılı Milli Eği  m Temel Kanunu’nda öğretmen-
lik mesleği ih  sas (uzmanlık) gerek  ren bir meslek 
olarak tanımlanmış  r. Bu mesleği yapmaya hak ka-
zanmış olan her öğretmen zaten uzmandır. Yeniden 
bir uzmanlık payesi almasına gerek yoktur. ÖMK’nın 
yasalaşmasıyla birlikte 657 sayılı kanunda var olan iş 
güvencesinde bir gedik daha açılmış  r. Bütün bu ka-
zanımların savunulabilmesi için kamu emekçilerinin 
birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

kılıyor. Payidar Zaraman’ın veciz deyişiyle, insanlık ta-
rihi daha uzun değildir bir insan ömründen. 
İnsan bebeği büyüdükçe çocuklukta her şeyin müm-
kün olduğunu sandığı dünyadan ayrılır ve bakım ve-
renle kurduğu güven hisse   ren sembiyo  k birlikte-
likten vazgeçer. Ardından kendine ve dünyaya dair 
güvenini, yeniden inşa etmek zorunda kalır. Göçmen, 
aidiyet duyduğu yerden, kişilerden, memleke  nden, 
geçmiş deneyimlerinden ayrılışı ve yeni bir mekânda 
yabancılığın verdiği tekinsizlik hissiyle bu evrelerden 
yeniden geçen kişidir. Ancak bu defa çocukluktan ye-
 şkinliğe geçişten farklı olarak, zaman ve deneyimle 

yeniden bir inşa etkisini neredeyse yi  rmiş  r. Ha  a 
göçmen olma hali kişinin kendi tarihinden öte kuşak-
tan kuşağa da aktarılan bir olaydır. Aileye doğmuş 
olan bir çocuğun, her çocuk gibi, dış dünyayı anlam-
landırma ve adapte olma görevinin yanına bir de kül-
türel farklılıklar nedeniyle adaptasyon ve asimilasyon 
arasındaki karmaşalar eklenecek  r. Kültürel koda ve 
dile yabancı olan insan nereye ait olduğunu belki de 
haya   boyunca tam olarak çözemeyecek  r. Göç, ku-
şaklar arasında ve kişisel tarihte sona ermeyen bir 
süreç  r. Kalıplaşan ulusal kimliklerin ait olmaya izin 
vermeyişi ile kişi bir gün hayata a  ldığı ülkesine geri 
dönse dahi ar  k üzerine yapışan yabancı kimliğini 
taşımak durumunda kalacak  r. Gurbetçilerin dediği 
gibi belki: ”Almanlar için Türk’üz, Türkler için Alman.” 
Yarı geçirgen ve eskiden gelişmekte olan bu ülkede 
sınırlar ve göç üzerine gündem oldukça yoğun çün-
kü ülkenin göç almasının yanında ar  k neredeyse her 
erişkin adayı aynı zamanda göçmen adayı olarak ko-
numlanıyor. Bu konumlanış da göçmenlik olgusu gibi 
doğrudan sınıfsaldır. Elimizdeki kaynakları her geçen 
gün kaybedip yoksullaşırken sınıf atlamak isteyen 
insanlar bir noktada öteki olma pahasına göçmen 
olmak zorunda kalıyorlar. Yeni nesilde ekonomik ve 
kültürel seçeneksizliklerle aidiyetlerin bir nevi öldü-
rülmesi, geçmişteki birçok değerin ar  k var olmaya-
cağına dair işaretler sunuyor. 
Savaşlar ve göçler trajik yaşan  lara gebedir ve ku-
şaklararası aktarılır. Üstelik bu toprakların tarihinde 
göç kavramının trajik bir tarihi de var. Yaklaşık yüz yıl 
önce Ermenilerin zorunlu göçe tabi tutulması, Rus 
baskısından kaçan Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 
ve dinsel kimlikler kıstas alınarak yapılan mübade-
le... Bu ülkenin tarihini oluşturan arka planın yanında 
mevcut atmosferle birlikte değerlendirince göç alma-
nın ve göç vermenin ne denli mühim bir hadise oldu-
ğu iyice somutlaşıyor. Topluma değdiği boyutları ve 
kaçınılmazlığı düşünülünce göçmenlik konusu daha 
uzun süre gündemde kalmaya devam edecek diyebi-
liyoruz. Bu sırada biz algılarımızdaki içeriyi ve dışarıyı 
belirleyen sınır meselesini de yeniden düşünmeliyiz.



4

Bursa Yıldırım muhi  nde, ar  k kendi tezgâhında par-
ça iş yapan; ama çeşitli birimlerde işçilik geçmişi de 
olan, 50’li yaşların başında bir isimle emek izlenimleri 
üzerine konuştum. Konuşmamızdan bazı fragmanları 
onun aktardığı haliyle paylaşıyorum. Bu tecrübenin 
anlamlı görüntüler sunduğunu düşünüyorum.

Gençlik yılları 
“1986’da Bursa’ya gelmiş  k. O yıllarda 16 yaşımda 
dokuma tezgâhlarında, teks  l sektörüne başladım. 
90’lı yılların başında konfeksiyon bölümüne geç  m. O 
dönem fabrika değil; atölye-merdiven al  -fason-kayıt 
dışı ağırlıklıydı. Bursa’da sektörde her renkten işveren 
vardı; çok bilinen, merkez sağ hükümetlerle özdeş bü-
yük patronlar olduğu gibi, İslamcı ideolojiden olanlar 
da vardı. Ben o yıllarda ha  rlarım, bir atölyede çalışı-
yordum; duvarlarda İslami Cihad’ların o meşhur pos-
terleri, fonda çalan İran marşları. Öyle yerlerde çalış-
 k. Ama sigorta sosyal haklar konusunda tabi ki her 

yer gibiydi. İslamcı sermayedarların emek konusunda 
karnesinin kırık oluşuna dair esprilerimizi hâlâ daha 
gülümseyerek anımsarım.”

2000’ler
“Laleli ve Rusya pazarı, krizle 98’den i  baren çöktü. 
Merdiven al   azaldı, fabrikalara bir geçiş yaşadık. O 
dönemleri üre  mde makine işçisi olarak geçirdim. 
Çalış  ğım yerlerde sendika hiç görmedim. Solcu ar-

kadaşlar bir çevre olarak vardı ama sendika olarak 
değil. Sendika ya yoktu ya da zayı  ı.
Bursa’nın teks  ldeki yeri de biraz dönüştü, değiş-
 . Doğu’ya kayan ya  rımlar oldu. Bunu isçilik olarak 

düşük maliyet potansiyeline, vergi indirimlerine ve 
OHAL ya  rım teşviklerine bağlamak mümkündür.
Buralarda ise AVM’ler çoğaldı, bakkallar nasıl bi   y-
se o şekilde atölye-merdiven al   da azaldı. Eskiden 
sigorta azdı. Sosyal haklar AVM-fabrika döngüsüyle 
ar   .”

Küreselleşme bağı
“Bunun bir küreselleşme bağı elbe  e olabilir. Sosyal 
haklar geri ama serbest-yerli düzenden, sosyal hak-
lar ileri ama daha küreselleşmiş bir görüntüye geç  k. 
2006 yıllarında İngiltere pazarına çalışan bir fabrikada 
çalışırken ara ara gelen İngiliz işletmecilerle-alıcılarla 
bunu müşahede ederdik. 2010 dolaylarında patent 
yasası da çık  . Eskiden Laleli pazarına mal üre   ği-
mizde meşhur markaları basardık. Ama yasa sonrası 
dönemlerde avukat ve polis eşliğinde fason üre  mde 
sahte marka basmaya karşı baskınlar gerçekleş  ğini, 
bunu bilfi il yaşamış arkadaşlardan duyduk.”

Çıraklık/Mülteci İşçilik
“80’lerde 90’larda olan çırak ye  ş  rme kültürü ar  k 
yoktur. Yasaların ve kültürün değişmesi buna etken 
oldu. Mültecileri ben burada bu kolda çok görmedim. 
Fakat Doğu’da, sınır vilayetlerinde, geçiş bölgesinde 
illa daha yaygındır. Mülteci işçiler tahminim bizim 
80’lerdeki halimizi bugün yaşıyorlar.” 

Bursa’dan Bir Emek Tecrübesi
Yasin Şafak

Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri
Zeki Kılıçaslan

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın saha araş  rması 
sonuçları bize neyi gösteriyor ve ne yapmalı?
Bu yazıda metal işçilerinin sağlık sorunlarını Birleşik 
Metal İşçileri Sendikası’nın Bilim ve Danışma Kurulu 
üyesi olarak 19.06.2022 tarihinde sendika merkezin-
de ka  ldığım toplan  ya sunulan ve tar  şılan saha 
araş  rması raporunun esas alarak değerlendirmeyi 
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ve bu bağlamda da sendikaların işçi sağlığı alanında 
üzerlerine düşen görevlerini ele almayı hedefl edim.
Öncelikle belirtmeliyim ki Birleşik Metal İşçileri Sen-
dikası (BMİS) gerek 2017 yılından beri oluşmuş ve 
çalışmakta olan Bilim Danışma Kurulu, bu kurulun 
içinde bulunan İşçi Sağlığı İş Güvenliği çalışma grubu-
nun faaliyetleri ve sendikanın Covid-19 salgının dö-
nemi de dâhil işyerlerinde yaşama geçirmeye çalış  ğı 
mücadele ha    ile ülkemizde bu konudaki sendikal 
çalışma düzeyinin çok ilerisinde bir noktada bulun-
maktadır. BMİS salgın döneminde 6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi gereğince 
örgütlü olduğu işyerlerinde çok sayıda işçinin Covid’e 
yakalanması nedeniyle örnek bir tutum sergileyerek, 
birçok işyerinde Çalışmaktan Kaçınma Hakkını kullan-
dırmış  r.     
Öte yandan BMİS örgütlü olduğu 125 civarındaki iş-
yerinden 30’unda işçi sağlığı açısından sendika uz-
manlarının dene  m yapma hakkını toplu sözleşme ile 
kazanarak bu yönde ileri bir adım atmış  r.
Nitekim sendika bu çalışmaları nedeniyle Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB)  Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. 
Şebnem Korur Fincancı tara  ndan verilen bir plaketle 
ödüllendirilmiş  r. 
Bu ha   n daha da geliş  rilerek tüm sendikalara ya-
yılması ve böylelikle sadece BMİS’te örgütlü olan 
30.000 civarında işçinin değil bütün işçilerin sağlık-
larının korunma düzeyinin yüksel  lmesi, emeğin ve 
insanın yanında olan herkesin görevidir.

Metal sektörünün durumu
Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla ana metal 
üreten işletmeye sahip  r. Ana metal üre  mi yapan 
21.997 işletmenin 5.641’i (%25,6) Türkiye’dedir. 
Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye’de metal sek-
töründe 1.789.038 işçi vardır. Bu değere göre metal 
işçilerinin sayısı, tüm sektörler içinde %8,4’e, imalat 
sektöründe ise %32,3’e tekabül etmektedir.
Ocak 2022 verilerine göre Metal Sektöründe sigortalı 
olarak çalışan 1.838.225 işçinin  %12,4’ü Türk Metal 
Sendikası’nda, %2,41’i Çelik İş Sendikası’nda, %1,9’u 
Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda örgütlüdür. Metal 
işçilerinin %85’e yakını sendikasızdır.

BMİS saha araş  rmasının kapsamı
Metal İşçilerinin sağlık risklerini ortaya koymaya çalı-
şan araş  rma, BMİS’e üye toplu iş sözleşmesi kapsa-
mında 121 işyerindeki 22.095 (2020 yılı) işçiyi temsil 
eden 1.374 kişi (%93 erkek, %7 kadın) ile gerçekleş  -
rilmiş  r. Araş  rmada sektörel olarak en yüksek temsil 
%35 ile motorlu araç, römork ve yarı römork imala   
ve %25 ile ana metal sanayidir.

Araş  rmanın temel bulguları
İşçilerin yaklaşık yarısı (%51,1) sigara, %8,1’i ise ha  a-
da en az bir kez alkol kullanmaktadır. İşçilerin yaklaşık 
yarısı “kilolu”, % 15,6’sı ise obezdir. İşçilerin %75,4’ü 
sağlık durumunun iyi olarak belirtmektedir.
Araş  rma kapsamındaki işçilerin %30,8’i bir hekim 
tara  ndan konulmuş kronik (müzmin) bir hastalığa 
sahip  r. İşçilerin %17,4’ünün tanı konulmuş kas iske-
let sistemi hastalığı vardır.
Araş  rmaya ka  lanların %36,6’sı en az bir kere iş 
kazası geçirmiş  r, iş kazası geçirme oranı dökümcü, 
potacı ya da ocakçı olarak çalışanlar içinde %65,8’e 
varmaktadır.
İşçilerin %80,4’ü işyerinde gürültüye, %68’i toza, 
%58’i ağır kaldırmaya, %54,1’i kimyasal maddelere 
, %38,6’sı, yüksek sıcaklığa, %31,5’i  treşime maruz 
kalmakta, %45’i ise uygunsuz duruş şekli ve hareket-
ler yapmak durumunda kalmaktadır.
Ayrıca işçilerin %44,1’i zaman baskısı ve ağır iş yü-
küne, %21,1’i rahatsız edici/tehditkâr davranışlara, 
%15,5’i ise sözel, fi ziksel veya psikolojik şiddete ma-
ruz kalmaktadır.
İşçilerin %80’e yakını işe bağladıkları iskelet kas siste-
mi şikâyetlerinden, %33,3’ü, solunum ile ilgili sorun-
lardan, %23’ü cilt ile ilgili rahatsızlıklarından, %37,7’si 
işitme sorunlarından %30,9’u ise stres, depresyon 
veya anksiyete sorunlarından yakınmaktadır.
İşçilerin 204’ü (%14,8) bir hekimin kendilerine işle il-
gili hastalık tanısı koyduğunu belir  rken, resmi olarak 
meslek hastalığı tanısı almış olan kişi sayısı ise sadece 
50‘dir (%3,6). İşe bağlı meslek hastalıklarında, %72,9 
ile iskelet kas sistemi, %11,4 ile solunum sistemi has-
talıkları vardır.
Özetle işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda duyarlı ve 
mücadeleci bir sendikanın üyeleri olmalarına rağmen 
metal işçilerinin çok önemli bir kısmı işe bağlı olarak 
yüksek oranda gürültü, toz, kimyasal madde,  treşim 
ve ısı değişikliklerine maruz kalmaktadır. Özellikle de 
ağır kaldırma ve uygunsuz duruş şekline ve hareketle-
re zorlayan iş koşulları nedeniyle yüksek oranda iske-
let kas sitemi hastalıklarından yakınılmaktadır.  
Yaygın yakınmalara ve hekim tanılarına rağmen çok 
az işçinin yasal olarak meslek hastalığı tanısı almış ol-
ması dikkat çekici bir bulgudur. 
İş koşullarından bağımsız olarak işçilerin sağlığı için 
en büyük riskler ise yüksek oranlara varan sigara tü-
ke  mi ve fazla kilo/obezite’nin varlığıdır. 

Ne yapmalı?
• İşkolunda sendikal örgütlenmesinin geliş  rilmesi 

en önemli hedef olarak işçi hareke  nin önünde 
durmaktadır. Çünkü işçilerin işyerinden kaynakla-
nan sağlık risklerinden korunması öncelikli olarak 
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Erdoğan’ın B Planı Var mı?
Kadrican Mendi

Erdoğan siyasi haya   boyunca sayısız badireler atlat-
mış bir siyasetçi!

örgütlü olmalarından geçmektedir.
• İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, işveren-

ler tara  ndan değil bu konuda kurulacak özerk ve 
kamusal bir kuruluş kapsamında is  hdam edilme-
li ve fi nansman işverenler tara  ndan sağlanmalı-
dır.

• İşyerlerinde mesleki risk faktörlerinin azal  lması 
için mücadele, sendikaların öncelikli gündemle-
rinden birisi olmalı, sendikalar, konfederasyonlar 
veya ortak sendikal pla  ormlar işbirliği ile çalış-
malar geliş  rilmelidir. 

• Sendikalar bu konu ile ilgili bilim insanları ve sivil 
toplum kuruluşları ile ortak zeminler oluşturma-
lıdır.

• Sendikasız işyerlerinde de İş Sağlığı ve Güvenlik 
Kurulları aracılığı ile koşulların düzel  lmesi için 
mücadele edilmelidir. Bunun için sendikasız işyer-
lerindeki İş Sağlığı ve Güvenlik Kurullarında görev 
alan işçilerin, ilgili kamu kurumları veya sendika-
ların konu ile ilgili eği  m çalışmalarına ka  labil-
meleri için yasal güvence oluşturulmalıdır.

Bu “başarı”nın arkasında herkes ile ve her şey için pa-
zarlık edebilmesi ve rüzgara göre yelken açabilmesine 
olanak sağlayan pragma  zmi ya  yor.
Çekirdekten ye  şme bir Türk siyasetçisi olarak kitle 
manipülasyonunun önemini erkenden kavramış ve 
programını ilkeler üzerine değil  sloganlar üzerine 
oturtan bir lider.
Onu “başarılı” kılan kendine has meziyetleri,  zekası 
veya karizması değil; tarihsel koşulların önüne çıkar-
dığı bir kriz dönemini doğru değerlendiren  kurnaz bir 
siyasetçi olması! Bu yüzden baştan i  baren incelikli  
siyasetlerden ziyade Türkiye siyase  nin omurgasını 
oluşturan temel bir argümana yaslandı; Türkiye seç-
meninin %60-70’inin “sağ” par  lere oy veriyor ol-
masına! “Başarılı” olmak için yapılması gereken şey 
de dolayısıyla tüm bu seçmeni tek bir havuzda top-
lamak, karşısına tek ve kaçınılmaz bir seçenek olarak 
çıkmak  . Bu süreci daha önceki bir yazımızda değer-
lendirmiş  k. *
Ancak 2015 sonrası Sağ’da alterna  f arayışlar ortaya 
çıkmaya başladı. 
AKP’nin bir siyasi par   olmaktan çıkması ve lidere sa-
dakate dayalı, dar bir menfaat örgütüne dönüşmesi 
hem toplumsal hoşnutsuzluğun artmasına yol aç   
hem de küçülen pasta üzerinde burjuvazinin reka-
be  nin ar   rmasıyla ve içinde birçok kliği barındıran 
sağ siyase  n, ortaya çıkan siyasal boşluğu doldurmak 
üzere hareketlenmesiyle sonuçlandı. 
Erdoğan’ın bugün için de stratejik idealinin tek ça   
al  nda bir sağ olması muhtemel, ancak bunun şuan-
ki tarihsel momen  e gerçekleşmesi mümkün değil. 
Daha önce de tar  ş  ğımız üzere Sağ’ın bugünkü siya-
se   bir “milliyetçi cephe” kurarak CHP’nin tek başına 
ik  dar kurmasını engellemek ve olası bir CHP-HDP 
koalisyonu tehlikesini de HDP’ye karşı görünmez ba-
riyerler inşa ederek bertaraf etmek. 
Tanıdığımız “realist” Erdoğan da gelecek siyase  ni 
bu çerçeve içinde kuracak  r. Erdoğan’ın zannedildi-
ğinin aksine “seçim”i by pass etme ya da “kaybetse 
de gitmemek” gibi bir şansı yok ve bunu en iyi kendisi 
biliyor. 
Burjuvazi alterna  fi ni yara   ğı anda hiçbir liderin gö-
zünün yaşına bakmaz; Türkiye’nin yakın tarihi bunun 
örnekleriyle dolu…
Türkiye burjuvazisi alterna  fi ni yaratmış durumda; 
al  lı masa olarak sunulan “kurtuluş” resminde emek-
çilerin tek bir temsilcisinin dahi olmaması  kastedi-
lenin hangi sını  n “kurtuluşu” olduğunu tek başına 
belli ediyor! 
Erdoğan’ın 2023 vizyonunda bir “A” planı olduğunu 
görebiliyoruz; ancak buna ulaşabilmek için bir “sınır 
ötesi zafer”i elde edebilme olasılığı bir hayli zayıfl adı; 
Şam’da Cuma kılmaktan, Mavi Vatan’a uzanan son-
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Ağrılı ve inşaat mühendisi olan bir arkadaşım bir ke-
resinde, yüksek gökdelenlerin tepesinde çalışanların 
-inşaatlar ve cephe temizliği işleri dâhil- ekseriyetle 
Kürt olduğunu anlatmış  . Zamanla yoksulluğun nö-
betleşe dönüşümü bu iş bölüşümünü pekâlâ değiş-
 rmiş olabilir. Ancak hâlâ dene  m yapılan ve haliyle 

kayıt gerek  ren inşaat işlerinde ekseriyetle Kürtlerin 
çalış  ğını biliyoruz. Muhtemelen denetlenmeyen 
inşaatlarda ucuz işgücü olarak görülen kayıtsız göç-
menler de is  hdam ediliyordur. 
Yüksek bir gökdelenin tepesinde çalışmanın ya da 
inşaat için toprağın al  nda yapılan çalışmaların, bu 
parlak ve şaşaalı yapılara aşağıdan bakanların gördü-
ğünden çok daha fazla anlamları var. Aylarca maruz 
kalınan toz-toprak, sağlıksız barınma, yüksekliği ne-
deniyle rüzgârın ve soğuğun etkisini daha çok hisset-
mek, güvencesiz çalışmak, ailelerinden uzak ve pek 
de konforlu olmayan yaşam alanları, ensenizde do-
laşan ölüm riski gibi birçok durum inşaat işçilerinin 
gündelik haya  nda önemli bir yer tutuyor. 
Bu durumla birlikte Türkiye’deki inşaata dayalı eko-
nominin büyük oranda ik  dar destekli sübvansiyon-
lar ve çalış  rma ağları üzerinden gi   ğini biliyoruz. 
İnşaat sektörünün aslan payı böyle. Haliyle bu işçi-
lerin herhangi bir karşı çıkışlarının, sadece işten a  l-
mak gibi ne  celeri olmayabiliyor. Yedikleri sağlıksız 
yemeği protesto etmeleri halinde bile pekâlâ terörist 
damgası yiyebilecek pozisyondalar. Emekçileri ekseri-
yetle Kürtlerden oluşan bu sektör, büyük oranda ser-
vet transferi amacını taşıyan bir ekonominin en aşağı 
kısmında yer alıyor. Ve birçok nedenden ötürü inşaat 
sektörü hâlâ bu ülkenin en örgütsüz işçi kesimini ba-
rındırıyor.
Artan işsizlik ve derinleşen ekonomik kriz, rant ve kâr 
arzusuyla hareket eden patronların işçilerin emeğin-
den daha çok çalmasına neden oluyor. Bu olurken 
emeğin örgütlenmesinin de önüne geçecek yakla-
şımlar ve planlar devreye giriyor. Özellikle inşaat sek-

Kürdün Emeği
Bedri Soylu

rasında Suriye Kürdistanı’nı işgal ederek yazmayı dü-
şündüğü kahramanlık destanlarının hiçbiri beklenen  
sonucu vermedi.
Aynı şekilde ekonomide paranın değerini düşürerek 
“küresel bi milyoncu”luk yapma, ihracat patlamasıyla 
dış borç açığını kapatma siyase  , sonuçta hazinenin 
para basmasıyla ortadan kaldırılmaya çalışılan bir 
enfl asyonist girdabın içinde, ifl asa doğru sürüklen-
memize neden oluyor! Ve ekonomik başarı üstüne 
bir hikaye ile seçime gidebilmesi de mümkün değil!
Başkanlık seçimlerini kazanmasına yönelik bir “A” pla-
nının başarı şansının olmadığını Erdoğan’ın görmüş 
olmaması ve “Erdoğan seçim kaybetmez “ efsane-
sinin  çöküşünün siyasi haya   için bir fi nali olmasını 
kabul etmesi mümkün değil. “İstediği halde aday ola-
maması”nın  yakın çevresinde de kendisini muhtemel 
yenilgiden kurtaracak bir çözüm olarak görüldüğü an-
laşılıyor! Ne  cede YSK’nın tamamen bağımsız şekilde 
Erdoğan’ın aday olamayacağını açıklaması mümkün! 
Aslında muhalefet de bu hamlenin farkında; öyleki 
hiç biri bu topa girmediği gibi sorulan sorulara da Er-
doğan’ın adaylığına i  raz etmeyeceklerini söyleyerek 
cevap veriyorlar! Evet Erdoğan’ın bu hamleyi yapma-
sı mümkün.
YSK tara  ndan adaylığı gasp edilen Erdoğan’ın bu 
komplo karşısında yeniden par  sinin başına geçerek 
seçmenine “yeni bir diriliş muştusu” için yollara dü-
şebilir! Tam da bu süreç içinde ard arda CHP’li siya-
setçilerin “gayr-ı ahlaki” kasetlerinin/görüntülerinin 
ortalığa saçılmaya başlaması da şaşır  cı olmaz. 
Bu koşullar al  nda Erdoğan’ın çıkış yolu seçim sonra-
sı oluşacak ve muhtemelen “başkan”lığın kaybedildi-
ği koşullarda parlamentoda güçlü bir AKP grubunun 
başına geçerek,  olası bir “milliyetçi cephe hüküme  ” 
için stratejik ortaklığa soyunmak olacak  r.
Önceliği parlamenter sisteme dönüş için yeni bir 
anayasa yapmak olan AKP sonrası parlamentosunun 
böyle kri  k bir süreçte yolsuzluk soruşturmalarını 
derinleş  rmeleri mümkün olabilir mi? Olursa devle   
yıpratmamak adına ne kadar derine gidilebilir?  Daha 
önce defalarca Yüce Divan’a giden sağ liderlerden kaç 
tanesi ceza aldı! Ha  rlayan var mı? Ceza alanlardan 
siyase   bırakan, insan içine çıkamaz duruma gelen 
kimse var mı? 
Dolayısıyla Erdoğan’ın bir B planı var: Muhafazakar 
Türkiye burjuvazisinin her türlü pazarlığa açık, her 
türlü çirkefi  aklamaya hazır siyasal geleneği.

* Önceki yazı için: h  ps://iscininkendipar  si.
org/2021/06/29/sagin-yeni-restorasyonu/
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AKP ik  darının poli  kası dış  care  e devamlı açık 
vermek  r. Açığı yabancıların Türkiye’ye gönderdiği 
dövizlerle kapa  yor. Yabancılar ülkemize mevduat 
gönderiyor. Ülkemizde şirket hisseleri, şirket ve dev-
let tahvilleri sa  n alıyorlar. Buradaki bankalar, ülke 
dışından borçlanıp döviz ge  riyor… Yakın zamana ka-

Kur Koruması Kimden Çıkıyor?
Cem Somel*

töründe ekip liderlerinin dene  mi ya da dizginlemesi 
işlevsel bir araç olarak görülüyor. Siyaset ilişkilerini de 
bu örüntünün içine katarak kirli çarkın işlemesi maa-
lesef göze  liyor. Olan verdiği emeğine rağmen haysi-
ye   korunmayan işçiye oluyor. Kürt siyase   baskılan-
dıkça, Kürdün emeğine de saldırılmış oluyor. 
Mesele taşeron düzenine yaslanan inşaat ve temizlik 
gibi işler olunca siyasal temsiliyetler bir susuş kumku-
ması içine giriyorlar. Gerçek üre  min yapıldığı bu gibi 
işler düşük profi lli kabul ediliyorlar. Emekçileri sahip-
lenmesi gereken siyasetler bu alanlardaki işçileri oya-
layıp oy istemeye devam ediyorlar. Kürdün emeği de 
bu durumdan münezzeh değil. Tabi ki meselenin esa-
sında mevcut yasal durum, taşeron sistemi ve ranta 
dayalı ekonomi var. Bu ise ancak örgütlü işçi sını  nın 
müdahalesiyle ortadan kalkabilir. 
İk  dar değişse bile yoksul bırakılanın ve sömürülenin 
durumu pek değişmeyecek. Sadece kimlikler üzerin-
den ilerleyen bir emek örgütlenmesi sürdükçe, işçinin 
sorunları büyük siyase  n iki dudağı arasında kalma-
ya devam edecek. Meselenin çözümü için, Kürdün, 
Türkün, Alevinin, madencinin, taşeronun, beyaz ya-
kalının emeğinin sömürülmemesi için, işçi sını  nın 
örgütlü ve birleşik siyase  ne acilen ih  yacımız var. 

dar bu döviz girişinin gerisinde ABD ve Avrupa mer-
kez bankalarının düşük faiz poli  kası vardı. Türkiye’de 
faiz oranları ABD’deki ve Avrupa’daki faiz oranların-
dan daha yüksek olduğundan yabancılar paralarını 
bize borç vererek değerlendiriyordu.
Değirmen böyle taşıma suyla döndü. AKP’nin 
millî-yerli poli  kasıyla Türkiye’nin dış borç stoku 
2009’da 276’dan 2021’de 441 milyar dolara yükseldi. 
Türkiye’de yabancıların sanayide, madencilikte, ko-
nu  a ve diğer sektörlerde mülkiye   (doğrudan ya  -
rımları) 2021’de 139 milyar dolar oldu.
Covid-19 salgınında zengin ülkelerde ekonomiler tö-
kezledi, millî gelir ar  şı azaldı. Bu, yabancıların Tür-
kiye’ye gönderdiği dövizde büyük azalmaya sebep 
oldu. Ama AKP dış  care  e açık verme poli  kasına 
devam e   .
Şimdi ABD ve Avrupa merkez bankaları kendi faiz 
oranlarını ar  rmaktadır. Bu, dünyada dolaşan ta-
sarrufl arı ABD’ye ve Avrupa’ya cezbetmeğe başladı.  
Birçok başka ülkede de merkez bankaları kendi faiz 
oranlarını ar  rıyor. Bizde ise AKP’nin baskısıyla mer-
kez bankası faiz oranlarını düşük tutuyor. ABD ve Av-
rupa’daki faiz oranlarıyla bizdeki faiz oranları arasın-
daki fark azaldığından yabancıların gönderdiği toplam 
döviz de çok azaldı. Türkiye’de kur ar  şının sebebi bu. 
Kur ar   kça ülkemizde parası olanlar da döviz sa  n 
almaya başladı. Bu kuru daha da ar  rıyor. 
Böyle bir durumda hüküme  n dış  caret açığına son 
vermeye, ekonominin yabancı tasarrufl ara muhtaç 
hâline son vermeye çalışması gerekir. AKP ik  darı 
bunu yapamaz çünkü uyguladığı liberal poli  ka saye-
sinde dayandığı sınıf palazlanıyor.
Bunun yerine AKP ik  darı elinde döviz bulunduran 
yur  aşları dövizlerini satmaya teşvik etmek için, Kur 
Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı icat e    (KKM). 
Yur  aş dolarlarını sa  p 3 ay vadeli TL mevduat he-
sabı aç  rıyor. Bu vadeli mevdua  ndan faiz kazanıyor. 
Şayet 3 ayda dolar kuru faiz oranından fazla artarsa,  
yur  aşın TL hesabındaki para kur oranında ar   rılıyor. 
Habertürk’e göre 22 Mart’ta vadesi dolan 100.000 
TL’lik bir KKM hesap sahibine yıllık yüzde 17’lik azami 
faiz oranı üzerinden normalde 3 ayda 4.284 TL faiz 
tahakkuk edecek iken, bu kişiye dolar kurunun 14,82 
TL’ye ulaşmasıyla 20.000 TL tahakkuk e   . 
KKM sahiplerine faiz ile kur farkından oluşan ilave 
ödeme hazineden, devle  n bütçesinden karşılanıyor. 
Yani zenginlere yapılan bu mali kaynak transferinin 
bedelini emekçiler ödedikleri vergilerle, ar  rılmayan 
memur maaşlarıyla, yetmeyen kamu hizmetleriyle 
karşılıyor. Başka bir açıdan, bir tarihte dolarlarını sa-
tan kişilerin servetlerini dolar cinsinden korumak için 
millet bunlara rant ödüyor.
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“Al  lı Masa”nın Programı ve Ehveni Şer’in Sığlığı             
Esat Erdoğan

Erdoğan-Bahçeli, tüm yetkileri Saray’da toplayan oto-
riter bir başkanlık rejiminin (yeni  p Bonapar  zm) 
hüküme  dir. Doğal olarak da bu rejimin ve onun hü-
küme  nin durdurulması emekçi halk açısından önem 
arz ediyor. Ancak bu gerçeklik genel olarak burjuva 
muhalefe  n programını ve olası bir AKP yenilgisi du-
rumunda ortaya çıkabilecek durumları görmezden 
gelmemizi gerek  rmiyor. Erdoğan’ın gidişinin bir ra-
hatlama yaratma olasılığı yüksek olsa da, ondan son-
rasının da bir cennet vadetmediği kesin.
Bu bağlamda burjuva muhalefe  nin (Al  lı Masa) şu 
ana kadar ne önerdiğine bakmak gerekiyor. Al  lı Ma-
sa’nın 29 Mayıs’ta yayınladığı ilkeler bildirgesi 10 te-
mel maddeden oluşuyor.  Birinci ve en önemli başlık 
“Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş par-
lamenter sistem”. Yasama, yürütme ve yargıda kuv-
vetler ayrılığı ve parlamenter sisteme dönüş vurgusu 
yapılıyor. Ancak “güçlendirilmiş”ten kas  n ne olduğu 
net ifade edilmiyor. Derinleşen ekonomik kriz dikkate 
alınınca işçi sını  nın sır  ndan sopa kalkmayacak gibi 
görünüyor. Ayrıca Türkiye’deki bütün sorunların sihir-
li değnek değmiş gibi “güçlendirilmiş parlamentariz-
m”le çözülmesi mümkün değil çünkü otoriterizmin 
kaynağı burjuvazinin Türkiye’de ve bölgedeki ih  yaç-
larıdır. İkinci madde olan “özgürlükçü kamu düzeni”-
nin içeriği demokra  kleşme ile de başlasa, terörle 
mücadele ve kamu düzenine vurgunun hemen öne 
çıkması, dokuzuncu madde olan “siyasi e  k refor-
mu”nda da yine kamu düzeni vurgusu ve kaosa izin 
vermeyeceğiz denmesi ve yine onuncu madde olan 
“etkin ve i  barlı dış poli  ka”da silahlanma ve TSK’nın 
caydırıcılığının ar   rılması hedefi , burjuvazinin güçlü 
ve otoriter yöne  m ih  yacına denk düşüyor.
Yedinci madde “sosyal devlet ve gelir”,  sekizinci mad-
dede “üre  m ve is  hdam odaklı ekonomi” öne çıkı-
yor. Ülkede gıda fi yatları Mayıs ayında, hem de TUİK’e 

göre, yüzde 91,6 artmış, gıda üre  ci enfl asyonu yüz-
de 127,88 artmış, ekonomi çökmüş, dış borç ödene-
mez noktaya gelmiş ve burjuva par  lerin çözüm sa-
dece bildiğimiz tekerlemeler. Dış borçları ödeyerek, 
piyasa ekonomisine teslim olarak, zenginlere servet 
vergisi koymayarak ekonomide neyi değiş  rebilirler? 
Güçlendirilmiş parlamento bunların nasıl çözebilir?
Üs  eki maddeler dışında, üçüncü maddede “her tür-
lü ayrımcılığa son verecek çoğulcu, ka  lımcı ve öz-
gürlükçü demokrasi”; dördüncü maddede “düşünce, 
ifade ve basın özgürlüğü”;  beşinci madde “din ve vic-
dan özgürlüğü”;  al  ncı maddede “toplumsal barış ve 
tarafsız/bağımsız yargı önünde hesap verilirlik adale-
 ” öne çıkarılıyor.  Bu maddeler burjuva demokrasisi 

açısından güzel cümleler olsa da, güvenlikçi devlet 
poli  kalarıyla birlikte bu değişimi nasıl yapacakları 
tam bir muamma.
İlkelerin açıklandığı toplan  nın ardından 29 Mayıs’ta 
gerçekleş  rilen toplan  da da Kur Korumalı Mevdu-
at Sistemi’nin kaldırılması, göç poli  kasının oluştu-
rulması, dengeci bir NATO değerlendirmesi ve son 
olarak terörle mücadele için yapılan sınır ötesi ope-
rasyonların iç siyaset malzemesi yapılmaması vardı. 
Keza bu toplan  da da sorunların emekçi halk ve işçi 
sını   lehine çözümüne dair bir açıklama söz konusu 
değildi.
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2 TEMMUZ 1993 SİVAS MADIMAK OTELİ 
KATLİAMI: Irkçı ve Mezhepçi Vahşe  n Aleni 

Kullanımı!

Eski dönemler bir yana Madımaklar 12 Eylül 1980 as-
keri darbesinin hemen öncesinde de bir devlet poli  -
kası olarak hep vardı: 19 Aralık 1978 ile 26 Aralık 1978 
tarihleri arasında Maraş’ta 120 yur  aşın öldürülme-
si; Mayıs-Temmuz 1980’de Çorum’da 57 Alevi yur  a-
şın öldürülmesi; 12 Eylül 1980’den sonra 2 Temmuz 
1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 35 insanımızın yakı-
larak katledilmesi - bu olay ırkçı ve mezhepçi vahşe  n 
devlet aygı   tara  ndan alenen kullanılmasıydı. Ama 
bu vahşet orada bi    mi? Tabii ki hayır-; Bu kullanışlı 
malzeme 12 Mart 1995’te İstanbul Gazi Mahallesin-
de 22 Alevi yur  aşın polis kurşunlarıyla öldürülmesi; 
daha yakın zamanda Suruç’ta 20 Temmuz 2015’te 34 
insanımızın ve gene aynı yıl 10 Ekim tarihinde 103 ca-
nımız bu poli  kaların devamı olarak katledildiler.
Ağırlıklı olarak Türkiye’de Alevi ve seküler yur  aşlara 
yönelik olarak gerçekleş  rilen bu kıyımlar Türkiye işçi 
sını  nı kendi içinde birbirine düşman kamplara bö-
lerken, diğer tara  an Ortadoğu halklarını da birbirine 
kırdırmanın aracı olmuştur. Nitekim Türkiye’de bunlar 
olurken Irak halkıyla İran halkı da mezhep temelli aynı 
bölücü poli  kalarla birbirine kırdırılmış ve sonuçta 
milyonlarca Ortadoğu insanı haya  nı kaybetmiş  r.
İKEP olarak Madımak Oteli katliamını gerçekleş  ren-
leri Türkiye işçi sını  nın ve Ortadoğu halklarının düş-
manları olarak lanetliyoruz.

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ! 

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ

Karanlık Yükselirken
Kapitalizmin derin bir buhrana sürüklenirken, krizle-
rin ve savaşların sebebi olan kapitalizm ve onun tem-
silcisi par  ler, işçi sını   lehine bir çözüm üretebilir mi? 
Bu par  lerin görece daha demokrat veya daha faşist 
olanlar arasında elbe  e bir fark görüyoruz. Ancak bu 
par  ler eninde sonunda küresel ve bölgesel sorun-
ları hangi sını  n lehine çözecekler sorusunu sormak 
zorundayız. Karanlık yükselirken; yani hegemonya sa-
vaşları, pazar kavgaları, fi ili savaşlar, silahlanma, do-
ğanın imhası, küresel salgınlar, gıda krizleri, su krizle-
ri, mülteci akınları artarken, kölece çalışma koşulları 
yaygınlaşırken burjuva normalleşme mümkün mü?
Türkiye’de yukarıdaki soruya Erdoğan hüküme  nin 
cevabı, güçlerin merkezi olarak Saray’da toplandığı 
otoriter bir başkanlık rejimiydi. Bu rejim ve onun hü-
küme   burjuvazinin ik  darını güçlendirmek ve ha  a 
sınır ötesine taşımak için vardı. Aslında sonuçları bu 
kadar kötü ve kontrolsüz olmasa burjuvazinin bu re-
jimden büyük bir şikâye   yoktu. Sendikalı işçiye bile 
tahammül edemeyen Türkiye burjuvazisi, bu karan-
lık dünya koşullarında gerçekten burjuva demokra  k 
bir değişimi mi is  yor, yoksa sadece kontrolden çıkan 
Erdoğan hüküme   nedeniyle, otoriter rejimin biraz 
dengelenmesini mi is  yor?  Cevap net; burjuvazi, bi-
raz daha az otoriterlik, daha fazla güçler ayrılığı is  -
yor, ama biraz daha! Çünkü bunun ötesine geçerlerse 
açlıkla ve zorbalıkla durdurulan emekçiler, ezilenler 
dizginlerinden boşalabilir. Yakın dönemde Arjan  n, 
Tunus, Ekvator vb. örneklerinde olduğu gibi… Sonuç 
olarak burjuvazi zayıf bir rejim ve hükümet istemiyor.
Bir diğer soru gerçekten burjuva par  lerin bu ekono-
mik krizi çözebilecek bir programı var mı? Kesinlikle 
hayır! Aksine ücretlerin enfl asyon oranında ar   rıl-
ması, işçilerin dene  minde kamulaş  rma, emekçi 
halkın çıkarı için olmayan dış borcun ödenmemesi, 
zenginlerden servet vergisi alınması, işten çıkarılma-
ların yasaklanması, sendikalaşmanın önündeki engel-
lerin kaldırılması gerekiyor ve bu çözümleri burjuva 
hükümetleri gündeme ge  remez. Çünkü bu sorunlar 
bir kez ortaya çıkarsa “işçi sını  nın cini” yerinde dur-
maz. Yani burjuvazinin kendisi ve onun par  leri de-
mokra  k bir açılımı derinleş  rebilme gücüne, ne de 
ekonomik sorunları çözebilecek programa sahipler.
Bu nedenle, bizi sürekli bir “ehveni şer”, “yetmez ama 
evet”, “ekmek için Ekmeleddin” ekseninden çıkaracak 
bir sınıf siyase  ni ve kutbunu, işçi sını  nın gündeme 
daha fazla ge  rmemiz gerekiyor.

* Bu yazı ilk olarak 30.06.22 tarihinde www.kirmiziga-
zete.org‘da yayınlanmış  r.
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İKEP Basım Yayın Komisyonu tara  ndan hazırlanmış  r.

AMACIMIZ NEDİR?

İKEP işçi sını   içindeki patronlardan ve devle  en bağımsız olarak mücadele etmek isteyen 
her türlü sınıf içi eğilimi, demokra  k temelde bir araya ge  rmek ister, bunu yaparken bir-
leşik ve çoğulcu bir siyase   göze  r. 

Amacımız, Türkiye’de ve dünyada işçi-yoksul-köylü hükümetlerinin kurulmasını sağlayarak, 
her türlü sömürüye son verecek, en geniş demokra  k emek temsiline dayanan bir işçi-e-
mekçi ik  darına ulaşmak  r.

Türkiye’de büyük sermaye sahipleri, büyük servet sahipleri, yüksek maaşlı makamlarda 
oturanlar toplum içinde bir sını  ır. Bu sınıf ülke yöne  minde egemendir. Başlıca siyasi 
par  ler, devlet teşkila  , basın-yayın kuruluşlarının çoğu bu sını  n ve temsilcilerinin kont-
rolündedir. Bu sını  n tahakkümü al  nda;

• Sermaye ve ik  dar temsilcileri, milyonlarca aile için haya   önemi olan çalışan kesi-
min %60’ını ilgilendiren “Asgari Ücret”i tek başlarına belirleme tekelini ellerinde tutmakta-
dırlar.
• Sermaye, siyasal ik  darın bürokra  k gücünü kullanarak milyonlarca işçinin güvence-
li koşullarda çalışabilmesinin gereklerini daha fazla kâr uğruna yok saymakta bunun sonu-
cu olarak her yıl binlerce emekçi “iş cinayetleri”nde haya  nı kaybetmekte, aileleri sefalete 
mahkûm edilmekte ve maalesef sorumlular hak e   kleri cezaları görmemektedirler.

• Sını  n örgütlülüğünü bin bir hileyle, “yasal düzenlemeler” adı al  nda işlevsizleş  -
ren, bozan, engelleyen, taşeron/sözleşmeli/ücretli adı al  nda “iş güvencesi”ni yok eden 
uygulamalar yaygınlaş  rılmakta ve daya  lmaktadır.

• Eği  mden sağlığa kadar tüm kamusal hizmet alanları piyasalaş  rılmakta parasız 
eği  m ve sağlık hakkı Anayasa’da yer almasına rağmen pra  kte ortadan kaldırılmaktadır.

• Askerlik yükümlülüğü dahi parası olanlar ve olmayanlar için farklı uygulanmakta, 
düzenin militarist/emperyal siyasetlerinin bedelini yoksul ailelerinin çocukları ödemekte-
dir.

• Kamu is  hdamı süratle küçülürken, uzman asker/polis/bekçi is  hdamı yoksul ailele-
rin çocuklarına “güvenceli iş olanağı” için tek seçenek olarak sunulmaktadır.
Egemen sını  n tahakkümüne ve adaletsiz uygulamalarına son vermek için işçi sını  nın 
birleşip tüm emekçilerle birlikte örgütlenerek ik  dara gelmesinden başka çare yoktur.

İşçinin Kendi Par  si


