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Dünya İşçi Sını   Birleşmeden, Savaşlar ve 
Sömürü Düzeni Bitmez!

Cemal Bilgin
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi’nde ta-
şeron işçi olarak çalışmaya başladığımdan beri arkadaşla-
rımla birlikte yaşadığımız haksızlıklara ve hukuksuzluklara 
karşı mücadele veriyoruz. En başından beri verdiğimiz mü-
cadelenin, sadece kendimizi ilgilendirmediğinin ve Türki-
ye’de yaşayan taşeron ve güvencesiz çalışan bütün işçileri 
ilgilendirdiğinin farkındaydık. Mücadele sırasında karşılaş-
 ğımız baskılar, yıldırmalar, mobbingler, tacizler, hak mü-

cadeleleri, kazanımlar farklı sektörlerde ve şehirlerde yaşa-
yan bizim gibi bütün işçiler için çok benzerdi. Bunun böyle 

olduğunu mücadele için 
yoldaş olduğumuz insanlar-
la birlikte görme ve anlama 
şansımız oldu. Türkiye için 
yaşadıklarımızın sadece bize 
mahsus olmadığına ve için-
de yaşadığımız koşullardan 
daha beterinin de yaşan-
dığına, IWC’nin (Interna  -
onal Workers Commi  ee) 
2016’da Hindistan’da yap  ğı 
konferansta bizzat şahit ol-
dum. 2016’da ka  ldığım bu 
toplan  da yayınlanan, 28 
ülkeden 350 delegenin im-
zaladığı Mumbai Manifesto-
su ile birlikte IWC çağrısını 
dünyaya duyurmuştu.

Güvencesizlik, taşeron işçilik, kölelik
19 yaşındayken, Hollanda’da bir süre kaçak ve güvencesiz 
bir göçmen işçi olarak çalışmak zorunda kalmış  m. Gü-
vencesiz çalışmanın nasıl bir şey olduğunu ilk o zaman tec-
rübe e   m. Türkiye’ye döndüğümde ise taşeron işçi olarak 
hastabakıcılık yapmaya başladım. Güvencesiz koşullarda 
çalış  ğımdan, görevimi yap  ğım için işimden kolayca a  -
labildim. Ancak Hindistan’daki çalışma ve yaşama koşulla-
rından daha beterine hiç şahit olmadım.

Hindistan’da işçi sını   güvencesizliğinin bütün hallerini ya-
şıyor. Barınma, beslenme, sigorta, gibi hakların bile lüks 
görüldüğü bir çalışma haya  ndan bahsediyoruz. İşçiler 
çoğu kere borçlu bir haya  n pençesinde debeleniyor. İşçi-
ler olarak sorunlarımız dünyanın her yerinde aynı katego-
ride ancak Hindistan’daki çalışma koşulları için kitaplarda 
anla  lanlar yetersiz kalıyor. 
Çalışanlar için sigortanın neredeyse hiç olmaması nede-
niyle sağlık sisteminde işçilerin güvenceleri çok az. Ha-
liyle iş kazalarının ve cinayetlerinin normal karşılandığı, 
işçi sağlığı ve güvenliği gibi uygulamaların adının dahi 
geçmediği bir ülkeden bahsediyoruz. İnsani yaşamaya hiç 
elverişli olmayan barınaklarda yaşayan milyonlarca işçi ve 
emekçi var. Maalesef ülkede yaygın bir eği  m sistemi de 
yok. Ve bu koşullar kölelik koşullarını kırmayı iyiden iyiye 
zorlaş  rıyor. 

Kurtuluş, enternasyonal mücadelede!
Milyonlarca insanın çalışmak ve yaşamak zorunda kaldı-
ğı bu koşullar dünya işçi sını  nın tamamını ilgilendiriyor. 
Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir sömürünün et-
kilerini, artan göç hareketlilikleri nedeniyle Türkiye’deki iş-
çiler de Avrupa’daki işçiler de mutlaka görmek ve anlamak 
zorunda kalıyor. Göçlerin en büyük nedenleri, küresel pat-
ronların halkları ve doğayı sömürmesi ve savaş çıkararak 
emperyalist müdahalelerde bulunmasıdır. Hindistan’da 
sömürülen halklar bu sistemli saldırıdan fazlasıyla etkile-
niyor.
Bu konuda almamız gereken tutum gayet açık  r: Savaşa, 
sömürüye ve taşeron sistemine karşı, dünyanın bütün işçi-
leri olarak beraberce hak mücadelesi vermemiz gerekiyor. 
İşçi sını  , dünyanın her yerinde sendikalarda ne kadar güç-
lü olursa ve siyase  e ne kadar çok temsil edilirse, savaşlar 
ve emek sömürüsü de o kadar az olur. Türkiye’deki, Hin-
distan’daki, İran’daki, Fransa’daki ve bütün dünyadaki işçi 
sını  , yan yana gelmeli ve birbirinden haberdar olmalıdır. 
Bütün ezilen halklar olarak, birleşerek güçlü bir dünya işçi 
sını   i   fakı inşa etmeliyiz! Ve yan yana durmanın çıtasını 
yükselterek bir dünya işçi par  sini hedefl emeliyiz.

***

Bu konuda almamız ge-
reken tutum gayet açık-
tır: Savaşa, sömürüye 
ve taşeron sistemine 
karşı, dünyanın bütün 
işçileri olarak bera-
berce hak mücadelesi 
vermemiz gerekiyor. 
İşçi sınıfı, dünyanın her 
yerinde sendikalarda ne 
kadar güçlü olursa ve 
siyasette ne kadar çok 
temsil edilirse, savaş-
lar ve emek sömürüsü 
de o kadar az olur.
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Dünya Savaşa Gidiyor, 
İşçi Sını  nın Dünya Par  si Şart

M. Şadi Ozansü

Britanya’nın yeni başbakanı olacak şahıs “bu işler böyle 
devam ederse Pu  n Rusya’sına karşı nükleer silah kulla-
nabiliriz” derken Fransa savunma bakanı generalin de bi   
katlandığı için “herkes 3. Dünya Savaşı’na hazır olsun” 
dedi. Amerikan emperyalizminin emir eri gibi hareket 
eden Avrupa’nın belli başlı savaş kışkır  cısı ve taciri kapi-
talist/emperyalist ülkelerin hükümetleri hep daha büyük 
bir savaşın hazırlığı içindeler. Bu ülkelerde bütün ekono-
miler savaşa endekslenmiş durumda. Savaş ise sadece 
mazlum ülkelerin halkları ve işçi sınıfl arı için değil bizzat 
o ülkelerin işçi sınıfl arı için de bir felaket. Mesela bunlar-
dan Fransa’da elektrik fi yatları son bir yılda yüzde 1100 
artmış durumda. Avrupa’nın Macron benzeri hükümetleri 
utanmaz arlanmaz bir ikiyüzlülükle kendi ülkelerinin işçi 
sınıfl arını savaşa davet ederek kemer sıkmaya çağırıyorlar. 
Şimdi Almanya’nın yanı sıra 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
ilk defa Japon emperyalizmi de ABD’nin bir ileri karakolu 
olarak Çin’e karşı silahlanmaya başladı. 

Dünya hızla bir felakete sürükleniyor!
Dünya hızla bir felakete doğru sürüklenirken işçi sınıfl arı 
çaresizlik içinde hayat mücadelelerini sürdürmeye ça-
lışıyorlar. Dünyanın her yerinde başta işçi sınıfl arı olmak 

üzere mazlum halklar isyan halindeler. İşte daha dün Sri 
Lanka’da despot diktatörü alaşağı eden muazzam ayak-
lanma. Ve bugün uzun yıllar sonra ilk defa Büyük Britanya 
işçi sını  nın hızla Genel Greve yönelmesi. Dünya kapita-
list sisteminin çivisi çıkmış olup insanlığı yok oluşa doğru 
sürüklerken dünya işçi sını  nın eli kolu bağlanmış durum-
da çünkü emperyalistlerden farklı olarak onun bir dünya 
örgütü ya da siyasi par  si maalesef uzun yıllardır yok. Bu 
par   inşa edilemediği müddetçe çeşitli ülkelerin işçi sı-
nıfl arının ve mazlum millet-
lerinin her isyanı yenilgiye 
uğramak zorunda. İşçi sını   
en kısa zamanda hem bulun-
duğu ülkelerde hem de dün-
ya çapında siyasi par  sini en 
kısa zamanda inşa etmek zo-
runda.
İşte bunun için dünyanın en 
az 60 ülkesinden işçi sını   
mücadelecileri bu kez pan-
demiden önce Hindistan’da 
kuruluşunu yap  kları Ulus-
lararası İşçi Komitesi’nin 
(IWC) çağrısı üzerine 29-30 
Ekim tarihlerinde Fransa’nın 
başken   Paris’te bir dünya 
konferansında biraraya geli-
yorlar.
Bu konferans işçi sını  nın 
dünya çapında bir siyasi 
mücadele yürütebilmesinin 
yolunu açmak için düzenle-
niyor. 

Bir dünya işçi par  si için!
Türkiye ile Yunanistan hükümetleri arasındaki karşılıklı 
kışkırtmalar da sürüp gidiyor. Tarafl ar sürekli olarak silah-
lanıyorlar. Bu silahlanmaların paraları vergi olarak yoksul 
halkların cebinden çıkıyor, çıkmaya devam edecek. Bu du-
ruma son vermenin yolu ise kendi ülkelerinin büyük pat-
ron hükümetlerine karşı, Türkiye ve Yunanistan işçi sınıfl a-
rının ortak mücadelesinden geçiyor. Bölgemizin bütün işçi 
sınıfl arı ve mazlum halklarının bu ortak mücadelesi için 
tabii ki bir dünya işçi par  sine ih  yaç var. Paris Konferansı 
bu yolu açmaya aday.

Yaşasın dünya işçilerinin birliği, mazlum halklarının kar-
deşliği!

Türkiye ile Yuna-
nistan hükümetleri 
arasındaki karşılıklı 
kışkırtmalar da sü-
rüp gidiyor. Taraß ar 
sürekli olarak silah-
lanıyorlar. Bu silah-
lanmaların paraları 
vergi olarak yoksul 
halkların cebinden 
çıkıyor, çıkmaya de-
vam edecek. Bu du-
ruma son vermenin 
yolu ise kendi ülke-
lerinin büyük patron 
hükümetlerine karşı, 
Türkiye ve Yunanis-
tan işçi sınıß arının 
ortak mücadelesin-
den geçiyor.
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Uluslararası Kadın Konferansı Çağrısı *
Christel Keiser & Rubina Jamil

Tüm dünyada kadınlar, gitgide artan bir şekilde, kadınlar ve erkekler için gerçek 
anlamda eşit haklar için mücadele ediyorlar. 
Kadın çalışanlar olarak, ama aynı zamanda anne ve kadın olarak da, her alanda 
çi  e baskıya ve çi  e sömürüye maruz kalan kadınlar, her türlü baskı biçimine, 
ayrımcılığa ve şiddete ve erkek egemenliğine karşı ayağa kalkıyorlar. 
Kendi ülkelerimizde bu mücadelelerin ve hareketlerin içerisinde yer alan bizler, 
kadınların özgün taleplerinin işçi sını  nın kurtuluşu için verdiği daha genel müca-
delenin bir parçası olduğunu biliyoruz.  
Ancak; ve bu ikisi arasında bir çelişki görmüyoruz; kadınların özgün talepleri var-
dır: Eşit ücret, mesleki eşitlik, yasal eşitlik, çocuk bakımı için kurumların oluştu-
rulması, kadınların kendi kaderlerini belirleme hakkı, üreme hakları ile ilgili olarak seçme hakkı ve kadın olarak maruz 
kaldıkları kötü muamele ve şiddet eylemlerinin sona ermesi. 

Bu nedenle Savaşa ve Sömürüye Karşı Uluslararası İşçi Konferansı’nın (IWC) çağrısını yap-
 ğı işçi konferansı öncesinde, mevcut haklarını korumak, yeni haklar kazanmak ve kaybe-

dilmiş hakları geri kazanmak için mücadele eden kadınları bir araya ge  ren bir uluslararası 
toplan   düzenlenmesini öneriyoruz. 
1910’da Kopenhag’da düzenlenen İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı, 1848 
devrimlerini ve Paris Komünü’nü anmak üzere ilk uluslararası kadınlar gününü 19 Mart 
1911 tarihinde düzenlemeyi kararlaş  rdı. 8 Mart 1917’de ise Rus kadınlar Uluslararası 
Kadınlar Gününü Petersburg’da ekmek, barış ve özgürlük talepleri ile bir gösteri yaparak 
kutladılar. 1920 yılından i  baren Uluslararası Kadınlar Günü 8 Mart’larda kutlandı. 
Bizler her ülkede düzenlenen 8 Mart kutlamalarında uluslararası bir işçi kadınlar konfe-
ransı toplama önerimizin gündeme alınmasını ve bu uluslararası konferansa ka  lacak he-
yetlerin oluşturulmaya başlanmasını öneriyoruz. 

***
Rubina Jamil, Tüm-Pakistan Sendikalar Federasyonu (APTUF) Genel Sekreteri, Pakistan 
Christel Keiser, Demokra  k Bağımsız İşçi Par  si (POID) Ulusal Sekreteri, Fransa

Çeviren: Pınar Erol

* 29 Ekim 2022’te Paris’te yapılacak olan konferans için kaleme alınan bu çağrı metni 22 Ocak 2021’de yayınlanmış  r. 
Kaynak: h  ps://coi-iwc.org/2021/01/22/our-proposal-is-to-hold-an-interna  onal-conference-of-working-women/

** Bu yazıda kullanılan görsel 1919 yılında Birinci Uluslararası Emekçi Kadınlar Kongresi’de (ICWW) çekilmiş  r.

Kadın çalışanlar 
olarak, ama aynı 
zamanda anne ve 
kadın olarak da, her 
alanda çifte baskıya 
ve çifte sömürüye 
maruz kalan kadın-
lar, her türlü baskı 
biçimine, ayrımcı-
lığa ve şiddete ve 
erkek egemenliğine 
karşı ayağa kalkı-
yorlar. 
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Bir kısmımız çoktan teslim olmuş bile! Çok azımız yeryü-
zündeki hakkı ile kendisine sunulan arasındaki çelişkiye 
i  raz ediyor. Bunların içinde ise çok çok azımız bu taksime 
ahlaki gerekçelerle i  raz ediyor. 
Ahlaki gerekçeler! Ahlakın insanın belden aşağısı ile ilgili 
olduğunu düşünen toplumsal ortalama göz önüne alındı-
ğında kolayca göz ardı edilen bir konu! Oysa insanoğluna 
kötüye razı olmama direncini veren, başka türlüsüne razı 
olamayacağı kadar bilinci şekillendiren ilkeler bütünüdür 
ahlak! Buna vicdan da diyebiliriz elbe  e; hayata nereden 
başlarsa başlasın, doğruyu bulmamıza yardım edecek bir 
kılavuzdur vicdan. Her insanda bulunur, ama her insan 
onu kullanmaz! Çünkü vicdan çoğu zaman insanın özçıka-
rıyla ters düşebilir! Ve insan aynı zamanda öz çıkarını dü-
şünür, hesap kitap yapar, insanın doğru ile kolay arasında 
ayrım yapması gerek  ğinde kolayı/risksizi seçme olasılığı 
yüksek  r! 
Kur’an “ ..o ölçtü biç  , kahrolası nasıl da ölçtü biç  ..” di-
yerek resmeder bu bencillik/kibir halini... Zira insan ken-
dini müstağni gördüğünde azar; Müstağnilik; yani insanın 
vicdanını iptal etmesi, bencillik  r. Yine Kur’an’ın ifadesiyle 
insanın “kalbinin mühürlenmesi”dir. 

Ahlaki olan, poli  k  r de…
Kur’an rehabilitasyon amacıyla okunduğunda insan nef-
sinin ıslahıyla ilişkili, bireysel ahlaki tavsiyeler olarak al-
gılanacak tavsiyeler -ki devletli toplumlarında çoğunlukla 
böyle algılanır!- aslında toplumla alakalı poli  k/ideolojik 
ilkelerdir. Çünkü “vicdan”ın ancak toplum içinde bir fonk-
siyonu olabilir; insanın “ötekiler”le ilişkilerinin adalet te-
melinde gerçekleşmesinin koşuludur vicdan/ahlaki ilkeler. 
Ve insanlar bu ilkeler için ölümü göze alabilir ancak. 
Haksızlığa karşı i  razlar bireysel çıkarları aş  ğı anda top-
lumsal mücadeleye dönüşür ve bireysel çıkarın toplumsal 
olan için geri plana i  lmesinin tek yolu, i  razın bireysel 
olmaktan çıkıp ahlaki bir zemine oturmasıdır. Bu yüzden 
insanlar belki de kendilerinin hiç görmeyeceği “gelecek 
güzel günler” ve hiç tanımadığı insanlar için ölümü göze 

Peki, Zafer Çok Mu Yakın?
Kadrican Mendi

alıp kavgaya ka  lırlar.
Evet, yaşadığımız günler bizi ahlaki tercihler yapmaya zor-
luyor yine... Tarihin diyalek  ği böyle işliyor zira... 
Bize daya  lan tüm bu karanlıktan paçayı nasıl kurtaraca-
ğımıza ilişkin bireysel tercihler yapabiliriz kolayca... Yükse-
len trendleri takip edip bir anda atlayabiliriz kazananların 
trenine... Elbe  e buna ilişkin 
akli gerekçeler üretmemiz 
de gerekecek  r, ama bunun 
da bir yolunu kolayca bulu-
verir insanoğlu...

Ya da karanlığa kafa tuta-
rız; kaçma şansımız olmadı-
ğından değil aydınlığa olan 
inancımızdan!
Ama bu o kadar kolay değil 
maalesef!
Eğer inancımızı takip ede-
ceksek o zaman önümüzde 
çok uzun ve çoğu zaman sı-
kın  lı bir yol olduğunu peşi-
nen kabul etmeliyiz! 
Karşımızda duran, tribünlerin çılgın tezahüratları arasında 
ipi göğüsleyeceğimiz bir yüz metre koşusu değil! 
Seyircilerin ve tezahüra  n olmadığı, bazen biteceğinden 
bile emin olamadığımız uzun bir yol, bir bayrak yarışı bizi 
bekleyen...
Neden bu yarışa dâhil olmalıyız o zaman?
İşte bunun cevabını man  ğımızla değil vicdanımızla bulu-
ruz; Dâhil olmalıyız! Çünkü bayrağı ulaş  rmamız gereken 
bir yoldaşımız var ilerde!

***

*Yazıda kullanılan görsel Barbara Jones-Hogu’nun Unite 
adlı çalışmasıdır.

Karşımızda duran, 
tribünlerin çılgın te-
zahüratları arasında 
ipi göğüsleyeceğimiz 
bir yüz metre koşusu 
değil! 
Seyircilerin ve teza-
hüratın olmadığı, 
bazen biteceğinden 
bile emin olamadığı-
mız uzun bir yol, bir 
bayrak yarışı bizi 
bekleyen...
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Biz Öğrencilere Reva Görülen Hayat!
Deniz Bikriç

Ülkemizde öğrenci olmak zor meziyet. Geç  -
ğimiz eği  m döneminin başında KYK yurtla-
rında barınmaya hak kazanamayan öğrenciler, 
yurt ücretleri ve ev kiralarının ar  şı nedeniy-
le üniversitelerini yarıda bırakma ih  maliyle 
yüzleşmiş   ve birçok öğrenci memleketlerine 
dönmek zorunda kaldı. Asla unutamayacağı-
mız bir hadise de yaşandı, Tıp Fakültesi 2. sınıf 
öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda maruz 
kaldığı baskı ve gelecek kaygısı nedeniyle ha-
ya  na son verdi. Öğrenciler olarak sayamaya-
cağımız daha birçok sorunla yüz yüze geldik.
Okul haya  nda karşılaş  ğımız sorunlar bir 
tarafa, KYK burs ve öğrenim kredisi ise biz 
öğrencilerin başındaki ayrı bir dert olarak 
duruyor. Çoğu öğrenciye öğrenim kredisi ve-
riliyor ve ekonomik koşullar nedeniyle çoğu-
muz nasıl ödeyeceğimizi düşünmeden almak 
zorunda kalıyoruz. Bize “oku büyük insan ol” 
diyorlar ancak bize verilen ücretler hiçbir za-
man bizden bekleneni karşılayacak kadar et-
miyor. Öğrenciler aldıkları küçük meblağlarla 
yurt, apart, ev ücre  ni mi ödesinler, sağlıklı 
bir şekilde beslenmek için mi harcasınlar, kül-
türlenmek için bir etkinliğe mi gitsinler, ya da 
ar  k el yakan fi yatlara sa  lan kitapları mı al-
sınlar?

Yurt kapasiteleri çok yetersiz!
Yurt başvuruları yapıldıktan sonra başvuru 
yapan öğrencilere ‘Devlet yurtları kapasite-

sinin Cumhuri-
yet tarihindeki 
en yüksek sayıya ulaşarak 
800.00’i aş  ğı’ mesajı a  ldı. 
Peki, ‘Cumhuriyet tarihin-
deki en yüksek sayı’ diyerek 
övündükleri bu tarihte ülke-
mizde ne kadar üniversite 
öğrencisi olduğundan bah-
se   ler mi? 
YÖK’ün açıkladığı verilere 
göre 2021-2022 eği  m dö-
neminde ülkemizde 8 mil-
yon üniversite öğrencisi bu-
lunmaktaydı. Bu veriyi baz 
alarak yap  ğımız basit bir 
hesapla KYK yurtlarında ya-
tak başına 10 öğrenci düştü-
ğünü görüyoruz. Artan eko-
nomik sıkın  ların yanında 
ar   rılan yurt ücretleri, bir-
çok şehirden gelen bilgilere 
göre odalardan çalışma ma-
salarının kaldırılıp oda kapa-

sitelerinin ar   rılması ve yurtların güvensizliği de cabası. 
Artan enfl asyon nedeniyle özel yurtlara %50 den fazla zam 
geldi ve ev kiraları ise geçen yıla oranla %140 ar   .

Sorunlar biteceğe benzemiyor ama kazanacağız!
Üniversiteler daha açılmaya başlamadan bile öğrencile-
rin önümüzdeki eği  m döneminde yaşayacağı zorluklar 
görünmeye başladı ama sadece bu verilere göre bile bir 
önlem alınmıyor. Görünen o ki geçen yıl başlayan ve hızla 
yayılan Barınamıyoruz Hareke   ve biz öğrencilerin çözül-
memiş sorunları yüzünden başka gelişmeler kendini daha 
fazla gösterecek.
Herkesin ülkemizin geleceği olan biz öğrencilerden çok 
beklen  si var ama öğrenciler olarak en birincil sorunumuz 
olan barınma ih  yacımız bile karşılanmıyor. Öğrencilik ha-
ya  mız bitmeden büyük sorunlarla yüzleşiyoruz.

Ancak direneceğiz ve dayanışma içinde olacağız. Barın-
ma, insanca yaşama, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi biz-
den çalınan haklarımızı da teker teker alacağız!

***

Bize “oku büyük 
insan ol” diyorlar 
ancak bize verilen 
ücretler hiçbir za-
man bizden bekle-
neni karşılayacak 
kadar etmiyor. 
Öğrenciler aldıkları 
küçük meblağlarla 
yurt, apart, ev üc-
retini mi ödesinler, 
sağlıklı bir şekilde 
beslenmek için mi 
harcasınlar, 
kültürlenmek için 
bir etkinliğe mi 
gitsinler, ya da artık 
el yakan Þ yatlara 
satılan kitapları mı 
alsınlar?
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Al  lı Masa, Ekonomi İçin Hâlâ Farklı Bir Teklif 
Koymuş Değil

Cem Somel
Millet İ   fakı’nı teşkil eden muhalefet par  leri vaatlerde 
bulunuyor. Şimdiye kadarki açıklamalarında siyasi rejimde 
ve kamu yöne  minde keyfi  kişisel yöne  mden siyasi erk-
lerin ayrıldığı; anayasayı, kanunları, kuralları, usulleri göze-
ten daha saydam bir yöne  m kurmayı vade   ler. 
Türkiye’nin emekçi çoğunluğu açısından elbe  e bu olum-
lu bir gelişme olur. Kamu görevlendirmesinde ideolojik ve 
etnik ayırımcılığa son verilmesini, key   atama ve azil uy-
gulamalarına son verilmesini, mahkemelerin adil hüküm 
vermesini, yöne  cilerin kanunlara göre iş yapmasını ada-
let isteyen herkes arzular.
Ancak Millet İ   fakı’nın ekonominin kanayan yaralarını 
sarmağa ve emekçi kitlelerin acil sorunlarını çözmeğe ni-
yet açıklaması olmadı. 23 Ağustos’ta Medyascope’ta bir 
haberde, Gelecek Par  li Kerim Rota’nın al  lı masanın se-
çime doğru bir i   fak masasına dönüşeceğini ve ortak bir 
ekonomi programına imza atacağını söylediği bildirildi.

Yaşadığımız kriz 1980 sonrasının mirasıdır
Türkiye’nin ekonomik sorunları, 1980’den beri servet-ser-
maye sahibi sını  n lehine dozunu ar  ra ar  ra uygulanan 
poli  kaların sonucudur. Bunlar özetle kamu ik  sadi işlet-
melerinin özelleş  rilmesi, kamu hizmetlerinin özel girişim-
lere devredilmesi, taşeron işçi is  hdamının yaygınlaşması, 
vergi yükünün emekçilerin sır  na yüklenmesi, ithalat üze-
rinde kontrolün kaldırılması, döviz alıp-satmaya ve dışarı 
yollamaya serbes   tanınması ve ekonomide tüm sektörle-
rin yabancı şirketlere açılmasıdır. 
Bu poli  kaların sonuçları işsizlik, işçilerin çok az bir kıs-
mının sendikalarda örgütlenebilmesi, ucuz ithal mallar 
yoluyla işçilerin başka ülkelerdeki düşük ücretleri ve kötü 
çalışma şartlarını kabul etmeye zorlanması, gıdada ithala-
ta bağımlılık, servetlerin dışarıya kaçırılması, devamlı dış 
 caret açığı, yabancı ya  rım çekmek için yer üstü ve yer 

al   varlıklarımızın sa  lması, dış borçlanma, döviz ve dış 
borç bunalımları… Hepsi bu poli  kaların sonucu. Covid-19 
salgını, küresel ısınma ve Ukrayna savaşı ne  cesi emekçi 
halkın yediği işsizlik, kur, enfl asyon darbeleri cabası.
Bu poli  kaları kırk yıl boyunca egemen sını  n tüm hizipleri 
kesin  siz uygulayageldi. Sosyal demokra  , demokra  k sol-
cusu, liberali, Millî Görüşçüsü, milliyetçisi tek başına veya 
koalisyonlar hâlinde uyguladı. Bu poli  kalar 2017 anayasa 
değişikliğinden önce de uygulandı, sonra da devam e   . 

Yüzünü dışarıya dönen bir ekonomi, çözüm değildir
Birkaç yıldır muhalefet 
sözcüleri ekonomide is  k-
rarsızlığı başkanlık siste-
mine ve poli  k belirsizliğe 
bağlamaktadır. Diyorlar ki, 
Türkiye ekonomisi yabancı 
ya  rımlara, kredilere muh-
taç. Yabancı ya  rımcı güven 
arar, yöne  mine güvenme-
diği ülkede ya  rım yapmaz. 
Başkanlık sistemi ve key   
yöne  m yabancı ya  rımla-
rı caydırıyor. Ekonomik kriz 
bundan.
Bunların tümü gerçek dışı. 
Birincisi Türkiye ekonomisi 
yapısal olarak yabancı ya  -
rımlara, kredilere muhtaç 
değil. Yabancılardan döviz 
kesilince kriz çıkıyorsa bu 
kontrolsüz serbest ithala  n 
ve döviz alarak servet birik  rme serbes  sinin sonucu. Ya-
bancı ya  rıma, krediye bağımlılığın nedeni bu uygulama-
lardır. İkincisi yabancı ya  rımcı sadece kazanç arar. Bunlar 
key   kişisel rejimlerle yöne  len ülkelerde ya  rım yap-
masaydı Afrika ülkelerinde, Çin’de hiç yabancı ya  rım ol-
mazdı. Bilakis, uluslararası şirketlerin gerek  ğinde yolsuz 
rejimlerle gayet güzel iş birliği yap  ğı bilinmektedir. Son 
olarak Türkiye’ye şimdilerde yabancılardan döviz girişinin 
azalmasının sebebi Türkiye’deki siyasi olaylar değil, salgı-
nın, küresel ısınmanın ve Ukrayna buhranının dünyada yol 
aç  ğı ik  sadi sarsın  dır. Ancak AKP-MHP ik  darının düşük 
faiz poli  kası da bunların üzerine tüy dik  .

Sonuç olarak…
Yeni bir hükümet TCMB’nin faiz oranını ar  rırsa Türkiye’ye 
yabancı ya  rım çekebilir, kur ar  şını belki frenleyebilir. 
Yeni hükümet tutarlı bir is  krar programı uygularsa belki 
enfl asyon oranını da düşürebilir. Onun ötesi eski tas eski 
hamam olacak. Millet İ   fakı’nın ithala   kontrol ederek 
dış  care   dengeleme, dövizle servet birik  rmeyi önleme, 
taşeron sistemini kaldırma, vergilerde adalet sağlama, 
gıda üre  minde kendine yeterlik gibi haya   ih  yaçlardan 
herhangi birini gündeme alması beklenemez. Bir ortak 
ekonomi programı yapabilirlerse bunu göreceğiz. 

***

Son olarak Türki-
ye’ye şimdilerde 
yabancılardan döviz 
girişinin azalma-
sının sebebi Türki-
ye’deki siyasi olay-
lar değil, salgının, 
küresel ısınmanın ve 
Ukrayna buhranının 
dünyada yol açtığı 
iktisadi sarsıntıdır. 
Ancak AKP-MHP 
iktidarının düşük 
faiz politikası da 
bunların üzerine tüy 
dikti.
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Çok konuşulan bir konudur: Almanya ya da diğer Avrupa 
ülkelerindeki Türk işçiler, seçimlerde sosyal demokrat ve 
Yeşiller gibi par  lere oy verirken sıra Türkiye seçimlerine 
gelince neden çoğunlukla sağ, muhafazakâr, milliyetçi par-
 lere oy vermekteler? Bazı arkadaşlar bu duruma “işçiler 

orada çıkarlarına göre oy veriyorlar, orada sosyal demok-
rat/sosyalist par  ler işçilerden göçmenlerden yana” gibi 
izahlar ge  riyorlar. Tabi sonrasında akla hemen şu soru 
geliyor: “O zaman Türkiye’de solun işçilerin çıkarları ile bir 
ilgisi yok mu?”

Türkiye’de siyasal işçi hare-
ke   yok!
E. Yıldızoğlu “Türkiye’de Sol 
(1960-1980): Hangi Sını  n 
Solu?“ başlıklı yayınmış bil-
dirisinde “Türkiye’de de sol 
vardır; işçi hareke   de var-
dır; ama sol ile işçi hareke-
 nin bütünleşmesini ifade 

eden anlamda siyasal işçi 
hareke   yoktur” der. Benzer 
şekilde sol hareketleri ve ba-
zen aynı zamanda oldukça 
güçlü işçi hareketleri de olan 
bazı ülkelerde de tarihsel 
bir bütünleşme olmaması 
ve ulusal çapta etkili bir işçi 
siyase  nin yokluğu anlamın-
da, bu ülkelerde solun işçi 
sını  nın siyaset yapma aracı 
ve temsilcisi olmadığına vur-
gu yapar. Türkiye’de siyasal 
işçi hareke   anlamında tek 
anlamlı (ne yazık ki geliş  ri-
lememiş) örneğin de 1961-
68 arası TİP (Türkiye İşçi Par  si) olduğunu belir  r.
Siyasal işçi hareketleri bazı tarihsel dönüşüm/devrimci 
koşullar dönemlerinde konseyler, sovyetler biçimlerini 
alsalar da kendilerini daha çok işçi, sosyal demokrat, sos-
yalist, komünist gibi vurgularla öne çıkan, ulusal çapta 
siyasal role sahip par  ler olarak ortaya koyarlar. Tarihsel 
olarak bakıldığında hemen hemen her ülkede sosyalist ör-
güt ve hareketler ve yine zayıf veya güçlü işçi (sendikal/
sosyal) hareketler vardır ama sadece bazı ülkelerde siyasal 
denebilecek işçi hareketleri bulunmaktadır. Siyasal işçi ha-
reketlerinin gelişip gelişememesinde esas faktör olarak, o 
ülkedeki sanayileşme oranı ve işçi sını  nın nicel büyüklüğü 
belirleyici görülür ancak bunun tek belirleyici faktör olma-
dığı görülmelidir. Almanya, Fransa gibi kıta Avrupası ülke-
lerinde siyasal işçi hareketleri belirleyici olmuştur. Ancak 
bu siyasal atmosferi ABD’de ve Kanada’da göremezken, 
bu ülkeler gibi eski İngiliz sömürgesi olan Avusturya’da ve 
Yeni Zelanda’da görebilmekteyiz.

Türkiye’de Sol, İşçi Sını  nın Siyaset Yapma Aracı 
Ya Da Temsilcisi midir?

Zeki Kılıçaslan

Türkiye’de ekonomik krizler hükümet par  lerinin düşü-
şüne yol açıyor ama oy verilen siyasal tarafl ar değişiyor 
mu?
Bir ülkede siyasal işçi hareke   ortaya çıkıp çıkamamasının 
nedeni esas olarak o ülkenin siyasal/sosyal hareket tari-
hinin kendine özgü özelliklerinde aranmalıdır. Burada çok 
sayıda değişken ve dinamik faktörün varlığı ve etkileşimi 
söz konusudur. Ülkede tarih içinde yaşanan farklı düzlem-
lerdeki çelişki ve ça  şma alanları içinde ana siyasal karşıt-
lığın hangi temelde kurulduğu, bunun kitleler tara  ndan 
algılanış şekli ve bu karşıtlıkların zaman içinde siyasal öz-
neler tara  ndan farklı temeller esas alınarak dönüştürü-
lüp dönüştürülemediği belirleyici faktörler olarak görün-
mektedir. 

Eğer Türkiye’de siyasal bir 
işçi hareke   yoksa bu tarihi 
koşullar içinde emek-serma-
ye çelişkisini, siyase  n belir-
leyici temel çelişkilerinden 
en azından birisi olarak bile 
ortaya koyamadığımızı ya 
da bu çelişkinin işçi-emekçi 
kitleler tara  ndan hakkıy-
la algılanmadığı gerçeğini 
yüzümüze vurur. Nitekim 
çok kaba bir şekilde değer-
lendirildiğinde -ülkemizdeki 
Kürt siyasal hareke  ni bir 
kenarda tutarak- siyasal at-
mosferimize 1960 sonrası 
sağ-sol karşıtlığını esas alan, 
modern/seküler yaşam tarzı 
ve kimlik ile muhafazakâr/
dindar kimlik temelinde 
tercihlerin hâkim olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu ayrışmanın 
seçim sonuçlarında sürekli 
olarak, yüzde 65-70’a yüzde 
35-30 karşıtlığını ortaya koy-

duğunu görüyoruz. Bugün sağ siyase  n oldukça zayıfl adığı 
halde bile bu oranların çok değişmediğini, AK Par  -MHP 
ik  darının yıkılışının da ancak yeni sağ milliyetçi/muhafa-
zakâr par  lerin ortaya çıkması ile konuşulur hale geldiği 
gerçeği ortadadır. 
Türkiye de seçmenler hangi kimlikleri ile siyasete ka  lım 
gösteriyorlar diye bak  ğımızda karşılaş  ğımız şey ortada: 
Geleneksel-dindar/Modern-seküler, Sünni/Alevi, Türk/
Kürt kimlikleri. İşçiler ve yoksullar orta sınıfa göre daha az 
eği  mlidir ve genelde daha muhafazakâr bir kültürel kim-
liğe sahip  r. Dolasıyla Kürt veya Alevi kimliğine sahip olan-
lar dışındaki çoğunluk işçi ve yoksulların CHP’den daha çok 
sağ muhafazakâr milliyetçi par  lere oy vermesi beklenir 
ve genelde gözlenen de bu durumdur. Sonuç olarak her 
kimliğin bir par  si var. Ve maalesef emek-sermaye çelişki-
si siyasallaşmadığından işçilerin ve emekçilerin bir par  si 
yok. Ama Türkiye’de patronların ve sermayenin her kimlik-
ten çok par  si var!
Evet, Türkiye’de ekonomik krizler çoğunlukla ik  darları, oy 

TİP’in  kuruluş başvurusu sırasında çekilmiş bir fotoğraf.  Par-
tinin 12 kurucusu şu isimler:  Maden işçisi Kemal Türkler, teks-
til işçisi Avni Erakalın, tekstil işçisi Şaban Yıldız, basın işçisi 
İbrahim Güzelce, çikolata sanayii işçisi Ahmet Muşlu, lâstik 
işçisi Rıza Kuas, garson Kemal Nebioğlu, tütün işçisi Hüseyin 
Uslubaş, ilaç sanayii işçisi Saffet Göksüzoğlu, basın işçisi 
Salih Özkarabay, nakliyat işçisi İbrahim Denizcier ve İstanbul 
İşçi Sendikaları Birliği İcra Heyeti Üyesi Adnan Arkın.
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verilen par  yi değiş  riyor ama oy verilen “siyasal tara  ” 
değiş  rmiyor. Eğer siyasal tarafl ar kimliklerce belirlenmiş-
se ancak oy verilen par  lerin isimleri değişir, siyasal taraf-
ları değişmez. Hem nasıl olsun ki? Halkın ekmeği azaldı 
diye kimliğini de değiş  recek hali yok!
Umut her zaman vardır, gerekli olan doğru bir mücadele, 
örgütlenme anlayışını yaşama geçirmek  r!

Ama bu özellikler 
hiç değişmez de-
ğildir. Sosyal siya-
sal tarihsel gelişme 
süreci içinde sos-
yalist hareket veya 
hareketlerin doğru 
yaklaşımla işçi ha-
reke   ile bütünleşip 
siyasal bir işçi ha-
reke   oluşumunu 
sağladıklarını veya 
tersi durumlarda 
var olan siyasal işçi 
hareketlerinin ge-
rileyip bu konumu 
yi  rdiklerini görebi-
liriz. Nitekim 1960 
sonrası yükselen işçi 

hareke   koşullarında, sendikacıların TİP’i kurması ve par-
 nin kısa sürede o zamanlar henüz anlamlı şekilde bölün-

memiş olan değişik kuşaklardan sol kadroları kapsaması, 
par  nin öncü işçiler için bir çekim merkezi olması, ardın-
dan TİP’li sendikalar tara  ndan kurulan DİSK’in TİP ile kur-
duğu karşılıklı güçlendirici iş birliği, TİP’i siyasal işçi hare-
ke   örneği düzeyine yaklaş  rmış  r. Devam eden süreçte 
devle  n baskıları ve 1971 askeri yöne  minin poli  kala-
rının çok etkisi olsa da, TİP’in bu konumu yi  rmesindeki 
esas nedenin, sol siyasetlerin yaşadığı ayrışma ve çözülme 
sonrası sol hareket ile işçi hareke   arasındaki anlamlı bir 
düzeyde kurulabilmiş bütünleşmenin yi  rilmesi olduğunu 
görmekteyiz. Ardından hâlâ da devam eden süreçte, bazı-
ları 1970-80 arasında kitlesel güce sahip olmuş olan, çok 
sayıda sosyalist ve devrimci örgütler, par  ler ve bazı işçi 
hareketleri olsa da, şimdiye kadar hiçbir hareke  n siyasal 
işçi hareke   konumuna yükselemediği ortadadır.
Burada diğer güncel bir örnek olarak Brezilya İşçi Par  sin-
den (PT) söz etmek yararlı olacak  r. PT, Brezilya’da askeri 
diktatörlük rejiminin çözüldüğü yıllarda geleneksel devlet 
güdümlü sendikalara rağmen büyük grevlerle yükselen 
yeni bir işçi hareke   içinde, siyasal temsil arayışı sonu-
cu 1979’da kurulmuştur. PT, geleneksel Stalinist, Troçkist 
ve gerilla hareke   kökenli, göreceli olarak güçlü sol siya-
setlerin varlığına rağmen siyasal işçi siyase  nin olmadığı 
Brezilya’da mücadeleci sendika öncüleri tara  ndan kurul-
sa da hareket farklı eğilimlerden ve kuşaklardan sosyalist 
grupları ve kadroları içine alan, kent yoksulları hareke  , 
yerel dayanışma hareketleri, muhalif Katolik dini taban 
hareketleri gibi yeni toplumsal muhalefet odakları ile de 
bütünleşen çoğulcu bir yapıya sahip  . PT’nin giderek etkili 
bir siyasal işçi hareke   halini alıp 2002’de devlet başkanlığı 

seçimlerini kazanması, onu eski ba   Avrupa işçi par  leri 
dışındaki en anlamlı siyasal örnek olarak ortaya çıkarmış-
 r. 

Gerekli olan; kültürel kimlik ayrımlarına dayanan “sol”un, 
işçi hareke   ve sosyalist güçler tara  ndan sınıf mücadelesi 
temelinde yeniden tanımlanmasıdır.
Türkiye’de sosyalist hareketlerimiz var, işçi hareketlerimiz 
de var ve işçiler sendikalaşmak ve örgütlenmek de is  -
yorlar. Sosyalist güçler işçilerin mücadelelerini, direnişle-
rini destekliyorlar. Öte yandan işçiler siyasete çok ka  lım 
gösteriyor ve çok yüksek oranda oy kullanıyorlar, par  lere 
üye oluyorlar, toplan  lara ve gösterilere ka  lıyorlar. Ama 
işçiler siyase  e “işçi” olarak değil farklı kültürel kimlikleri 
ile varlar. Gerçek açıkça ortada, işçiler-emekçiler bir taraf 
olarak siyase  e yoklar ve biz siyasal bir işçi hareke  ne sa-
hip değiliz.
Kitlelerin algısında CHP’nin 
belirlediği ve kültürel kim-
liklere dayanan “sol”un işçi 
hareke   ve sosyalist güçler 
tara  ndan sınıf mücadele-
si temelinde aşılıp yeniden 
tanımlanması sağlanmadan, 
sağ muhafazakâr siyasetle-
rin destekçileri konumun-
daki işçi, emekçi kitlelerin 
oy verdikleri par  lerini de-
ğiş  rseler de siyasal taraf 
değiş  rmeleri mümkün gö-
rünmemektedir.
Şimdi siyasal gerilimin çok 
belirleyici olduğu bu seçim 
sürecini bir siyasal işçi hareke  nin inşa mücadelesinin 
parçası haline ge  rmek görevi ile karşı karşıyayız. Uzun za-
manlardır şahit olduğumuz şekilde bütünleşik bir siyasal 
işçi hareke   inşa etme perspek  fi nin parçası olarak an-
lamlı olabileceklerken, bundan tamamen bağımsız olarak, 
eski DİSK başkanlarının ya da bazı sendikacıların sırayla 
CHP’den ve çok dağınık durumdaki sosyalist hareketler-
den birkaç sosyalist devrimci yoldaşımızın da HDP’den 
milletvekili olmaları ile bu sürece hizmet pek mümkün gö-
rünmemektedir. 
Mücadeleci sendikal yapıların etkili bir emek siyase   oluş-
turulmadan, işçi sını  nın hiçbir kalıcı ekonomik sosyal 
kazanım sahibi olamayacağını bilmek ve sendikaların bu 
siyase  n oluşturulmasında kendilerine düşen görevi ha-
 rlamaları gerekiyor. Uzun süredir işçilerin hak alma ve 

gerçek örgütlenme mücadelesinin önünde engel haline 
gelmiş sendikal yapıları ve statükoları yıkacak yeni bir işçi 
hareke  ne ih  yaç vardır. Bugünkü seçim sürecinden ba-
ğımsız olarak, her biri sosyalist teorinin belirli bir yorumu-
nu esas aldığını belir  p buna dayanan grup kimliklerini var 
etme gayre  nin dışında bir “poli  ka” ortaya koyamayan 
sosyalist devrimci yapılarımızın da kendilerini aşmaları ge-
rekiyor. Ve zaten bu iki süreç ancak birlikte yürüyebilir.
Birleşik, demokra  k çoğulcu, kitlesel bir emek siyase   ol-
madan ne ekmeği ne de demokra  k hak ve özgürlükleri-
mizi kazanabiliriz!

Mücadeleci sendi-
kal yapıların etkili 
bir emek siyaseti 
oluşturulmadan, işçi 
sınıfının hiçbir kalı-
cı ekonomik sosyal 
kazanım sahibi ola-
mayacağını bilmek 
ve sendikaların bu 
siyasetin oluşturul-
masında kendilerine 
düşen görevi hatırla-
maları gerekiyor.
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Teatral Emek
Umut Uğur 

‘İşçi Tiyatrosu’ ve ‘  yatro işçisi’ isim tamlamalarını düşün-
düğünüzde, hangisi daha aşina geliyor zihninize? Bu soru-
nun kişisel cevabı, zihnimizde hangi algı kanallarını, refl eks 
olarak hangi bilinç paketleriyle ilişkilendirdiğimize bağlıy-
mış. Aşinalıkla başlıyormuş odaklanma. 
İşçi Tiyatrosu ilk olarak, 1924 yılında Moskova’da yayınlan-
maya başlayan Mavi Gömlek adlı ulusal bir derginin proje-
si olarak zuhur ediyor. Dergide, söz konusu Mavi Gömlek 
kolek  f işçi  yatrosunun repertuarı, sahneleme metotları 
ve oyunları basılıp fasiküller halinde bütün ülkeye dağı  lı-
yor. Birkaç on yıl içinde de, dünyanın pek çok ülkesindeki 
muhalif hareketlerin heyecanla benimsediği, vazgeçilmez 
ajitprop bir geleneğe evriliyor. İşçi Tiyatrosu konusunun 
söz söyleyeni çok olur; bu yazının konusu  yatro işçile-
ri; onlar ki, evveliyatları Sovyet Devrimi’nden falan çook 
önce. 

Gustav Klimt’e ait The Ancient Greek Theatre of Taormina adlı 
tablodur.

Tiyatro emeğinin kökleri
İlk  yatro işçilerinin kimler olabileceğine yönelik bir araş-
 rmaya girişince, eski çağlarda çoğu kez dans emekçi-

leriyle  yatro emekçileri aynı ça   al  nda görülüyorlar. 
Toplulukları topluca galeyana ge  rme becerisi olan bu 
emekçiler, kimi zaman ateşle kimi zaman havayla bir olup 
izleyenlerin epifi z bezlerini öylesine bir ahenkle faaliyete 
geçiriyor olmalılar ki, başka hiçbir iş yapmadan yaşam-
larını kalburüstü seviyelerde sürdürebiliyorlar. Dyonisos 
işte bu segmen  n ilahı. Ancak işin tam anlamıyla  yatro 
emekçiliği olarak ayrışması yerleşik toplumların çoğalma-
sı ve kent alışkanlıklarının oluşmasıyla başlıyor. Retorik 
önem kazanıyor. Nida ile ile  şim hayvanlara yakış  rılır 
oluyor. Yazı ve retorik bilginin yayılışını muazzam biçimde 
hızlandırıyor. Bilinen ilk  yatro işçileri an  k Mısır tapınak 
duvarlarına resmediliyor; oynadıkları oyunların me  nleri-
ne kadar hem de. Mitoloji anla  yorlar. Bir nevi, dönemin 

diyanet müfreda  ... Belli ki bu zanaat insanlar arasında 
epeydir demleniyor. Duvarlara işlenen resimlerde gördü-
ğümüz  yatro işçileri, dönemin saray ve uleması tara  n-
dan fonlananlar. Zira muktedirlerin bir bildiği var: Epifi z 
bezinin kontrol edilemez toplu cûşa neden oluşu ve so-
nuçlarını, evvelce topraklarında yaşanmış deniz kavimleri 
is  lası sırasında aşk ile saldırayazan cengâver ejderhaların 
hikâyelerinden biliyorlar. Tabii bu belgeler hep sarayda ne-
ler olduğunu anla  yor bize. Aynı dönemde halk arasında 
çalışan  yatro işçileri yok muydu acaba? Firavun me  n-
lerinde izlenen ısrarlı “Tiyatro böyle yapılır!” ünlemesi, 
insanı “Demek başka türlüsü de yapılıyordu,” şüphesine 
yönlendiriyor ama bunu doğrulayan nitelikte kaynak yok. 
Muktedirler onları nakşe   rmemiş tapınaklarının kireçta-
şı duvarlarına. Gelip görün ki, muazzam bir duvar ustası 
nüfusu bir anda ayaklanıp, hep bir ağızdan aynı kitabın 
ayetlerini terennüm eder hale geliveriyor. Bu işte mutlaka 
 yatro işçilerinin parmağı olmalı. Okuma yazma oranının 

hayli düşük olduğu o çağlarda, bir anda olacak işler değil 
yoksa bunlar. Diğer yandan bu durum, Eski Ahit’in neden 
onca drama  k bir anla  ma sahip olduğunu da açıklayabi-
lir. 
Helenis  k Çağ’da  yatro işçileri Mısır’dakine benzer diya-
net müfreda   anla  mı işlerinin yanı sıra, kraliyet soytarılık 
müessesesinde de çalışmaya başlıyorlar. Saray soytarıları 
krallarının yanında savaşlara götürülüp, dönüşte -eğer dö-
nebilirlerse- kent halkına savaşta neler yaşandığını anla  -
yorlar. Bir nevi savaş muhabirliği yapıyorlar. Kent sakinleri 
de bu havadisleri yığınlar halinde almayı öyle çok seviyor 
olmalılar ki, her yerleşimde en az bir tane anfi  yatro var. 
Çoğu zaman ken  n en büyük yapısı. Bunun sadece drama 
bağımlılığıyla te  klendiğine inanmak güç geliyor insana 
doğrusu. Bunca emeğe drama seyretmekten daha yaşam-
sal bir talep olmalı. 

Adeta bir şifa: Haberdar olmak
Yerleşik yaşama geçen topluluklar, ilk başlarda dışarıdan 
gelebilecek tehlikelere daha belirgin bir hedef olmuşlardır 
muhtemelen. Yerleşerek haya   kolaylaş  rmanın bir bedeli 
olarak savunma stresiyle yaşamak yazgıları haline gelmiş 
olmalı. Böyle bir ortamda da etra  an ve yaklaşan tehlike-
lerden erken haberdar olmak büyük bir önem taşıyordu 
kuşkusuz. Meddahlara ulaklık yakış  rması boşuna değil. 
Bu ile  şimi sağlayan  yatro işçisinin de toplum nezdinde 
onaylanan ayrıcalıklı bir statüsü vardı muhakkak. Bunların 
işi, oradan oraya gitmek, cemaa  en cemaate geçmek, her 
bir topluluğun diğer topluluklarda olup biteni öğrenmesi-
ni sağlamak ve söylen  leri, dedikoduları, niyetleri, yargı-
ları faş etmek, bunun karşılığında da hayatlarını rahatça 
sürdürmek  , muhtemelen. İnsan etra  ndan ne kadar ha-
berdar olursa, savunma stresinden de o kadar arınıyordu 
muhakkak. Bir şifa adeta. Tiyatro işçisi anla   kça ve anla-
 mını ballandırdıkça cûşu huruş zerreleri süzülürdü mu-

hakkak kitlelerin omuriliklerine epifi z bezlerinden. Diken 
diken olurdu bedenler. Kimi zaman da, gülmekten kırılırdı 
insanlar. Hepsi şifa. Tiyatro işçisi gazeteci olduğu kadar bir 
şifacıdır da aslında; anfi  yatrolar da şifalı gazete... 
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Elbe  e muktedirler aydınla  cı anlamı olan teatral faali-
yetleri pek sevmezler. Hem şifa hem haber çok fazladır. 
Şifa yeterlidir. Haberleri kendileri ayarlamaya başlarlar. 
Tiyatro işçileri için emeklerinin neye hizmet edeceği so-
rusu bir kez daha kendi aralarında ayrışmaya neden olur. 
Tiyatro giderek dramaya hizmet eder hale gelir, haberci 
niteliğini kaybeder, cûşu huruşu acı çek  rerek yaşatan, 
kahramanlarının ölümüne kahreden tragedyalara dönü-
şür. Tiyatro işçisi bir duygu sömürgeni halini alır. Ar  k her 
şey kurgudur ve  yatro işçisi de kurguların icracısıdır. Gö-
revi ve temsil başına alacağı ücret anlaşmalarla belirlenir 
hale gelir. Kendi  yatrosunu kurmak isteyen çoğu  yatro 
emekçisininse cezbedebildiği müşterinin takdiri geçimine 
yetmez. 

Teatral emeğin tal  fi  nasıl yapılabilir?
Tiyatro işçisinin ortaya koyduğu emeğin tal  fi  nasıl yapı-
lır ki? Birimi nedir? Alınan keyif mi? Moral? Dikiz hazzı? 
Öğrenme hazzı? Bilmenin olgunluğu hazzı? Bir bilet pa-
rası karşılığı mı? Tiyatro işçileri de üre   kleri değerle ya-
bancılaşmış gibiler; tüm diğer işçiler gibi. Ortaya konulan 
emeğin değerini serbest rekabet piyasası belirliyor. Tiyatro 
işçisi ücret alır, kazancın büyük bölümü  yatro patronuna 
kalır. Ya  rımı yapan patrondur, kazanan da o olacak  r. Se-
yirci müşteridir. Aldığı şeyin parasını peşin öder. 18. yüzyıl 
İstanbul’u Çardak Kahvehanesi’nde gösteri yapan  yat-
rolar önce izlenir sonra para ödenirmiş. Kimin ne kadar 
ödediğini de herkes bilirmiş. Bazen iş inada biner,  yatro 
işçileri hiç görmedikleri meblağlara kavuşurlarmış. Şimdi-
lerde, sahneyi görüş kalitesine göre fi yatlandırılan koltuk 
kiraları peşin ödenerek izlenen  yatro işçilerinin ürünleri, 
beğenmek ve/veya beğenmemek arasındaki geniş skalada 
değerlendirilmekle kalıyor. Malum, her şey zihinsel. Arada 
bir de ödül veriliyor. Bu fi yata bu oyun... Nerden nereye?! 

Amerika’da kurulan ilk ulusal  yatro işçileri sendikası Equ-
ity, 1919 yılında, New York’ta dünyanın bilinen ilk  yatro 
işçileri grevini organize ediyor ve sendikalı  yatro emek-
çileri neredeyse bütün taleplerini kanun haline ge  r  p 
 yatro patronlarına dayatmayı başarıyor. 1970’de de An-

kara Sanat Tiyatrosu emekçileri, ‘Sınırdaki Ev’ oyununun 
ikinci perdesine grev önlükleri ve davul zurnayla çıkarak, 
Tiyatrocular Sendikası Ti-Sen ça  sı al  nda, AST’ın kuru-
cu patronlarına karşı ülkemizin ilk  yatro işçileri grevini 

başla  yor. Ancak kurucu patronlar işçilerinin taleplerini 
karşılamak yerine,  yatroyu topyekûn işçilere bırakıp çe-
kiliyorlar. AST’ın en parlak dönemi de, cuntaların, ekono-
mik krizlerin, türlü engellemelerin arasında geçen 70, 80 
ve 90’lı yıllarda yaşanıyor. Gelip görün ki, onca başarı ve 
popülarite AST işçilerinin kendi  yatrolarını borçlarından 
kurtarmaya yetmiyor. 

Tar  şmanın dönüp dolaşıp kitlendiği yer: Fikrî mülkiyet 
meselesi
Tiyatro işçilerinin iş tanımı sadece yazılmış oyun me  nle-
rinde bulunmuyordur kuşkusuz. Bir kalem emekçisinin iş 
tanımı gibi,  yatro emekçisinin de bir iş tanımı olmalıdır ki, 
üre   ği değer tespit edilebilsin. Bu bir akademik çalışma 

gerek  rir muhtemelen. Böyle bir iş tanımı olma-
yınca, günümüzde sıklıkla görüldüğü gibi, kıran 
kırana bir ün rekabe   içinde yaşayan, imanlı bir 
toplum mühendisliği yapan, algıya oynayan ve 
asla sahici olmayan bir teamülsüzlük ortamı çı-
kıyor ortaya. Tiyatro işçilerinin de içinde olduğu 
geniş bir işçi segmen  nin ortaya çıkar   ğı ürüne, 
kapitalist Ba   düşüncesi kendine göre ‘intellec-
tual property - fi krî mülk’ diye bir kavram ürete-
rek  yatro işçisinin ürününü metalaş  rma çabası 
gösterirken, kapitalizme alterna  f düşünceler 
geliş  ren ideolojilerin böyle konularda ortaya 
a  lmış fi kirleri pek az genelde; yok da denebilir 
ha  a. 
İnsanı insana insanla anlatmak, insanlık tarihi-

nin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri gibi görünüyor. 
Farklı perspek  fl erden görüşlerle empa   kurmak, insan 
olmanın farkındalığını ar  rıyordur muhakkak. Bunlar el-
zem ih  yaçlar mıdır? Öyle 
görünüyor, zira muktedirler 
gelip gidiyor, çağlar kapanıp 
açılıyor, ama otonom  yatro 
hiç bitmiyor. Dolayısıyla  -
yatro işçisi de, ürününü baş-
ka başka formlarda ortaya 
çıkartarak, hep var oluyor. 
Aynasız yaşanmıyor demek. 
Çoğunlukların hakkını ala-
madığı bu dünyada,  yatro 
işçilerinin hakkını alması 
düşünülemez elbe  e ama 
gelecek perspek  fl i hak pay-
laşımı tasarıları da genelde 
pek ham görünüyor. Yeni 
bir düşünceden çok yeni 
bir düşünme biçimi gereki-
yor belki? Belki de sonunda 
herkesin  yatro işçisi olduğu 
bir dünya tanımlanacak Ba   
Dünyası’nda ve Doğu Dün-
yası  yatro emekçileri, “Biz ne diyoruz yüzyıllardır?” diye 
soracaklar kinayeli kinayeli.

***

Helenistik Çağ’da 
tiyatro işçileri Mı-
sır’dakine benzer di-
yanet müfredatı an-
latımı işlerinin yanı 
sıra, kraliyet soyta-
rılık müessesesinde 
de çalışmaya başlı-
yorlar. Saray soy-
tarıları krallarının 
yanında savaşlara 
götürülüp, dönüşte 
-eğer dönebilirlerse- 
kent halkına savaş-
ta neler yaşandığını 
anlatıyorlar.
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Konformizm Çürütür, Huzur İsyandadır!
Abdulkadir Bal

Ekmeğinin peşinde olan insanları arıyoruz. Ekmeğin peşin-
deki insanı. Ekmeğe dönüşen insanı değil ama.
İçinden geç  ğimiz günler, neoliberal sömürü düzeni ile 
yoğruldukça ekmeğinin peşinde koşmayı bırakıyor emek-
çiler; ekmeğin kendisi oluyorlar.
“Piyasa her yerde böyle” diyerek uyum tamtamları çalını-
yor.
Düzen insanların, sahip olduğu, zor günler için kenarda 
tu  uğu üç kuruşun yerine geçmesini is  yor. Paranın ken-
disi olun diyor. Bugün bozuk, yarın tam.
Hesaba ya  rıyor emekçiyi. ATM’lerden çekip cebine koy-
durduğu aslında kendisi kişinin. İnsanın parası yok mu, 
sanki kendisi de yok!
Düzenin sahipleri bazı davranış kalıplarını ağ gibi a  yor 
toplumun üzerine. Ezilenin ezilen ile dayanışmasını değil 
rekabe  ni is  yor. 
Bu kalıplara teslim olan biri, diyelim karşısına Suriyeli yok-
sul çocuklar çıkıyor. 

Utanmadan analarına 
pekâlâ küfredebiliyor. Ço-
cukların minicik ellerine vu-
rup şöyle bağırıyor: “yallah 
yallaah”. Sonra ekliyor: “Alış-
 rmayacaksın bunları... “

“Bankaları alış  rıyorsun 
ama. Hep kesin   yapıyorlar, 
gıkın çıkmıyor. Çocuklara 
gelince lira hesabı yapıyor-
sun, bankalara gelince deste 
deste ödüyorsun... Ne iş?! 
Her araç park meselesinde 
makbuz kesen isparkçıları, 
kötü yemeklere para ödedi-
ğin lokantaları alış  rıyorsun 
ama?!” diyorsun.

Bu sefer “O başka” diyor.
“İşsizlik diye bir şey yok, bakma sen, tembellik var” diyor. 
“Çalışana iş çok” diyor. “Akşam Beşiktaş maçı vardı noldu 
o” diyor. Paçalarından gamsızlık akıyor...
Hep “almak” ve “borç ödemek” üzere bir hayat yaşarken 
üstelik.
Hürriyet hardan geçer derler. Biz hardan değil hırdan ge-
çiyoruz.
Ar  k analar evlat değil işçiler ve memurlar doğuruyor! On-
ları da aileleri değil, devlet büyütüyor! Ar  k Rabbimizin 
değil kapitalizmin kuluyuz! Neoliberalizm ise yeni dinimiz!
“Serbest piyasa bu, isteyen istediği fi yata satar” diyenler 
ilk sa  lacak şeyin kendileri olduğunu görmüyorlar. 
Alnında ter ve elinde kelepçe ile polis otobüsünden izle-
yenlere el sallayan işçiyi nasıl kırmızıya boyarım diye düşü-
nüyor kimi kızıllar. Kimi yeşillerin ise akıllarından ‘kesin dış 
güçlerin parmağı var’ gibi şeyler geçiyor. Yoksa bu kadar 
işçi neden birden ayaklansın. Kendi olmuş dış güç ama ha-
beri yok. 
Ekmek ve devrim ne kadar yakın ise birbirine e(k)mekçi ile 

devrimci o kadar uzak.
Emek örgütleri ayrı tarihlerde eylem koyarlar, ‘madem 
aynı şeyi is  yoruz niçin birleşmiyoruz’ diye sorana ise an-
laşılmaz cümlelerle ta Ekim Devrimi’nden başlarlar anlat-
maya…
Her yere ve herkese bakmak, bakmak değildir. Bazı bak-
mak, sadece göz gezdirmek  r, seyretmek  r. Gerçekten 
bakmak ise sormak  r biraz da. Ekmek herkesin ekmeği, su 
herkesin suyu, güneş herkesin güneşidir, gerçekten bak-
mak “ekmek niçin herkesin değil?” diye sormak  r.
Ne günler günleri kovalıyor ne de geçip gidiyor zaman, 
geçip giden ömrümüz aslında. Biz bile kalmıyoruz ki bize 
ne kalsın?
Mücadele edeni beğenmiyorlar. Mücadele de etmiyorlar. 
Ama barış gelsin diyorlar her defasında. Ezilenler kazansın 
is  yorlar ama mücadeleye inanmıyorlar. 
“İman edenler kardeş  r. İman edenler; yani hakika   bera-
ber arayanlar...” der; Cemil Meriç. Arılar, kuşlar nasıl üm-
met iseler, işçi sını   da bir ümme   r.
Şirk ile şirket kelimesi de aynı kökten... Şirket nasıl çok or-
taklılık ise şirk de halka, emeğe ve hayata ait olanı her an-
lamda parçalamak, bölmek  r.
Patronlar da işçiyi, işçiyle böler. Birbirine kırdırır. Kâr her 
şeyin üstünde bir pu  ur. Büyüme, kalkınma gibi “insan 
merkezli” küfür sistemleri vardır. Doğa, iklim, çevre varo-
luşun değil de yağmanın konusudur.
O yüzden bu fonksiyonu ile patronluk müşriklik  r. Serma-
yeleri ise işçi sını  nın, ezilenlerin ve garibanların biriken 
emeğidir!
Dünya haya   kısa, o yüzden konformizm çürütür. Huzur 
isyandadır!
Şeyh Bedre   n’in de dediği gibi, Hz. Musa’nın denize vur-
duğu asası ne bastondur ne entelektüel gevezeliğin nes-
nesi olan bilgidir. O asa isyanın hükmüdür.
Ve hüküm cenabı Hakk’ındır. Yani halkındır.
HALKIN HAKKINI YİYENLER ATEŞ YESİN!
Halkın, ezilenlerin, işçilerin ve direnenlerin mücadelesi 
içinde olan bütün emekçileri ve devrimcileri selamlıyo-
rum.
Bizleri İKEP safl arına çeken asa, Harun gibi gelip Karun git-
memek için, sermaye düzeninin denizini yarıp geçmek için 
elimize aldığımız bir çığlık  r.
Yolculuğumuza ve yoldaşlarımıza bir kardeş selamıyla...

Patronlar da işçiyi, 
işçiyle böler. Bir-
birine kırdırır. Kâr 
her şeyin üstünde 
bir puttur. Büyüme, 
kalkınma gibi “in-
san merkezli” küfür 
sistemleri vardır. 
Doğa, iklim, çevre 
varoluşun değil de 
yağmanın konusu-
dur.



1312

Vehbi Koç’un Kirli Mektubu ve Darbenin 
İşçilerden ve Emekçilerden Çaldıkları

Bedri Soylu
Patron temsilcisi Vehbi Koç, 12 Eylül’den sonra Kenan Ev-
ren’e bir mektup yazar. Mektupta sermaye sını   için bazı 
taleplerde bulunur. Bu talepler hem darbenin asıl hedefi -
nin ne olduğuna işaret eder hem de şuan işçi sını   olarak 
içinde haya  a kalmaya çalış  ğımız kirli düzenin nedenleri-
ni izah eder niteliktedir.
Mustafa Sönmez’in Türkiye’de Holdingler – Kırk Harami-
ler adlı kitabında mektubu tamamına yer verilmiş. Koç 
mektubunda “Nelere Dikkat Edilmeli?” Başlığı al  nda bazı 
maddeler sıralıyor. Mektubun tamamını aktaramam ve bu 
yazıda özellikle işçi sını  nın direncine ve haklarına yönelik 
saldırı anlamları taşıyan vurguları öne çıkarma niye  nde-
yim.
***
4. maddede işçi-işveren ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi 
gerek  ği söylendikten sonra şu ifadeleri görüyoruz: “Bu 
düzenleme yapılırken, bazı sendikaların Türk Devle  ’ni 
ve ekonomisini yıkmak için bugüne kadar yap  kları aşırı 
hareketler, göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer tara  an, 
DİSK’in kapa  lmış olmasından dolayı bir kısım işçiler, sen-
dikal münasebetler yönünden bekleyiş içindedirler. Militan 
sendikacılar, bu işçileri tahrik etmek ve faaliye   devam 
eden sendikaların yöne  m kadrolarına sızarak, kendi da-
valarını devam e   rmek niye  ndedirler. Bu durum biline-
rek, hazırlanacak kanunlarda gerekli tedbirler alınmalıdır.”
(akt. Sönmez, sf. 349)
Bu bilgiyle birlikte Kemal Türkler’in darbeden hemen önce 
Temmuz ayında katledildiğini göz önünde bulundurursak, 
patronlara karşı etkili bir sendikacılık faaliye  nin ne denli 
tehlikeli görüldüğünü anlarız. Darbeden sonra günümüze 
kadar sendikal mücadele pra  kleri hayli değiş  . Sendikalar 
kapanmadı ancak sendika yöne  mlerinin büyük kısmının 
sermaye sını  yla iş tu  uğuna şahit olduk. Darbe, mücade-
leci sendikal pra  kleri yaygınlaş  rma kabiliye  mizi elimiz-
den aldı. Ve zamanla, yasalarla sendikal örgütlenmeyi her 
açıdan çok zorlaş  rdılar.
Mektubun 5. maddesi şöyle: “Kıdem tazmina   karşılıkla-
rı, kurulacak bir fonda toplanmalıdır. İşçilere ödenecek yıl-
lık miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kısım, kamu ve 
özel sektör ya  rımları için düşük faiz ile kullandırılmalı, bu 
fonun yeni iş gücü yaratması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, 
bu kaynak da devle  n açıklarını kapatmaya kullanılır ve 
ekonomik fayda sağlanamaz.” (akt. Sönmez, sf. 349)
Tekli  en anladığımız basitçe şu: ‘Zaten bizden (patronlar-
da) alınan ve işçiler ve kamu harcamaları için kullanılan 

paralar, hiç bari düşük faizle bize kredi olarak kullandırıl-
sın.’ Eğer böyle bir kullandırma yapılmazsa kendileri için 
ekonomik bir fayda sağlanamadığı belir  liyor. Açıkça an-
lıyoruz ki patronlar için kıdem tazmina   hakkı büyük bir 
mesele olarak görülüyor. 
Zaman içinde böyle bir fon kurulmadı ancak kıdem tazmi-
na   hakkına bazı saldırılar oldu. Maalesef bu saldırılardan 
patronlar kazanım elde e   ler. Mesela kıdem tazmina  nın 
belirlenmesinde brüt maaş üst sınırı gibi bir uygulama 
yoktu ancak darbeden hemen sonra kıdem tazmina   hak-
kını belirleyen bu tutar için üst sınır ge  rildi. Yani emekli 
olduğunuzda aldığınız son maaş ne kadar olursa olsun, kı-
dem tazmina  nız ar  k bir üst sınırdan hesaplanıyor. 
Ayrıca emeklilik yaşını da hayli yüksel   ler. Bu patronlar 
için kıdem tazmina   yükünü hafi fl eten bir etkiye neden 
olurken işçi sını   için daha çok çalışma yükü anlamına gel-
di.
Mektuptaki 6. madde şöy-
le: “Vergi kanunları dikkatle 
hazırlanmalı, vergi yükü ya-
yılmalıdır. Bu defa herkesin, 
kazancı nispe  nde vergi öde-
yeceği bir sistem ge  rilmeli-
dir.” (akt. Sönmez, sf. 349)
Buradaki teklif en başarılı so-
nuç alınanlardan biriydi. Ser-
ve  en alınan vergi, son kırk 
yılda, yüzde 60 bandından 
yüzde 30 bandına indi. Yani 
eskiden serve   olandan daha 
çok vergi alınırken ar  k işçi-
den ve yoksuldan daha çok 
vergi alınıyor. 
Mektuptaki on beş maddede daha çok inciler var. Özal’ın 
yıpra  lmaması gerek  ğinden, komünist par  lerin faali-
yetlerinin sınırlanmasına ve dinin bir devlet apara   olarak 
denetlenmesine kadar. 
***
Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol’da, devesiyle çölü 
aşarak Mekke’ye gitmek isterken  r  naya yakalandığını 
anla  r. Devesini kaybeder, devesini aramak için giden yol-
daşını da kaybeder. Ancak onu en çok zorlayan şey, gide-
ceği yolun izlerini de kaybetmiş  r. Çöl tepeleri yapısı gere-
ği, rüzgârlar ve  r  nalar ile sürekli değişir, eğer yolunuzu 
kaybederseniz ya da pusulanızın kerterizi bozulursa çölde 
bir yerlere varamayabilirsiniz. Yolcu bunu açıkça anlamış 
durumdadır ar  k.
12 Eylül darbesi, işçi sını   olarak etkilerinden hâlâ tam 
olarak kurtulamadığımız ve bize çok şeyler kaybe   ren bir 
 r  nadır. Geldiğimiz noktada çalışma haya  nda güvence-

sizleşme derinleşmiş, işçi sını   kimliği bir mücadele ha    
olmaktan çıkmış, sendikal örgütler etkisizleşmiş, siyaset 
sermayedarlara kalmış  r. Eğer işçi sını  nın ik  darını ker-
teriz kılmazsak, çölde dolanmaya daha çok devam ederiz.

*** 

Servetten alınan 
vergi, son kırk 
yılda, yüzde 60 
bandından yüzde 
30 bandına indi. 
Yani eskiden serveti 
olandan daha çok 
vergi alınırken artık 
işçiden ve yoksul-
dan daha çok vergi 
alınıyor.
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VI. Büyük Olağan Kongremizi Yapıyoruz!

2006’da İşçi Kardeşliği Par  si adıyla başladığımız 
mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. İşçi-
nin Kendi Par  si olarak VI. Büyük Olağan Kongremizi 
17-18 Eylül’de Ankara’da gerçekleş  riyoruz. Covid 19 
pandemisinin yara   ğı koşullar nedeniyle bir yıl erte-
leyerek gerçekleş  rdiğimiz bu kongremize Cemal Bil-
gin’in başkanlığında gidiyoruz.

Geçen üç yıl içinde par   olarak önemli tecrübeler ve 
kazanımlar edindik. VI. Kongremize daha da güçlen-
miş olarak gidiyoruz.

Ülkemizin içinde debelendiği kriz koşullarında ve işçi 
sını  nın siyasal mücadelesinin bu kadar gerile  ldiği 
bir dönemde üzerimize çok daha fazla işin düştüğü-
nün farkındayız. Kongreyle birlikte daha güçlü bir 
kadro ile yolumuza devam etmek niye  ndeyiz.

Siyasi perspek  fi miz olan; birleşik, çoğulcu, demok-
ra  k, emek siyase  ni kurmak için elimizden geleni 
yapmaya ve işçi sını  nın ik  darını kurmak ve patron 
düzenini yıkmak için mücadele etmeye devam edece-
ğiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz.

Tüm üye ve gönüldaşlarımızı Ankara’daki genel mer-
kezimizde yapacağımız VI. Büyük Olağan Kongremize 
bekliyoruz.

Savaşa, sömürüye ve taşeron çalışmaya karşı 
29-30 Ekim’de Paris’te olacağız 

İKEP olarak, emeğin ve haysiye  n mücadelesini, 
50’den fazla ülkeden yoldaşımızla büyütmek ve en-
ternasyonal boyutlara taşıyarak bir dünya işçi par  si 
oluşturmak için kongrede yerimizi alacağız. 

Savaşlar ve silahlanma günden güne etkisini ar   rı-
yor. İşçiler, halklar ve emekçiler sömürülmeye devam 
ediyor. Aynı zamanda güvencesiz ve taşeron çalışma 
dünyanın her köşesinde yayılıyor. Yükselen savaş çı-
ğırtkanlıklarına karşı enternasyonal dayanışmanın 
önemi günden güne daha da ar  yor. 

İlki 2016’da Mumbai’de yapılan ve IWC’nin kuruluş 
deklarasyonunun yayınladığı konferansı, 2019 yılında 
Paris’te yapılan konferans takip e   . Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleş  riliyor. 

Dünyanın bütün ezilenlerinin, işçilerin, kadınların, 
emekçilerin birleşerek savaş ve sömürü düzeninin or-
tadan kaldırılması için, bir dünya işçi par  sini kurmak 
için Paris’e, konferansa gidiyoruz. 
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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 kesimin 
%60’ını ilgilendiren “Asgari Ücret”i tek başlarına belirleme tekelini ellerinde tutmaktadır-
lar.

• Sermaye, siyasal ik  darın bürokra  k gücünü kullanarak milyonlarca işçinin güvenceli 
koşullarda çalışabilmesinin gereklerini daha fazla kâr uğruna yok saymakta bunun sonucu 
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 uygu-
lamalar 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, düze-
nin militarist/emperyal siyasetlerinin bedelini yoksul ailelerinin çocukları ödemektedir.

• Kamu is  hdamı süratle küçülürken, uzman asker/polis/bekçi is  hdamı yoksul ailelerin 
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.
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