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İşçi Sını  nın İk  darı İçin, Durmak Yok, Yola Devam!
Cemal Bilgin

“Birleşik, Çoğulcu, Demokra  k Bir İşçi Par  si Yolunda” 
şiarıyla al  ncı olağan genel kurulumuzu alnımızın akıyla 
gerçekleş  rdik. Kongremizden sonra merkezi par   organ-
larını yeniden seç  k. 
İşçi sını  nın bağımsız siyase  nin eksikliği olduğu gibi de-
vam ediyor. İşçi sını  nın bir siyasal özne ve kimlik olarak 
failleşmesi hâlâ patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi bü-
tün haşme  yle karşımızda duruyor. Kongremizde onayla-
dığımız yeni par   programımızla ve merkezi yöne  m kuru-
lu üyelerimizle birlikte bu siyase   örmek için yeni bir sayfa 
aç  k.
Sürekli dillendirdiğimiz şu şiarı aklımızdan asla çıkarmıyo-
ruz, işçi sını   siyase  e, patron düzeninden bağımsız ola-
rak var olmalıdır. Bu da ancak işçilerin önderliğinde, işçi 

sını  nın bütün unsurlarını 
barındıran birleşik, çoğulcu 
ve demokra  k bir siyasetle 
mümkün olabilir diyoruz. 
İKEP olarak bu siyase  n 
taşıyıcılarından biri olmaya 
hâlâ talibiz.
Bir tara  a haya  mızı felç 
eden, nefesimiz kesen eko-
nomik kriz sürüyor. Diğer 
tara  an güvencesiz ve ta-
şeron çalışma hem kamu-
da hem de özelde artarak 
devam ediyor. Patron dü-
zeninin ran   için çıkarılan 
yasalar, uygulamalar, mü-

dahaleler sürdükçe bu krizin etkilerini hissetmeye daha 
uzun süre devam edeceğiz. Ülkeyi yönetenler arasında ve 
siyase  e belirleyici olmadığımız müddetçe bu soyguncu 
düzen sürecek. 
Biz işçi sını   siyase  e var olmalıdır derken tam olarak neyi 
istediğimizin pekâlâ farkındayız. İşçiler olarak siyase  e ka-
zanabilmek için birleşik, çoğulcu ve demokra  k bir yaklaşı-

mın patron düzenini oyununu bozacak anahtar olduğunu 
da çok iyi biliyoruz. 
Ülkeyi esir almış olan patron düzeninin yanında, ik  darın 
sürekli olarak yüksek tansiyonda tu  uğu, savaş çağrısı 
yapan gerilim siyase  , bütün bölge halklarının daha çok 
sömürülmesine hizmet ediyor. Suriye’de, Irak’ta, İran’da, 
Ermenistan’da, Yunanistan’da sürekli artan işsizlikten ve 
fakirlikte patron düzeninin bölgedeki taşeronluğunu i  -
nayla yapan ve savaş çığırtkanlığıyla iç siyasete oynayan 
ik  darın da payı var. Bölgemizde barışın tesis edilmesi için 
de işçilerin ik  dara gelmesi acil bir ih  yaç olarak duruyor. 
İşçi sını  nın ik  darı sadece Türkiye’de değil bütün dünya-
da huzurun, barışın ve adale  n yegâne yoludur. İk  dara 
gelebilmek için ilk adım olan siyase  e güçlü bir şekilde var 
olmak gibi bir hedefi miz vardır. Ortadoğu halklarına barış 
ve özgürlük, işçi sını  nın ve mazlumların birlikte kurduğu 
güçlü bir i   fakla gelecek  r. 
İşçilerin ik  dar yolunda sendikalı ve güvenceli çalışma hak-
larını kazanmaları, patron düzeninin maşası olarak hizmet 
eden devle   yönetenlerin saldırılarına karşı önemli bir 
mevzidir. Haklarımızı kazanarak, siyasal alana daha güçlü 
bir şekilde girebiliriz. Bu nedenle hem haklarımız için hem 
de siyase  e hakkımız olan yerimizi almak için aynı anda 
mücadele etmeliyiz.
Patron ik  darları yıllardır kanımız emdiler ve haya  mıza 
her alanda yön verdiler. Bu gidişata dur demek, patronla-
ra şirin gözükmeye çalışan muhalefet masalarıyla olmaz. 
Bu siyase   güçlendirmek en doğrusunu ben bilirim diyen 
ve işçi sını  nı fail ve özne olarak görmeyen sözümona sol 
siyasetlerle olmaz. Bu siyase   yukarı taşımak, sendikaları 
kendilerine çi  lik yapan sendika ağaları makamlarında ke-
yif çatarken de pek mümkün değil. Bu düğümü ancak işçi 
sını  nın özne olduğu bir siyaset çözer.
İKEP olarak 6. Genel kurulumuzla birlikte hedefl erimize 
olan inancımız diri olarak yeni bir döneme girdik. Kongre-
miz hem par  li yoldaşlarımıza hem de işçi sını  na hayırlı 
olsun. 

Sürekli dillendirdiği-
miz şu şiarı aklımızdan 
asla çıkarmıyoruz, işçi 
sınıfı siyasette, patron 
düzeninden bağımsız 
olarak var olmalıdır. 
Bu da ancak işçilerin 
önderliğinde, işçi sını-
fının bütün unsurlarını 
barındıran birleşik, 
çoğulcu ve demokratik 
bir siyasetle mümkün 
olabilir diyoruz.
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İran Devrimi (İnkılabı) Başladı!
M. Şadi Ozansü

Ortadoğu’nun özgür halklarının özgür birliği yolunda, 
bağımsız Ortadoğu federasyonu için ileri!

İh  lal anlamında Devrim tek bir günde olur, 14 Temmuz 
1789 Fransız İh  lali gibi ya da 25 Ekim 1917 Rus İh  lali 
gibi. Ama İnkılap anlamında Devrim bütün iniş çıkışlarıyla 
kimi zaman aylar kimi zaman yıllar alır. Fransa’da Haziran 
1789’da başlar ve 1796 yılına kadar sürer. Rusya’da Şubat 
1917’de başlar iç savaşın sona erdiği 1921 yılına kadar sü-
rer. İşte şimdi İran Devrimi (İnkılabı) başlamış bulunuyor. 
Bu kez meşaleyi kadınlar yak  . On küsur yıl önce petrol 
işçileri başlatmış ama yalnız kalmışlardı. Şimdiyse ülkenin 
özellikle Kürt bölgesinden başlayan kadın isyanı bütün 
kentlere yayıldı. Ar  k bölgesel bir başkaldırı değil ülkenin 
her tara  ndaki ezilenleri kucaklayan bir isyan bu. İşte tam 
da bu yüzden başlayan bütün haşme  yle İran Devrimidir. 
Üre  m araçlarının özel mülkiye   üzerine kurulu İran kapi-
talizmi can çekişiyor. Önümüzdeki dönemde bu inkılabın 
rejimin saldırıları karşısında ileri adımları ya da geri çekil-
meleri mutlaka olacak  r. Ama ar  k ok yaydan çıkmış  r.

İran’ın Gezi’den farkı nedir?
Gezi ülke çapında 8-10 milyonluk bir kitleyi sokaklara dök-
tüyse de ne işçi sını  nın örgütlü kesinlerinin (sendikalar) 
desteğini alabildi ne de İran’dan farklı olarak Kürt halkının. 
İşçi sını  nın par   ya da par  lerinin olmadığı ya da çok za-
yıf olduğu koşullarda ayaklanmanın başarıya ulaşması için 
sınıf kitle örgütlerinin de ortaya çıkması gerekirdi. Ama 
yaklaşık on beş günlük Gezi isyanının süresi bunun için 
yetmediği gibi ülkede sınıf örgütlenmesi inşasına soyun-
muş yapılar da son derece hazırlıksız ve ne yapacaklarını 
bilemez bir kaderci ‘bekleyiş’ içindeydiler. Oysa bu gibi du-
rumlar kitlesel bir sınıf par  sinin inşasının olağan durum-
lara göre çok daha hızlı bir biçimde doğmasına  rsat vere-

bilirler. İşte bu yüzden İran’ın durumu farklıdır. Orada bir 
sınıf önderliğinin inşa edilmesinin koşulları şu an oldukça 
uygun. Ama tabii anlayana! Yani işi sadece kendi ‘tekke’si-
ni biraz daha geliş  rmeye 
çalışmanın ötesinde bir u  u 
olmayanlar için değil.

İran’da rejim niye kırk yıldır 
yıkılmadı?
Evet, İran’da 1979 Devrimi-
nin biraz sonrasından baş-
layıp bugünlere gelen çürü-
müş, kokuşmuş ve baştan 
ayağa rüşvete bulanmış bir 
teokra  k ik  dar var. Ar  k 
halkın kendisini destekleme-
yen yarıdan fazlasına saldırı-
yor. Ama en sıkış  ğı anlarda 
ona esas yardımı başta ABD 
emperyalizmi olmak üzere 
yapay İsrail devle   yapıyor. 
Onların saldırıları karşısında 
rejim halkın geniş kesimleri-
ne dönüp “ya işte bana isyan 
etmekle onların ekmeğine 
yağ sürüyorsunuz” diyebil-
di bugüne kadar. Ve bunda 
da başarılı oldu. İran Devri-
mi’nin başladığının bir diğer 
göstergesi, ar  k halkın ço-
ğunluğunu bu zokayı yutma 
niye  nde değil.

İran Devrimi Ortadoğu’nun da dünyanın da karşı-devrim-
ci dengelerini sarsar
1979 İran Devrimi teokra  k önderliğin eline geç  kten bir 

süre sonra giderek yozlaşmaya başladı ve bugünlere 
gelindi. Ama şu gerçek hiçbir zaman unutulmama-
lı: Ayetullahlar rejiminin önderliği al  nda dahi olsa 
devrim yayıldı ve emperyalizm için tehdit oluşturdu. 
Bu demek  r ki, işçi sını  nın önderliğinde gelişirse 
hem Ortadoğu halkları ve işçi sınıfl arı için hem de 
Türkiye ile dünya işçi sını  nın elinde çok güçlü bir 
kaldıraç olur. İran Devriminin zaferi Ortadoğu’nun 
özgürleşmiş halklarının özgür birliğiyle taçlanacak 
bir Özgür Ortadoğu Federasyonu’nun yolunu so-
nuna kadar açar. Bu ise toprakları üzerinde Siyonist 
İsrail Devle  nin yerini alacak hem Müslümanların, 
hem Yahudilerin, hem Hris  yanların hem de sekü-
lerlerin barış içinde kardeşçe yaşayacakları bağım-
sız, demokra  k, laik bir Filis  n Devle  ’nin doğma-
sına  rsat sağlar. İran Devriminin zaferi bizim işçi 
sını  mızın ve mazlum halklarımızın kurtuluşu için 
de büyük bir imkân yaratacağından sonuna kadar 
desteklenmelidir. 
Yaşasın Ortadoğu işçi sınıfl arının Birliği, mazlum 
halklarının kardeşliği!

1979 İran Devrimi 
teokratik önderliğin 
eline geçtikten bir 
süre sonra giderek 
yozlaşmaya başladı 
ve bugünlere gelindi. 
Ama şu gerçek hiçbir 
zaman unutulma-
malı: Ayetullahlar 
rejiminin önderliği 
altında dahi olsa 
devrim yayıldı ve 
emperyalizm için 
tehdit oluşturdu. Bu 
demektir ki, işçi 
sınıfının önderliğin-
de gelişirse hem 
Ortadoğu halkları 
ve işçi sınıß arı için 
hem de Türkiye ile 
dünya işçi sınıfının 
elinde çok güçlü bir 
kaldıraç olur.
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İranlı Kadınlara Selam!
Christel Keiser

17 Eylül’den bu yana İranlı kadınların ve onların yanı sıra 
erkeklerin önce yüzlercesi, sonra binlercesi ve daha sonra 
on binlercesi 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini’nin uğursuz 
“Ahlak Polisi” tara  ndan gözal  na alınıp ölümüne neden 
olması üzerine bunun sorumlusu rejimi protesto etme 
amacıyla sokaklarda kitlesel protestolara başladılar.
Polis kaynakları resmî açıklamalarında protestolar sırasın-
daki ölü sayısının 35 olduğunu bildirirlerken -başka kay-
naklar bu sayının 60’a yakın olduğunu ifade ediyorlar- bin-

lerce gözal  nın da yapıldığı 
belir  liyor. Dünyanın sayı-
sız ülkesinin kadın ve erkek 
emekçileri İranlı kadın ve 
erkeklerin İranlı kadınların 
baskıya karşı demokra  k 
haklarını savunmak için ver-
dikleri mücadeleyi, yani baş-
ta nasıl giyineceklerine ken-
dilerinin karar vereceklerine 
ilişkin mücadeleyi, hiçbir ön 
şart ileri sürmeksizin des-
tekliyorlar.
İranlı kadınların mücadelesi 
dünyanın bütün kadınlarının 
mücadeleleriyle birleşiyor. 
Bu mücadele Afganistan’da 
okul çağındaki genç kadın-
larla diğer bütün kadınların 
Taliban (Biden tara  ndan 
2021 yılı Ağustos ayında 
Afganistan’da ik  dara ge  -
rilen örgüt) tara  ndan ya-
saklanan okuma hakları için 

cesurca yürü  ükleri mücadeleyle birleşiyor. Rusya’da sa-
vaşa karşı yürütülen mücadelenin ön safl arında yer alan 
kadınların mücadelesiyle birleşiyor. ABD’de kadınların 
kendi bedenleri üzerindeki haklarını koruma mücadele-
leriyle birleşiyor. Avrupalı kadınların savaş kışkır  cı kendi 
hükümetlerine karşı yürü  ükleri “ülke içi savaş” anlamına 
gelen ve öncelikli olarak kadınları hedef tahtasına koyan 
olağanüstü fi yat ar  şları ve taşeronlaş  rma poli  kalarına 
karşı verdikleri mücadeleyle birleşiyor.
Kadınlar İran’da erkeklerle omuz omuza yürü  ükleri mü-
cadelede “Kahrolsun diktatör, ha Şah ha Ayetullah!” slo-
ganlarıyla sokakları inle  rlerken süpürülmesi gerekenin 
geçmişten gelen zulüm rejimi olduğunu ilan ediyorlar. 
Bu, diğer bütün rejimler gibi bedelini emekçilere öde   -
ren üre  m araçları üzerindeki kapitalist özel mülkiyet re-
jimidir. Bu öyle bir rejimdir ki, mevcut sömürü sistemini 
korumak için başta patriyarka (erkek egemenliği) olmak 
üzere her türlü baskı rejimini koruyan ha  a güçlendiren 

İranlı kadınların 
mücadelesi dünya-
nın bütün kadınları-
nın mücadeleleriyle 
birleşiyor. Bu müca-
dele Afganistan’da 
okul çağındaki genç 
kadınlarla diğer 
bütün kadınların 
Taliban (Biden 
tarafından 2021 
yılı Ağustos ayında 
Afganistan’da ikti-
dara getirilen örgüt) 
tarafından yasakla-
nan okuma hakları 
için cesurca yürüt-
tükleri mücadeleyle 
birleşiyor.

bir rejimdir.
Dünya çapında gündeme ge  rilen bu sorunlar, bundan 
tam iki yıl önce Pakistan İşçi Sendikaları Federasyonu (AP-
TUF) Genel Sekreteri Rubina Cemile ile birlikte yap  ğımız 
Kadın Emekçiler Enternasyonali Çağrısında şöyle dile ge  -
riliyordu: 
“Bütün dünyada, kadınlarla erkekler arasında gerçek bir 
hak eşitliğinin tesisi mücadelesinde kadınlar her geçen 
gün daha güçlü bir şekilde harekete geçiyorlar.
Bütün alanlarda maruz kaldıkları çi  e baskının, çi  e sö-
mürünün kurbanı emekçi kadınlar olarak da, anne ve sa-
dece kadın oldukları için de uğradıkları bütün baskı biçim-
lerine, her türlü ayrımcılığa, şiddete ve patriyarka zulmüne 
karşı ayağa kalkıyorlar.
İçinde yer aldığımız ülkelerdeki kadınların bu kavga ve 
seferberliklerinde dile ge  rdikleri özel taleplerinin işçi sı-
nı  nın kurtuluşu için verdiği daha genel mücadelenin bir 
parçası olduğunu biliyoruz. Ancak; ve bu ikisi arasında bir 
çelişki görmüyoruz; kadınların özgün talepleri vardır, şöy-
le ki: Eşdeğer işe eşdeğer ücret, erkeklerle hukuki eşitlik, 
çocuklar için parasız devlet kreşleri, kendi bedenine sahip 
olma hakkı, çocuk sahibi olmaya özgürce karar verebilme 
hakkının yanı sıra uğradıkları tacize ve şiddete son veril-
mesi, vb.”
Bu buluşmayı, her yıl 8 Mart gününü kadınların uluslarara-
sı günü ilan eden 1910 yılındaki Kopenhag Sosyalist Kadın-
lar Enternasyonali’nin bir devamı addediyoruz.
Emekçi kadınların bu uluslararası buluşması 29 Ekim 
Cumartesi günü Paris’te gerçekleş  rilecek  r.
Yaşasın İranlı kadınların mücadelesi!
Yaşasın bütün dünya emekçi kadınlarının mücadelesi!
***
* Fransa Bağımsız ve Demokra  k İşçi Par  si (POID) ulusal sekreteri ve 

Emekçi Kadınlar Komisyonu sorumlusu.

** Bu yazı La Tribune des travailleurs’un (İşçi Kürsüsü) 358. sayısından 

Paydos’un 8. sayısı için çevrilmiş  r.

Kadın, yaşam, özgürlük
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İran Öğretmenler Sendikası Koordinasyon Konseyi 25 Eylül’de bir bildiri yayınlayarak hüküme  n insanları geniş çapta 
baskı al  na almasını, okulların askeri amaçlarla kullanılmasını ve öğrencilerin ve sokak protestocularının toplu olarak 
tutuklanmasını şiddetle kınadı. Sendika, öğretmen ve öğrencileri 26 Eylül Pazartesi günü okula gitmeyi reddederek ge-
nel greve ka  lmaya çağırdı. İran’da hala eği  m boykotları ve grevleri artarak sürüyor. Sendikanın çağrısını Paydos’un 
Ekim sayısı için çevirdik.

Allah’ın adıyla (Bismillahirrahmanirrahim),
Özgür yürekli öğretmenlere ve İran halkına sesleniyoruz:
Son günlerde acı tatlı gerçeklere şahit olduk. Bir yandan masum Mahsa Amini’nin öldürül-
mesinin acısı ailesini yasa tu  u; diğer yandan, ailesiyle dayanışma ve dostluk içinde yay-
gınlaşan ulusal protesto dalgası, İran’ın hala canlı ve dinamik olduğunu ve baskıya boyun 
eğmeyeceğini gösterdi. 
Hüküme  n baskı aygı  , sokaklarda masum vatandaşlara ateş ederek Mahsa’nın “doğal” 
ölümünü kanıtlamaktan geri durmadı. Hüküme  n kana susamış aygıtları bunu yaparken 
bazı okulları da askeri üslere ve gözal   merkezlerine dönüştürdü. Tutuklanan gençlerin 
çoğu, genç lise öğrencileri ve birinci sınıf üniversite öğrencileridir, genç yaşlarında hücre 
hapsine a  lıyor ve hapisle tehdit ediliyorlar. Her gün dünya çapında milyonlarca İranlı ve 
İranlı olmayan, İranlıların karşılaş  ğı şidde   ve baskıyı gösteren görüntüler ve videolar 
görüyor ve paylaşıyor. Bu rahatsız edici ve yürek burkan görüntüler, bilinçli her insanın 
içini acı  yor. 
İran Öğretmen Sendikaları Koordinasyon Konseyi hüküme  n savunmasız insanlara yö-
nelik baskısını, okullara garnizon kurmasını ve öğrencilerin ve vatandaşların toplu olarak 
tutuklanıp hapsedilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün öğretmenlerin, emeklilerin ve öğ-
rencilerin, hüküme  n yap  ğı yanlış, şiddet içeren davranışlara karşı sokaktaki insanları 
desteklemelerini ve yanlarında durmalarını is  yoruz. Ayrıca ülkedeki tüm öğretmen ve 
öğrencileri de genel greve ka  lmaya çağırıyoruz. 25 Eylül Pazartesi ve 27 Eylül Çarşamba 
günleri sınıfl arınıza girmeyin. 
Mahsa Amini’nin ölümü dinî temeli bile tar  şmalı olan zorunlu örtünme meselesine farklı toplumsal tabakalardan 
İranlıların güçlü bir şekilde karşı durduğunu kanıtladı. Öğrencilerin, özellikle de cesur İranlı kadınların, yasal ve doğal 
insan haklarını elde edene kadar mücadelelerine devam etmeleri ve geri adım atmamaları bekleniyor. Mahsa Amini 
cinaye  ni protesto eden ulusal dayanışma dalgası, İran hüküme  nin ar  k kadınların mücadelesini görmezden gelmeye 
ve onlara insanlık dışı davranmaya devam etmeye cesaret edemeyeceğini kanıtlamış  r. 
Ulusal Öğretmenler Sendikası tüm kolluk kuvvetlerinden silahlarını bırakmalarını ve halka ateş etmeyi durdurmalarını 

içtenlikle ve saygıyla talep ediyor. Çok geç olmadan İran halkının 
yanında olun. 
Ulusal Öğretmenler Sendikası ayrıca tüm çalışan ve emekli öğret-
menlerin, savaş gazilerinin, tüm ak  f kamu çalışanlarının, emek-
lilerin, sendikaların, sporcuların, sanatçıların ve diğer tüm etkili 
ve güvenilir kişilerin İran halkının yanında durmasını diliyor. Bu 
zor ama ilham verici günlerde bir arada durmalıyız ki çocukları-
mız ve yur  aşlarımız daha fazla acı çekmesin.
Ulusal Öğretmenler Sendikası olarak, önümüzdeki günlerde hü-
kümet yetkililerinin uyguladıkları baskının sonuç vermeyeceğini 
anlayacaklarını ve protestoları susturma girişimlerini durdura-
caklarını umuyoruz. Umarız vatandaşlara medeni ve hukuki şekil-
de yaklaşmaya başlarlar ve halkın iradesini tanırlar. Bu olmadığı 
takdirde, Ulusal Öğretmenler Sendikası, protestolar düzenleyen 
öğrencileri ve İran halkını desteklemek için daha fazla eylem ka-
rarı alacak  r.

Kaynak: h  p://slingerscollec  ve.net/the-na  onal-teachers-tra-
de-union-calls-for-a-general-strike/

İran Öğretmenler Sendikası Koordinasyon Konseyi’nin Genel Grev Çağrısı

Bütün öğretmenlerin, 
emeklilerin ve öğren-
cilerin, hükümetin 
yaptığı yanlış, şid-
det içeren davranış-
lara karşı sokaktaki 
insanları destekle-
melerini ve yanla-
rında durmalarını 
istiyoruz. Ayrıca 
ülkedeki tüm öğret-
men ve öğrencileri de 
genel greve katılma-
ya çağırıyoruz. 25 
Eylül Pazartesi ve 
27 Eylül Çarşamba 
günleri sınıß arınıza 
girmeyin.
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Özgür Bir Kadın, Silahlı Bir 
Erkekten Daha Tehlikelidir!

Kaveh Nema  pour
İran’da hüküm süren İslami rejim yıkılıyor; bu kez bu re-
jimin temellerini sarsan ise kadınlar. Elbet buna kimse 
şaşırmıyor. Başlangıcından beri İran rejimi İslami bir kılık 
kıyafet yasasını ülkedeki tüm kadınlara tatbik e   rmeyi ve 

kadın bedenini, bir güzellik, 
farklılık ve uyuşmazlık sem-
bolü olarak kontrol etmeyi 
ve kısıtlamayı kendi misyo-
nu haline ge  rdi. Ve bugün 
bu silah geri tep  . Bu sefer 
nefes kesici bir şekilde. Daha 
da etkileyici olan toplumun 
bir bütün olarak bu sorunu 
meşru bir kavga alanı olarak 
kabul etmiş ve hakları için 
mücadeleye girişmiş olan 
kadınların arkasından yürü-
yor oluşu. “Kadın, Yaşam, 
Özgürlük” sloganı cinsiyetler 
arasındaki sınırları aşmak-
la kalmıyor, Kobane’den ve 
İŞİD’e karşı direnişten doğan 
bu slogan kimlik poli  kaları-
nı ve etnik çizgileri de aşıyor. 
Kalplerimizi ısı  yor. 

Tese  ür dayatması ve yükselen kadın mücadelesi
Pehlevi hanedanının düşüşü ardından ülkede yöne  mi ele 
alan mollalar için, tüm bir ulus üzerinde zorunlu tese  ürü 
uygulatmak ancak üç yıllık bir süre içerisinde mümkün ola-
bilmiş   ve bu konu o günden bu yana 
sürekli olarak rejim ile halk arasında 
bir ih  laf konusu oldu. 80’ler ve 90’lar 
boyunca sert bir şekilde uygulandıktan 
sonra, savaş sonrasındaki yeni nesiller 
statükoya uymayı kabul etmediler ve 
sürekli bu baskının etra  ndan dolan-
manın yeni yollarını buldular. 2000’li 
yılların başında hükümete bir reformis-
 n, Muhammed Hatemi’nin seçilmesi 

İran’da yarı-liberal poli  kalar için geçici 
bir pencere aç   ve bu dönemde İranlı 
kadınlar, boşanma hakkı, miras kanunu 
gibi konularda rejim tara  ndan yıllar 
içerisinde yürürlüğe konmuş son derece 
kadın düşmanı yasalara karşı mücadele 
etmek üzere örgütlenmeye başladılar. 
Rejim Şeriat’a dayalı bir medeni kanun 

yaratmış   ve bu kanunun hemen her unsuru erkeklerin 
menfaa  ne iken kadınları baskılıyordu. Bugün Irak’ta, 
Afganistan’da ve İslami olsun olmasın diğer din devletle-
rindeki benzerleri gibi İran’da da mollalar topluma hük-
metmenin yolunun kadınlara hükmetmekten geç  ğine 
inanıyorlar. Onlara göre özgür bir kadın, silahlı bir erkek-
ten daha tehlikeli. İkincisi için kimle pazarlık yapacaklarını 
biliyorlar ama ilki için bilemiyorlar.
2000’in başlarından bu yana kadın hakları kampanyaları 
İran’ın siyasal sahnesinde sürekli var olan bir unsur oldu. 
Yine bunlar, başka siyasi kampanyalara nazaran daha ör-
gütlü ve talepleri açısından daha hedefl eri belirli ve açık 
ara daha başarılı iken diğer yandan rejimden de daha sert 
tepki gördüler. 2000’li yılların başındaki bir milyon imza 
kampanyası kitlesellik ve farklı kesimlerden ka  lım açı-
sından daha önce görülmemiş boyu  aydı, rejime karşı 
gelerek kimi en kötü yasaları değiş  rmeye odaklanıyordu. 
Sonradan ezilmiş ve başla  cılarından kimileri maruz kal-
dıkları baskı karşısında ülkeden kaçmak zorunda kalmış 
olsa da bu kampanya kadın haklarını tekrar ülke siyasal 
gündemine taşımış olmak ve ha  a hüküme   bu alanda 
kimi tavizler vermeye zorlamış olmak noktasında başarılıy-
dı. Ancak Mahmud Ahmedinejad’ın seçilmesi ve sonrasın-
da da son derece tar  şmalı 2010 seçimi yoluyla yeniden 
seçilmesi rejimin poli  kasında geriye dönüş ile sonuçlandı 
ve bu trend bugüne kadar devam e   .
80’ler ve 90’lardaki Ahlak Polisi’nin rejimin daya   ğı kıya-
fet kanununa göre giyinmemeleri ve özellikle de saçlarını 
tam olarak örtmeyi reddetmeleri sebebiyle kadınları gö-
zal  na alması gibi sert poli  kalara geri dönüldü, bunlar 
yeni isimler verilerek yeniden cilalandı ama toplum, özel-
likle de kadınlar “eski güzel günlere” dönmeyi redde   . 
Baskılar ve dolaysıyla da tansiyon uzun süredir yükseldi. 

Bugün Irak’ta, Afga-
nistan’da ve İslami 
olsun olmasın diğer 
din devletlerinde-
ki benzerleri gibi 
İran’da da mollalar 
topluma hükmetme-
nin yolunun kadın-
lara hükmetmekten 
geçtiğine inanıyor-
lar. Onlara göre öz-
gür bir kadın, silahlı 
bir erkekten daha 
tehlikeli. İkincisi 
için kimle pazarlık 
yapacaklarını bili-
yorlar ama ilki için 
bilemiyorlar.

Francesco Bongiorni’nin İran’daki protestolar için hazırladığı bir illüstrasyon.
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“Eski güzel günler” geri gelir mi?
Tahran’daki teokratlar kendileri ile genel nüfus arasında 
derinleşen kültürel uçurumu gevşe  len tese  ür kanunla-
rına yoruyorlar ve eğer herkesin 80’ler ve 90’lardaki gibi 
görünmesini sağlarlarsa kendileri için al  n çağ olan, yeni 
yetme gençlerin basit bir sol bülten taşıdıkları için idam 
edildikleri, her gün aydınların cinayetlere kurban gi   ği ve 
çoğunlukla bu cinayetleri işleyenlerin yanına kâr kaldığı bu 
baskı yıllarına geri dönebilecekleri hülyası ile hareket edi-
yorlar. İran’daki yeni yöne  ci nesil rejimin tüm bir ulusu 
baskı al  na aldığı, bir distopya olan ilk yirmi yılına nostalji 
ile bakıyor ve siyasi mücadeleyi kazanmadan önce kültürel 
mücadeleyi kazanmaları gerek  ğine inanıyorlar. Bu yüz-
den söz konusu olan kadınların kamusal alanlarda başör-
tüsü takmaları veya takmamalarının çok ötesinde. Ülkenin 
geleceği ile ilgili bir kavga veriliyor ve şaşır  cı biçimde bu 
kavgaya ka  lan herkes esas konunun ne olduğunu biliyor. 
Şu anda devam eden, genç bir Kürt kadının Tahran’da Ah-
lak Polisi tara  ndan öldürülmesinin alevlediği protesto-
lar, neredeyse bir anda halkı “Diktatöre ölüm” sloganları 
atarak ve liderin kendisini hedef alarak harekete geçirdi. 
Rejimin anında gösterdiği acımasız tepki onların da bura-
da herkes için nasıl bir fi nal maçı oynandığını bildiklerini 
gösteriyor. 
Ancak kavga daha hiçbir şekilde bitmiş değil. Liderin hasta-
landığı söylen  leri etra  a dolanıyor. Muhalefe  eki birçok 
kişi, korkutma tak  kleri, rasgele ve hedefl i kavuşturmalar 
ve elbe  e rütbeli askerlerin canlı cephane olarak devreye 
sokulmaları insanların moralini bozmaya başlayabilecek 
olduğunda ve rakip olabilecekler arasında gerçek bir yer 
kapma savaşı başladığında zirvede oluşacak boşluklardan 
faydalanabileceğini umuyorlar. Bir önderliğin olmaması da 
iki tara   keskin bir kılıç. Bir yandan hareke   ih  yaç duydu-
ğu koordinasyondan mahrum bırakıyor ama diğer yandan 
rejim için tüm bu olaya bir son vermek için 2010 ayaklan-
masında yapmış olduğu gibi bir ateşkes müzakere etme-
sini ancak sonrasında liderlerini gözal  na almasını zor-

laş  rıyor. Ülke hâlâ en olmadı bağımsızlık 
hayali kuran birkaç etnik gruba ayrılmış 
durumda ve bu, rejim tara  ndan sürekli 
kullanıldı. Rejim tak  klerini kendisini ülke-
yi bölünmekten koruyor olarak göstererek 
meşrulaş  rılmaya çalış  . Bir iç savaş ola-
sılığı insanları korkutuyor ve her ne kadar 
“Kadın, Yaşam, Özgürlük” bir slogan olarak 
ne kadar ilerici görünürse görünsün çare-
sizler, fakirler, işçi sını   için söylediği bir 
şey yok. Oysa bu kesimlerin tümü on yıl-
lardır süren sistemli rüşvet, kötü yöne  m 
ve ambargoların sebep olduğu gemi azıya 
almış enfl asyonun ge  rdiği ekonomik bas-
kılar al  nda eziliyor. Bu slogan üniversite 

öğrencilerini başarılı bir şekilde sahneye dâhil e    ama 
fabrika işçilerini tam olarak 
değil ve Fransız devriminden 
bu yana gelen tarihe kabaca 
bir bak  ğımızda toplumsal 
sorunu ele almadan girişile-
cek her türlü siyasi sorunu 
çözme girişiminin başarısız 
olmaya mahkûm olduğunu 
görürüz.

İran’da değişim rüzgârları 
eserken…
Falcılık geçmişte kalmış bir 
şey ve siyasi tahliller kolay-
ca bu kategoriye düşebilir, 
özellikle de bahis konusu 
ülke Ortadoğu’da ise ve pet-
rol ve doğal gaz zengini ise 
ve sayısız iç ve dış etken sü-
rece katkı yapıyor ise. Ama 
şunu güvenle söyleyebiliriz 
ki İran’da bugün vuku bulan 
olaylar bölgenin geleceğini 
şekillendirmekte etkili ola-
cak  r ve bir gün bölgenin 
tarihinin bir sayfasını teşkil 
edecek  r. Bedenlerine iliş-
kin hakları için giriş  kleri 
kavga yoluyla İranlı kadınlar Mollaların rejimini yıkacak ve 
Ortadoğu’da siyasal sahneyi değiş  recekler mi ve böyle 
bir gelişmenin bölgedeki diğer rejimler ve onların kadın-
lara yönelik uygulamaları üzerindeki etkileri ya da en azın-
dan İran için sonuçları neler olacak göreceğiz ancak tekrar 
“Eski güzel günlere” dönülmesi zor görünüyor. Şu anda 
değişim rüzgarları kuvvetli bir şekilde esiyor. 

İran’daki yeni yö-
netici nesil rejimin 
tüm bir ulusu baskı 
altına aldığı, bir 
distopya olan ilk 
yirmi yılına nostalji 
ile bakıyor ve siyasi 
mücadeleyi kazan-
madan önce kültürel 
mücadeleyi kazan-
maları gerektiğine 
inanıyorlar. Bu yüz-
den söz konusu olan 
kadınların kamusal 
alanlarda başörtü-
sü takmaları veya 
takmamalarının çok 
ötesinde. Ülkenin 
geleceği ile ilgili bir 
kavga veriliyor ve 
şaşırtıcı biçimde 
bu kavgaya katılan 
herkes esas konunun 
ne olduğunu biliyor.
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Mehsa Emini’nin “ahlak polisi” tara  ndan uğradığı aşağı-
lanma ve ardından ölümü İran halkını ayağa kaldırdı. İran, 
ülkemizin kadim bir komşusu ve hem devlet hem de kül-
türel geleneğimizin önemli bir parçasıdır. Ancak buna rağ-
men Kemalist vizyonun yara   ğı “kara çarşafl ı, kara sakallı, 
çirkin gericiler”den oluşturulmuş bir karikatürizasyon üze-
rinden algılanıyor; İranlılar böyle yaşıyorlar, çünkü “onla-
rın bir Atatürk’ü yok.” Oysa her zaman olduğu gibi gerçek 
bu kadar basit değil!

Tarihsel ha  zaya dair...
İran’ın, köklü bir Fars mil-
liyetçiliğinin merkezi olan 
coğrafyası, İslam sonrası 
dönemde de Arap milliyet-
çiliğine karşı bir direnç mer-
kezi işlevi gördü. Sünni-Şii 
ayrışmasında (Iraklı) Araplar 
üzerinden Şiiliğe dâhil oldu 
ve İslam’ın özgün ve muhalif 
bir yorumunu geliş  rdi. Sün-
ni dünyadan farklı olarak 12 
İmam Şiiliği, ulemasını bir 
devlet kontrolü olmaksızın 
sivil alanda tutmayı ve bura-
dan yapılandırmayı başardı. 
Ekonomik ve düşünsel bağım-
sızlığı olan Şii ulema bölgede 
halen devam eden tar  şılmaz bir otorite haline dönüştü. 
(Sünni İslam dünyasında özellikle Anadolu’da ise tam tersi-
ne ulema her zaman devle  n kulu oldu/olmaya zorlandı.)
20 yy. başlarında meşru  yet tar  şmaları ve mücadelesi 
1905‘te İran’ı (bizimle paralel bir süreçle) bir anayasaya 
kavuşturdu. Sonrasında Kemalizm’den etkilenen Rıza Peh-
levi’nin, dağılan otokrasi yerine 1. Dünya Savaşı koşulları-
nın yardımıyla (yine bizimle çok benzer şekilde) bir ulus 
devlet kurma çabası, bunun paralelinde ulemayı devlete 
bağlama teşebbüsleri hiçbir zaman tam anlamıyla başa-
rılı olamadı. İslam öncesi Fars monarşisini modern form-
larla yeniden diriltme çabaları dindar halk kesimlerinde, 
Kemalizmin Türkiye halkı üzerindeki etkisi gibi bir karşılık 
bulamadı.
50’lerde, Musaddık’ın İran ulusalcılığı ve an  -emperyalist 
söylem üzerine oturtulmuş çıkışı, başta petrol işçileri ol-
mak üzere tüm emek sını  nı ayağa kaldırdı ve petrol en-
düstrisinin devletleş  rmesi ile sonuçlandı.
Emperyal muhayyilede İran’ın bir “büyük problem” haline 
dönüşmesi bu olayla başlar!
Sonrasında Musaddık’ın bir CIA darbesiyle indirilmesi hal-
kın muhayyilesine “şeytan Amerika” imgesini unutulmaz 
şekilde kazıdı. Aynı dönemde, henüz orta düzey bir ule-
ma olan Humeyni, 60’lardan i  baren Şah’ın meşruiye  ni 
net bir şekilde reddedip, Amerika-İsrail şer i   fakına karşı 
net bir tavır sergileyerek diğer ulemadan ayrıldı. Defalarca 
takibata uğradı, sınır dışı edildi, sürgünde yaşadı, idama 
mahkûm edildi ancak net ve tavizsiz tutumu, geniş halk 

Türkiye İran Olur Mu?
Kadrican Mendi

kitlelerine dönük kavrayıcı görüşleri, ulusalcı-sosyalist ha-
reketlerle ortak söylemler geliş  rmesi, protesto/direniş 
hareketlerinde birlikte hareket etmeyi savunması, halk 
nezdindeki i  barını yüksel   , 78’den i  baren devrimin do-
ğal lideri haline geldi.

Ve devrimci durum patlamaya neden olur
Halkın geniş ka  lımıyla yürütülen sokak eylemlerinin kit-
le katliamına evrilen şiddetle dahi bas  rılmaması üzerine 
devlet mekanizması çöktü. Şah’ın bir gezi bahanesiyle git-
 ği Kahire’den geri dönememesi ve 77 yaşındaki Humey-

ni’nin milyonlarca insanın tezahüratları arasında İran’a in-
mesiyle İran’da yeni bir dönem açılmış oldu.
Humeyni devrim sonrası dengeleri gözetmeye dikkat e   . 

Yeni bir anayasanın yapıl-
ması ve halkoyuyla seçilme-
si için çalışmalar başla   . 
Devlet idaresine -hırslı genç 
mollaların tüm çabalarına 
rağmen- ulemanın ka  lma-
sını kesin bir şekilde yasak-
ladı, ulemanın otoritesini 
hukuk alanıyla kısıtladı! Ve 
yöne  me, devrimin sahibi 
olan halk cephesinin tüm 
unsurlarını dâhil etmeye ça-
lış  ; bu minvalde devrimin 
geçici hüküme  ni kurması 
için ulusalcıların önemli fi -

gürü Mehdi Bazergan’ı başba-
kan olarak atadı. Sonrasında 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan “liberal” Beni Sadr 
ile yola devam edildi.
İran’da ortaya çıkan bu yeni an  -emperyalist yöne  m ilk 
andan i  baren Amerika-İsrail tara  ndan düşman ilan edil-
di. Devrimden hemen sonra, 12 Eylül 1980’de, Amerika 
ve körfez ülkelerinin tam desteğini alan Saddam Hüseyin 
İran’a savaş açarak yaklaşık 10 yıl sürecek İran-Irak savaşını 
başlatmış oldu.

Eski rejime “benzeme” süreci
Ardından devrim içi hesaplaşmanın başlaması; ordudan 
bir hizbin de içinde bulunduğu bir grubun Humeyni’ye dö-
nük suikast girişimi, parlamentonun bombalanması ile bir-
likte terör dönemi başladı ve Humeyni’nin etra  ndaki baş-
ta Sadık Halhali ve Rafsancani olmak üzere muhafazakâr 
mollalar öncelikle bürokrasiyi, sonrasında da devle   ele 
geçirdiler. Devrimin önemli isimleri, devrimci/özgürlükçü 
uleması, başta büyük Ayetullah Şeriatmedari (ki kendisi 
devrim sürecinde Humeyni’yi, idamını engellemek için, 
mezhebin en büyük makamı olan merci-i taklîd* olarak 
atamış  ) olmak üzere tasfi ye edildiler.
Bu süreci, devrimin en önemli isimlerinden, Humeyni’den 
sonraki ikinci adam olarak görülen ancak Humeyni sonra-
sında poli  k sahneden tamamen tasfi ye edilen bir diğer 
Ayetullah Uzma Hüseyin Ali Muntezeri Humeyni’ye yazdığı 
mektupta şu şekilde eleş  riyordu:
“Hiç biliyor musun ki İslam cumhuriye   hapishanelerinde 

İranlı kadınların 8 Mart 1979’da Tahran’da zorunlu örtünme 
yasasına karşı gerçekleştirdikleri protesto gösterisinden.
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İslam adına işlenen cinayetlerin benzeri eski rejimde görül-
memiş? Hiç biliyor musun ki insanlar devrim muha  zları 
tara  ndan soyulup tacize uğradıklarından ar  k kendilerini 
emniye  e hissetmiyorlar? Hiç biliyor musun ki devrim mu-
ha  zları tara  ndan soyulan veya tacize uğrayanlar şikâyet 
e   klerinde yargı veya polis üst makamların korkusundan 
susuyor ve hiçbir şey yapmıyorlar? Hiç biliyor musun ki ha-
pishanelerde cinayetler işleniyor işkenceler uygulanıyor ve 
yargı sistemi buna göz yumuyor?”

İçerden dönüşüm arayışları
1997-2005 arası görev yapan “özgürlükçü” kanadın adayı 
Hüseyin Hatemi döneminde sistem içi tar  şmalar güçlen-
di; Şeriatmedari ve Muntezeri gibi en üst düzey ulemanın 
da desteğini alan muhalif hareket toplumu yeniden hare-
ketlendirdi, ancak bölgesel konjonktürün de etkisiyle bu 
hareketlenme bir poli  k hat geliş  remedi ve belirleyici 
olamadı!
Hatemi’nin cumhurbaşkanlığı ile biraz olsun nefes alan 
toplumsal muhalefet, 2005 seçimlerinde, Ahmedinejad’ın 
muhalif hareke  n adayı Mir Hüseyin Musavi karşısında-
ki şaibeli “zafer”i sonrasında, İran halkı ülke genelinde 
sokaklara çık   ve ha  alarca süren protesto hareketleri 
gerçekleş  . Ancak “Yeşil Hareket” adı verilen ve belki de 
devrim sonrasının en önemli halk hareke   olan bu çıkış 
sert bir şekilde bas  rıldı, Musevi ve eşi ev hapsine alındı, 
özgürlükçü hareket siyasal alandan silindi.
İçerdeki güçlü muhalefete karşın, bölgesel konjonktürün 
sürekli bir uluslararası kriz sürecini dayatması, İran’a dö-
nük Amerika-İsrail düşmanlığı ve ambargo, İran yöne  mi-
nin toplumsal sıkın  ları görmezden gelmesinin, sürekli er-
telemesinin gerekçesi ve meşruiye   haline dönüştürüldü!
İran’ın devlet olarak İsrail karşı   ve Filis  n yanlısı ak  f 
tutumunun ge  rdiği bölgesel meşruiye  n yansıması ve 
Suriye’nin Türkiye ve mü  efi kleri tara  ndan işgal edilme 
çabalarıyla ortaya çıkan “Arap Baharı” kaosu sırasında, 
İran’ın bölge halkları için bir “kurtarıcı” rol üstlenmesi, 
içerde, İran kamuoyundaki hoşnutsuzluğu uzun süre ulus-
lararası arenada görünmez kıldı.
Ancak yaşanan son olaylar devlet ile toplum arasındaki 
çelişkinin ar  k gizlenemeyecek kadar derin olduğu ortaya 
seriyor.

Ve yeni bir devrimci durum…
Amerikan ambargosunun emekçilerin/çalışanların yaşam 

standartlarını yerle bir e   ği bir zeminde, bir de en doğal 
özgürlük taleplerine karşı bile gösterilen barbarlık, İran 
halkını ülkenin her tara  nda sokaklara döktü. Protestolar 
üniversitelerin de açılmasıyla birlikte tüm İran’a yayıldı.
Muhtemelen Amerika-İsrail cephesinin bundan bir kazanç 
çıkarma çabalarını da göz ardı edemeyiz. Barışçıl protesto-
ların terörize edilmesi çabalarını öngörmek zor değil -zira 
bazı şehirlerde protestoculara kimliği belirsiz kişiler tara-
 ndan ücretsiz silah dağı  ldığı gibi bazı haberler de önü-

müze düşüyor- ancak hangi gerekçe ile olursa olsun halk-
ların haklı taleplerinin şeytanlaş  rılması kabul edilemez!
Önümüzdeki günlere tüm bölgede artarak devam edecek 
toplumsal hareketlenmelerin, iç dinamikler göz ardı edile-
rek, “dış güçler” gibi gerekçelerle gayrı meşru ilan edilme 
çabalarının kabul edilmesi mümkün değil!

Bi  rirken…
Yakındoğu halklarının, mih-
net-keşân**/emekçilerinin 
doğrudan siyasal sürece 
dâhil olamadıkları ama ik  -
darı ele geçirmiş (niyetleri 
ne olursa osun) klikler tara-
 ndan poli  k sürecin tüm 

riskini ve bedelini ödeme-
ye mecbur bırakıldıkları bu 
denklemin bir an önce bo-
zulması zorunludur.
Mevcut durum bölge halk-
ları açısından belirleyici ve 
kalıcı sonuçlar elde edilme-
sinin önünde uzun bir yol 
olduğunu gösteriyor. Bizim 
Gezi Direnişi’ne benzer şe-
kilde bir “orta sınıf” protes-
tosunun sınırlarında yürütülen bu tür mücadele pra  kleri 
elbe  e desteklenmelidir ve İran halkının özgürlük taleple-
ri “ama”sız biçimde bizim de önceliğimizdir.
Karşımızda duran ana sorun ise bölge halklarının haya   
taleplerini esas alan, haya   ve siyase  , emeğin yaşamsal 
ih  yaçları etra  nda biçimlendirecek poli  k örgütlerin za-
yıfl ığı, ha  a çoğu zaman yokluğudur.
İran’ın, Irak’ın, Yemen’in, Filis  n’in, Türkiye halklarının/
mihnet-keşân’ının özgürce yaşadığı, dünya nimetlerinden 
payına düşeni adilce ve kavga etmeden alabileceği bir dü-
zenin inşası gerekmektedir. Bu ancak birleşik, demokra  k, 
çoğulcu, kimlik sorununu es geçmeyen, ama sını  n temel 
meselelerine odaklanmış, örgütlü poli  k gücün, kendini 
sını  nın ulus-devlet sınırlarıyla koşullandırmamış, bir ira-
desinin mücadelesi ile başarılabilir. Böyle bir gelecek için 
a  lması gereken küçük ama haya   adımların arkasında 
durulması bugünün önceliğidir.

* Merci-i taklîd: İmâmiyye Şîası’nda fetvasına başvurulan en yetkili mü-
ctehid. (TDV İslam Ansiklopedisi)
** Mihnetkeşân: Mihnet, sıkın   çekenler. Bu ifade ayrıca 1920’de Ba-
kü’de gerçekleş  rilen 1. Doğu Halkları Kurultayı’nda “işçiler” için de 
kullanılıyor.

İçerdeki güçlü muha-
lefete karşın, bölge-
sel konjonktürün sü-
rekli bir uluslararası 
kriz sürecini dayat-
ması, İran’a dönük 
Amerika-İsrail düş-
manlığı ve ambargo, 
İran yönetiminin 
toplumsal sıkıntıları 
görmezden gelme-
sinin, sürekli erte-
lemesinin gerekçesi 
ve meşruiyeti haline 
dönüştürüldü!
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İtalya, Aşırı Sağ’ın Seçim Zaferinden Sonra: “YENİDEN BİR İŞÇİ PARTİSİ İNŞA EDİLMELİ”
Sömürüye, Savaşa ve Taşeronlaş  rmaya Karşı Bir Dünya 
İşçi Par  si için yapılacak konferansa İtalya adına ka  lacak 
delegasyonun üyelerinden Lorenzo Varaldo ile yapılan bir 
mülaka   La Tribune des travailleurs’un 358. sayısından çe-
virdik.
25 Eylül genel seçimlerinin sonuçlarını nasıl değerlendi-
riyorsun?
Sağın seçim zaferi ve özellikle neofaşist par   Fratelli d’İ-
talia’nınki İtalya’nın emekçilerine indirilmiş bir darbedir. 
Hiç şüphe yok ki, par  nin Başkanı Meloni’nin de seçim 
kampanyası boyunca açıkça ifade e   ği gibi, kuracağı yeni 
hükümet, emekçilere, kadınlara, göçmenlere, işsizlere, 
bütün ezilenlere ve kamusal eği  me vahşice saldıracak  r. 
Bir Başkanlık sistemi önerisiyle ülkenin zengin bölgeleri-
ne ayrıcalık tanıyacak “farklılaş  rılmış bölgesel özerklik” 
önerileri karşısında demokrasi ve cumhuriye  n birliği ka-
zanımları tehdit al  na girecek  r. 

İtalyan halkı bu sonuçlarla faşizme mi yöneldi?
Her ne kadar parlamentoda çoğunluk elde etme açısından 
Meloni ve sağ güçler bir zafer elde etmişlerse de, henüz 
ülke çapında muzaff er değiller. Seçmenlerin üçte biri oy 
kullanmadı. Bu ülke tarihinde görülmemiş bir durum. Fra-
telli d’Italia seçmenlerin yüzde 64’ünün yüzde 25’inin oyu-
nu aldı. Bu şu demek: Fratelli d’Italia her 20 seçmenden 
3’ünün oyunu alabildi. Fratelli d’Italia ve sağdaki ortakları 
(Berlusconi, La Liga) her dört seçmenden ancak birini tem-
sil ediyorlar. Dolayısıyla ülke aslında sağa kaymadı.*

Demek bu sonuç emekçilere indirilmiş bir darbe ama 
mutlak bir yenilgi değil, öyle mi?
Elbe  e. Sağın zaferi her şeyden önce son otuz yıldır işçi 
hareke   çıkışlı siyasi par  lerin AB direk  fl erini ve savaş 
poli  kalarını harfi yen uygulayarak işçi sını  nın haklarını ve 
kazanımlarını yıkıma uğratmalarının bir sonucudur. Eğer 
bugün sağ kazanmışsa bunun sorumluluğu İtalyan Komü-
nist Par  si (PCI) ile İtalyan Sosyalist Par  si (PSI) yöne  ci-
lerine ai   r. Çünkü onlar otuz yıldır doğrudan işçi düşmanı 
poli  kalara destek vererek kendi par  lerinin dağılmasına 
yol açmışlardır. Şu konu bir kez daha ispatlanmış  r: Ne za-
man ki “Sol” Sağ’ın poli  kalarını izlemişse, gericiliğin en 

pespaye biçimlerine zemin hazırlar.

Peki şimdi ne olacak?
Şunu açıklıkla ifade etmek gerekir: Bu hükümet parlamen-
toda çoğunluk olmakla birlikte ülke çapında azınlıktadır. 
İlan e   ği emekçi düşmanı darbeleri hayata geçirebileceği 
bir meşruiye   yoktur. Hangi koşulla durdurulabilir? Tek bir 
koşulla: Sendikalar ve emekçilerin örgütleri yıllardır yap-
 klarının tersine burjuvazinin karşı-reformlarına çeşitli 

“düzeltmeler” önermekle yol vermeyerek ve burjuvaziden 
bağımsız şekilde harekete geçerek mücadele etmeye ka-
rar verdiklerinde. Emekçiler er ya da geç doğrudan sınıf 
mücadelesi zemininde bu hüküme  n poli  kalarının kar-
şısına dikilecekler. Bu durumda karar verme zorunluluğu 
gene işçi örgütlerinin yöne  cilerinin önüne gelecek. 

Sana göre önümüzde ne tür bir olasılık var?
Pazar günkü seçimlerin sonuçları bütün açıklığıyla ve bir 
kez daha meselenin düğüm noktasının işçilerin siyasi tem-
silinin yokluğunda ya   ğını gösteriyor. Biz grup olarak bu 
işin al  ndan tek başımıza kalkabileceğimizi iddia etmi-
yoruz. Ama şu bir gerçek ki, bir işçi par  si yeniden inşa 
edilmek zorunda. Kuşkusuz bu mesele bugünden yarına 
çözülmeyecek, ama buna derhal el a  lmak zorunda, çün-
kü kapitalist sistemin ve onun par  lerinin bizi sürükledik-
leri felake  en kurtulabilmemiz yolu ancak emekçilerin ço-
ğunluğuna dayanan böyle bir par  nin inşasından geçiyor. 
Gazetemiz Tribune Libera (Serbest Kürsü) sütunları seçim-
lerden önce olduğu gibi bugün de bu tar  şmaya ka  lacak 
olanlara sonuna kadar açık  r.
***
* 2013 yılında sağın oylarının dağılımı şöyleydi: 10 milyon oy Berlusconi 
(Berlusconi’nin Kuzey Liga’sı ve neo-faşistlerle birlikte) ve 3 milyon 800 
bin oy Merkez Sağ.
2018’de Liga, Berlusconi ve neo-faşistler 12 milyon 150 bin oy elde et-
 ler. 2022’de Meloni koalisyonu (neo-faşistler, Berlusconi ve Liga) 12 

milyon 300 bin oy elde etmiş durumdalar. Dolayısıyla sağ par  ler 11 ile 
13 milyon arası oy toplamaya devam ediyorlar, sadece 2013 ile 2022 
yılları arasında kendi içlerindeki dağılım değişmiş bulunuyor, o kadar.
** Bu röportaj ilk olarak İtalya’da neşredilen Tribune Libera’da yayın-
lanmış  r.

Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini
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Seçim’in Kabaha  
Me  n Ebetürk

Memleket ateş yeri, gün geçmiyor ki, benzine, ete, süte 
ve tüm tüke  m ürünlerine zam gelmesin. Bazen, günde iki 
kez akaryakı  n ederi “güncelleniyor”. 
Tam da bu atmosferde memleket seçime gidiyor. 
Cumhurbaşkanlığı yöne  m sistemi denilen, tanımlaması 
çok zor “rejim”, her şey yönetenler ve çevresi adına şe-
killenen, yöne  m biçimi gerçekten açıklaması çok zor bir 
anlayışın eseri. Sağa bakmak yasak, sola bakmak da. Yuka-
rı bakmak zaten yasak, bunu söylemeye gerek yok, aşağı 
bakmak da öyle. Doğal olarak yönetenler ve çevresi için 
a  ş serbest. Bunun bir adı da var, “ileri demokrasi” 
Böyle bir atmosferde seçime gidilen ülkede her gün yeni 
açıklamalar birbirini izliyor. İ   faklar, birlikler, bir arada 
durmalar peş peşe açıklanıyor. Bunların isimleri ve tanım-
lamaları da çok büyük. Hepsinin çeperinde halk ve millet 
var, yalnız halkın ve mille  n bundan haberi yok. Her şey 
millet için, ama bir de mille  n haberi olsaydı, tadından 
yenmezdi. 
Seçime ka  lan ne kadar par   veya i   fak içinde ka  lan ve 
onun adına konuşan siyasi yapı var ise iddiaları şu: Seçim 
kendileriyle diğerleri arasında geçecek. 
Doğrudur; seçim birileri arasında geçecek, ama İşçi Sını   
ve emekçi halk katmanları ile burjuvazi ve onların siyasi 
par   adını almış uzan  ları arasında değil. 
Memleket 1923’den beri “demokrasi” ile yöne  liyor. De-
mokrasi ile yöne  lirken bir takım yol kazaları olmamış 
değil, ara rejimler ve askeri müdahaleler eksik kalmamış. 
Ve bunun adı demokrasi. Oluşan her krizde çıkış bulmak 
ve oluşturulmak istenen yapının oturması için omuzu ka-
labalık paşalar düdüğü çalmış ve şöyle demişler: “Buraya 
kadar, bundan sonra iş bizde, biz kardeşliği yeniden tesis 
edeceğiz.” Sonra, birileri kazanmış, ama birileri de çok faz-
la kazanmış, bu “kardeşliği yeniden tesis edilen” ülkede. 
Kaybedeni tabii ki var, İşçi Sını   ve Emekçiler. 
Bunların hepsi “demokrasi” uğruna, bunun yerleşip güç-
lenmesi için, tabii ki bu demokrasi yerleşip güçlendikçe, 
birileri de yerleşip güçleniyor. Uzun yıllardır en az, cumhu-
riye  n ilanından ellili yıllara kadar “demokrasi”yi yerleş-
 rerek, güçlendirenler genellikle “milli” burjuvazi olmuş. 

Ellili yıllardan sonra bu milli burjuvazimize yabancı (ya  -
rımcı tekellerden) destekçiler gelmeye başlamış, o günden 
bugüne beraber “demokrasi”yi yerleş  rip güçlendirmişler. 
Son zamanlarda yabancıların desteği oldukça da artmış. 

Demokrasi kim için? Ne için? 
Herkesin bir demokrasi anlayışı ve tanımlaması var. Her 
sosyal sını  n demokrasi anlayışı kavrayışı ve tanımlaması 
var. Her biri kendi ih  yacına göre tanımlama yapsa da ibre 
her zaman yönetenlerin çevresinde siperlenen sermaye 
sahiplerinin ya da sermaye sahiplerinin çevresinde siper-
lenen yönetenlerin lehine olmuş. 
Çok geriye gitmeye gerek 
yok. Yirmi beş yıl geriden, 
ülkemizde yasama organları 
tara  ndan uygulamaya ko-
nulan yasalara bakılırsa du-
rum somut olarak anlaşılır. 
Uygulamaya konulan bu ya-
salar hangi sosyal sını   ko-
rumuş güçlendirmiş. Bu so-
mut durum da anlaşılır, yine 
aynı süreçte bahsini yap-
 ğımız yirmi beş yıl içinde 

TBMM’de İşçi Sını  nın kaç 
tane temsilcisi olmuş veya 
siyasi par   veya i   fakların 
içindeki milletvekillerinden 
kaç tanesinde İşçi Sını  nı ve 
emekçileri temsil etme kabi-
liye   ya da isteği var. 
Cevabı basit: Yok denecek 
kadar az. 
Bu nedenledir ki, önümüz-
deki seçimler, İşçi Sını   ve 
Emekçi Halk katmanları ile 
burjuvazi arasında olmaya-
cak. 
Neden mi? 
Henüz o olgunluğa gelmedi işçi sını  mız. 
Neden mi? 
Çünkü biz, işçi sını  nın öğre  sine ve mücadelesine gönül 
verenler, o olgunluğa gelemedik. 
Ne demiş Nazım Usta, 
Ve bu dünyada, bu zulüm 
Senin sayende. 
Ve açsak yorgunsak, alkan içindeysek eğer 
Ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak 
Kabahat senin, demeğe de dilim varmıyor ama 
Kabaha  n çoğu senin, canım kardeşim.

Memleket 1923’den 
beri “demokrasi” ile 
yönetiliyor. Demok-
rasi ile yönetilirken 
bir takım yol kaza-
ları olmamış değil, 
ara rejimler ve aske-
ri müdahaleler eksik 
kalmamış. Ve bunun 
adı demokrasi. Olu-
şan her krizde çıkış 
bulmak ve oluşturul-
mak istenen yapının 
oturması için omuzu 
kalabalık paşalar 
düdüğü çalmış ve 
şöyle demişler: “Bu-
raya kadar, bundan 
sonra iş bizde, biz 
kardeşliği yeniden 
tesis edeceğiz.”
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Kürt Meselesinde Vatansever ve Demokra  k Tutum Nedir?
Zeki Kılıçaslan

Kürt meselesinden söz edildiğinde veya HDP ile ilişkiler söz 
konusu olduğunda AKP-MHP hükümet çevrelerinden ken-
dilerine “ulusalcı” diyen muhalif çevrelere kadar geniş bir 
siyasi kesim vatanın birliğinden, bölünemez bütünlüğün-
den başka bir şey dile ge  rmiyor. Gerçekten vatansever ol-
mak, bu çevrelerin yap  ğı gibi HDP’yi dışlamak, Kürtlerin 
Türklerle eşitlik talebini bölücülük olarak suçlayıp ezmeye 
çalışmak mıdır? 
Yoksa vatanseverlik ülkenin eşitlik temelinde yeni demok-
ra  k birliğini inşa etmek için mücadele etmek midir? 
Bu soruya cevap vermek için çok uzak yerlere veya çok 
uzak zamanlara gitmeye gerek yok. Çevre ülkelere, Irak’a, 
Suriye’ye ve şimdiki zamana bakmak yeterlidir. Sizce Sad-
dam vatansever miydi ya da Esad’ın Suriye’deki tutumu 

vatansever midir? Evet, bir 
açıdan bakarsanız ikisi de 
‘vatansever’dir.  Saddam ül-
kesini emperyalist is  lacıla-
ra karşı savunda ve bu yolda 
öldürüldü. Esad ise emper-
yalist müdahalelere karşı 
büyük direniş göstermeye 
devam ediyor. 
Ancak bir de şu gerçekliği 
görmemiz gerekiyor. Irak’ta 
ve Suriye’de milyonlarca in-
san öldürüldü, milyonlarca 
insan yurt dışına kaçmak 
zorunda kaldı, kadınlar, ço-
cuklar perişan oldu, ülkeler 
toplumsal olarak dağıldı ve 
her iki ülke de halen değişik 
derecelerde emperyalist kü-
resel veya bölgesel güçlerin 
etkisi al  nda. 

Irak’ta ve Suriye’de nasıl böyle bir yıkım oldu?
Nasıl oldu da Irak emperyalist işgale karşı hemen hemen 
hiçbir direnç gösteremedi? Suriye’de sokakta başlayan 
gösteriler nasıl oldu da ülkeyi perişan eden çok kanlı ve 
vahşi bir iç savaşa dönüştü? Bu soruların cevabı her iki 
ülke için de aynıdır. Her iki ülkede de siyasal rejim toplu-
mun belli bir kesimine dayanıp diğer kesimleri baskı al  na 
alan ya da ha  a Suriye’de olduğu gibi Kürt’leri vatandaş 
olarak bile kabul etmeyen, demokra  k olmayan bir yapı-

da idi. Irak’ta ik  dar esas olarak Sünni Müslüman kesime 
dayanmaktaydı. Ülkede Şiiler dışlanmakta ve Kürtlerle de 
yarı savaş hali sürmekteydi. Suriye’de ise rejim esas olarak 
Arap Alevi kesime dayanmakta, Sünni kesimleri  dışlamak-
ta, Kürtleri de yok saymakta idi. Yani her iki ülkede de fark-
lı etnik veya mezhebi kesimler kimlik olarak dışlanmakta, 
baskı al  na alınmaktaydı. Ayrıca yur  aşların bireysel veya 
sosyal sınıfl ar olarak ülke yöne  minde söz sahibi olmala-
rının yolunu açan demokra  k bir rejim söz konusu değildi.

Tek ses, tek renk, tek adamla bölünmez bütün oluşur mu?
İşgal ve emperyalist müdahaleler başladığında her iki ül-
kede de çok büyük toplumsal kesimlerin yani Irak’ta Şii-
lerin ve Kürtlerin, Suriye’de ise Sünnilerin ve Kürtlerin ya 
işgalcilerden yana tavır aldıklarını ya da “tarafsızlığı“ seç-
 klerini gördük. Diktatörlük rejimi al  ndayken sanki tek 

ses, tek renk ve tek adam ile bölünmez yıkılmaz görülen 
yapılarının, emperyalist müdahaleler karşısında nasıl da-
ğıldıklarına şahit olduk. İşte şimdi yeniden sormak gereki-
yor, bu siyasal rejimlerin yöne  cileri gerçekten vatansever 
bir tutuma mı sahip  ler? 
Demek ki demokra  k olmayan, farklılıkları tanımayan bir 
“vatanseverlik” aslında sonunda vatanın perişanlığına yol 
açabilmektedir.

Emperyalizme karşı etkili bir stratejik güç!
İnsan haklarına, toplumun farklı kimlikteki kesimlerinin tü-
münün kendi kimlikleri ile eşit ve özgürce yaşayabildiği bir 
rejime ve demokra  k hak ve özgürlüklere sahip olabilmek, 
emperyalist müdahalelere karşı direnişte stratejik olarak 
büyük bir güçtür. Hiçbir emperyalist güç gerçekte olmayan 
bir konuyu bir bölünmeye neden olacak bir mesele haline 
ge  remez. Onlar ülkede var olan kimlik temelli eşitsizlikle-
rin yara   ğı çözülmemiş sorunlardan yararlanarak güya o 
toplum kesimlerini destekler gibi görünürken aslında ken-
di çıkarlarını gerçekleş  rirler. Bu durumda farklılıkları ta-
nımayıp onları yok etmeye çalışanlar güya “ülke birliğini” 
savunurken aslında emperyalistlere hizmet eder duruma 
girmiş olurlar.

Eşitlik temelinde demokra  k birlik!
Türkiye’de Kürt halkının demokra  k hak ve özgürlük talep-
lerini bölücülük olarak suçlayıp demokra  k mücadeleleri 
ezmeye çalışanlar aslında emperyalist müdahaleler al  n-
da iç ça  şmalara, bölünmelere ve ha  a bölge düzlemin-

Türkiye’de Kürt 
halkının demokra-
tik hak ve özgürlük 
taleplerini bölücü-
lük olarak suçlayıp 
demokratik mü-
cadeleleri ezmeye 
çalışanlar aslında 
emperyalist müda-
haleler altında iç 
çatışmalara, bölün-
melere ve hatta böl-
ge düzleminde kendi 
söylemleri ile ”Yeni 
İsrail” oluşumlarına 
hizmet ederler.
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HDP ve Seçimler
Mehmet Sadık

Nasıl yapılıp yapılmayacağı belli olmamakla birlikte 2023 
yılının Haziran ayından önce Başkanlık için de milletvekil-
likleri için de sandığa gidileceği aşikâr. Çünkü eğer arkada 
gizli kapaklı bir manevra varsa bile -ki 16 Nisan 2017’de 
bunun olduğu 3 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesindeki Ne-
ca   Özkan’ın “A   alan” başlıklı yazısıyla açıkça sergilenmiş-
 r- hükümet de seçim faaliyetlerine dâhil olmuş durumda. 

Milletvekili seçimlerinin pek bir önemi yok*, aslolan Baş-
kanlık seçimi çünkü ülkenin mukaddera  nı belirleyecek 
esas seçim bu. Güçlendirilmiş 12 Eylül 1980 askeri rejimi 
üzerine kurulmuş mevcut sistemin parlamentosu da Baş-
kanlık sisteminin sona ermesiyle birlikte zaten tarihin çöp 
sepe  ne gidecek  r. Milletvekillikleriyle ilgili çok demokra-
 k bir parlamento oluşturulmadığı takdirde ülkede hiçbir 

şey değişmemiş olacak. Şu hiç ıskalanmamalı: AKP-MHP 
Başkanlık seçimini kaybetse bile mevcut rejimin kurum-
larının (güvenlik, yargı, YSK vs.) kanatları al  nda gerçek-
leşecek bir seçimin hiçbir adil yanı olmayacak  r. Yeni bir 
demokra  k seçim zorunludur. Ama bunun için de Başkan-
lık seçiminin çok güçlü bir kitle mücadelesi al  nda yürü-
tülmesi gerekir. İşçi ve demokrasi güçleri böyle bir kitle 
seferberliğinin başını çekmeli ve demokrasi mücadelesini 
Millet İ   fakı’nın güçlerine bırakmamalıdırlar. Tabii bu iki 
gücün dışında kalmak ikisine eşit uzaklıkta olmak anlamı-
na gelmez. İşçi sını   ve ezilenler son tahlilde karşı kamp 
içindeki ça  şmalara da dikkat etmeliler.

Faşizmle “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” arasında 
elbet ayrım yaparız. Ama...
AKP-MHP Hüküme   ülkeyi Mussolini benzeri bir rejime 
götürme konusunda İtalya’da seçimleri kazanan “mela-

net”ten daha şanslı, çünkü ondan farklı olarak arkasında 
yaslandığı 12 Eylül 1980’in hem öncesine hem sonrasına 
dayanan kurumları ve “çete”leri var. Bunlara karşı müca-
dele bayrağını yükseltmek gerekiyor. Seçimler bu kurum-
lara karşı kitle seferberliğini öngerek  riyor. Tek Adam re-
jimine karşı “güçlendirilmiş 
parlamenter sistem”e karşı 
kimse kayıtsız kalmaz. Ama 
bunun olması için bir kitle 
mücadelesi şart. Şu andaki 
bütün bölük pörçük sınıf mü-
cadelelerini komiteler ve on-
ların meclisleri aracılığıyla bu 
yola sokmaya çalışmak esas 
görev olmalı.

Ecevit’in geçici başarısı!
Ecevit 1973 seçimlerindeki 
başarısını sonradan vazgeçse 
de “kontr-gerilla”yı karşısına 
alarak elde etmiş  . 1977’de 
bu poli  kasının meyvesi-
ni topladı ve oyların yüzde 
42’sini aldı. Günümüzde 
kontrol-gerilla o gün oldu-
ğundan daha güçlü. Bu kuru-
mun tasfi yesinin bir zorunluk 
olduğu anla  lmalıdır. Millet 
İ   fakı’nın bir ayağı da bu ku-
rumlara dayanıyor. Bu deste-
ği bozmak işçi ve demokra  k 
cephenin öncelikli tak  ği ol-
malıdır.

Emek ve Özgürlük İ   fakı ne yapmalı?
Üçüncü Cephe olarak ortaya çık  ğını ileri süren “Emek ve 
Özgürlük” İ   fakı tabii ki demokra  k haklar için mücadele-
nin ötesinde bir Emekçi Hüküme   şiarını ortaya atmalıdır. 
Ancak ana gövdesini HDP’nin yani Kürt halkının sivil özsa-
vunma yapısının korunmasına dayamış böyle bir i   fakın 
güç kazanması ancak “kontr-gerilla”ya karşı tavır almasıyla 
mümkündür.
* Bu kuşkusuz her zaman böyle olmaz. Ama bizdeki “Tek Adam” adıy-
la anılan rejimde parlamento bir ”süs” olarak düşünülmüş, esas görevi 
oluşturulacak “çoğunluk”la Başkanın oylamayla düşürülmesini engelle-
mekle sınırlandırılmış  r.

AKP-MHP Hükü-
meti ülkeyi Mus-
solini benzeri bir 
rejime götürme ko-
nusunda İtalya’da 
seçimleri kazanan 
“melanet”ten daha 
şanslı, çünkü on-
dan farklı olarak 
arkasında yaslan-
dığı 12 Eylül 1980’in 
hem öncesine hem 
sonrasına dayanan 
kurumları ve “çe-
te”leri var. Bunlara 
karşı mücadele bay-
rağını yükseltmek 
gerekiyor. Seçimler 
bu kurumlara karşı 
kitle seferberliğini 
öngerektiriyor.

de kendi söylemleri ile ”Yeni İsrail” oluşumlarına hizmet 
ederler. Tersine farklı etnik veya dini, mezhebi kimliklerin 
eşitliği temelinde demokra  k birliği savunmak ise gerçek-
te emperyalistler ve onların dayatabileceği “bölünmelere” 
karşı vatansever tutumu ortaya koyar. 
Türkiye işçi sını  nın, emekçilerinin ve bütün halk sınıfl a-
rının çıkarı ve ülkenin geleceği, ülkemizde ve bölgemizde 
Kürt meselesinin ve mezhebi ayrımlara dayanan sorunla-
rın eşitlik temelinde barışçı çözümünü esas alan poli  ka-

lardan geçmektedir. Bölgesel çaptaki bu sorunların çözü-
mü, bölge ülkeleri ve halkları olarak barışı tesis edip ortak 
demokra  k geleceğimiz konusunda adımlar atmaktan 
geçmektedir. 
Bölgemizdeki barış ve demokra  k birleşik geleceğimiz ön-
celikle her kimlikten işçilerin, emekçilerin bağımsız siyase-
  ve mazlum halklarının demokra  k mücadelelerinin eseri 

olacak  r. 
***
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İKEP Programı’nda Gelir Dağılımı
Cem Somel

İşçinin Kendi Par  si’nin 18 Eylül 2022 tarihli kongresinde 
kabul edilen yeni programının yaklaşık dör  e biri ik  sat 
poli  kalarına ayrıldı. Bu ik  sat poli  kaları İKEP’in kendi 
başına veya başka par  lerle birlikte oluşturacağı bir iş-
çi-emekçi hüküme  nde gerçekleş  rmeğe çalışacağı poli-
 kalardır; muhalefe  e iken de gerçekleşmesi için egemen 

sınıfl ara baskı yapacağı poli  kalardır.
İKEP’in ik  sadi programında temel ilkeler “nüfusun temel 

ih  yaçlarını temin etmek, ih-
 yaçların temininde ülkenin 

kendine yeterliliğini hedefl e-
mek, toplumda sosyal adale   
sağlamak ve yeral  -yerüs-
tü kaynaklarını korumak  r” 
diye açıklanıyor. 
Bu yazıda sosyal adalet ilke-
si gereği gelir dağılımını dü-
zeltmeğe yönelik poli  kaları 
özetleyeceğim. İKEP gelir 
dağılımını başlıca iki araçla 
düzeltmeyi programlamış  r.  
Birinci araç emekçilerin yerli 
servet-sermaye sahiplerine 
karşı hak mücadelesinde eli-
ni kolunu bağlayan engelleri 
ortadan kaldırmak  r. İkincisi 
kapitalist dünya ekonomisi-
nin Türkiye’de emekçi gelirle-
ri üzerindeki baskısını kaldır-
mak  r.

İşsizlikle ve örgütsüzlükle mücadele şar   r
İşçilerin ücret mücadelesinin önündeki başlıca somut en-
geller işsizlik ve bunun yanında örgütsüzlük, yani sendika-
sızlık  r. Sendikasızlığın da iki sebebi var: Taşeron is  hdam 
sistemi ve bürokra  k sendikacılık. Dolayısıyla gelir dağı-
lımını düzeltmeğe niyetlenen bir işçi-emekçi ik  darının 
işsizlik, taşeron sistemi ve sendikal bürokrasi sorunlarını 
çözmesi gerekir. 
Taşeron sistemi yasayla kaldırılacak  r. Kamu kurumlarında 

taşerondan kadroya geçiş zor olmaz. Özel 
sektörde bu geçişte işçilerin gerçek pat-
ronlarıyla yeni sözleşme imzalarken hak 
kaybına uğramaması için yasanın dikkatle 
hazırlanması gerekecek  r.
İşsizliğe gelince, İKEP merkezî devlet teş-
kila  nda, KİT’lerde ve yerel yöne  mler-
de kamu is  hdamını ar  rarak ve genelde 
günlük veya ha  alık mesaiyi kısaltarak 
işsizliği azaltmayı hedefl emektedir. Kamu 
sektörünün genişlemesi hem işsizliği 
azaltmağa hem de kamu hizmetlerinde 
yetersizlikleri gidermeğe yarar. 
İKEP ayrıca sermayedarların dışarıya döviz 
transferlerini kısıtlayarak bunların dışarda 
ya  rım veya üre  m yapmasını engellemek 

sure  yle işçilere yap  kları “çok talepte bulunursan üre  -
mi dışarıda yaparım” şantajının önünü kesecek  r; ya  rım 
planlamasıyla da (aslında işçilerin üre   ği) kâr gelirlerinin 
yur  a is  hdam yaratan ya  rımlara yönlendirilmesini te-
min edecek  r.
Gelir dağılımını iyileş  rmek için sendikaların sendika gibi 
işlemesi de şar   r. İKEP programı sendikacılığı meslek ol-
maktan çıkarıp sendikalarda yüksek maaşlarla si   nsene 
işçilerin başına çöreklenen yöne  mlere son verecek mev-
zuat değişiklikleri yapmayı öngörmektedir. Ancak sendi-
kalar sadece yasalarla tüzüklerle işlevli hâle ge  rilemez. 
Bunun için işçilerin örgüt içi mücadelesi de elzemdir.

Ülkenin kendi kendine yeterliliği hedefl enmelidir
Gelelim kapitalist dünya ekonomisinin işçi ücretleri üze-
rinde baskısına. Yurdumuzda 1980’lerde ithala  n serbest-
leş  rilmesinden beri yerli sermayedarlar ücret müzake-
relerinde ithal edilen ucuz mallarla rekabet sorununu ve 
başka ülkelerde işgücü maliyetlerinin düşüklüğünü öne 
süregeldi. Bu rekabet baskısı gerçek  r, ama sermayedar-
lar bu ortamı tercih e   ği için aynı zamanda bahanedir. 
İthal edilen bir malın benzerini yur  a üreten, özel işlet-
me olsun, kamu işletmesi olsun bu baskıya maruzdur. Ne 
hikmetse sendikalar ithalat serbes  sini eleş  rmemekte, 
sermayedarların dış rekabet bahanesine boyun eğmekte-
dir. İKEP programı “ih  yaçların temininde ülkenin kendine 
yeterliliğini hedefl eme” ilkesiyle Türkiye’de üre  lebilen 
malların ithal edilmemesini öngörmektedir. 
Gelir dağılımı emekçilerin refahını etkileyen öğelerden 
biridir. Bunun dışında vergi yükünün yüksek gelir ve ser-
vet sahiplerine geçirilmesi, eği  m-sağlık gibi temel ih  -
yaçların eşitçe bedelsiz karşılanması, sosyal güvenliğin 
tüm yur  aşları kapsaması, doğal çevrenin korunması da 
emekçilerin ih  yaçları arasındadır. İşçinin Kendi Par  si’nin 
programı bunlar gibi birçok ih  yacı kapsayan poli  kalar 
içermektedir. Elbe  e bu program dinamik bir sürecin bir 
sa  asıdır. Tar  şarak, eleş  rerek daha da gerçekçi ve uy-
gulanabilir bir hükümet programı hâline ge  rmek için ça-
lışmak hepimizin görevidir. Şartlar bunu gerek  riyor.

İKEP gelir dağılımı-
nı başlıca iki araçla 
düzeltmeyi prog-
ramlamıştır.  Birin-
ci araç emekçilerin 
yerli servet-sermaye 
sahiplerine karşı 
hak mücadelesinde 
elini kolunu bağla-
yan engelleri orta-
dan kaldırmaktır. 
İkincisi kapitalist 
dünya ekonomi-
sinin Türkiye’de 
emekçi gelirleri 
üzerindeki baskısını 
kaldırmaktır.
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PARTİDEN
İşçi Sını   olarak ARTIK YETER diyor ve 16 Ekim’de İşçi Emekçi Mi  ngi’nde 

buluşuyoruz!
Patronların kirli düzeni işsizliği, hayat pahalılığını, ki-
raları hızla ar  rırken, işçilerin ücretleri günden güne 
değer kaybediyor. Bizden daha çok çalabilmek için 
çalışma hayatlarımızda güvencesizliği ve taşeron sis-
temini büyütüyorlar. Derinleşen ekonomik kriz, artan 
işsizlik ve güvencesizleşme, yükselen kiralar, işçi sını-
 nın belini büküyor.

Bütün bunlar olurken patronlar servetlerine servet 
ka  yorlar. Krizin faturasını ise fakirleşen bizler öde-
mek zorunda kalıyoruz. Direnebileceğimiz tek silahı-
mız olan örgütlenmemiz ise devlet mekanizmalarıyla, 
sermayenin ayak oyunlarıyla ve sermayenin işbirlikçi-
si sendikalar vasıtasıyla bas  rılıyor.
Siyaset alanında ise kimlik temelli gerilimler körükle-
niyor. Böylelikle esas mesele olan işçi sını  nın hakları 
ve birlikteliği gündemden çıkarılıyor. Her türlü hırsız-
lıkta sınır tanımayan patron 
düzeni Kürtlere yönelik savaş 
ve saldırganlık poli  kalarına 
devam ediyor. Savaş çığırtkan-
lıkları ve saldırganlıkları Tür-
küye ile de ye  nmiyor. Bütün 
bölgeye eş zamanlı olarak yük-
sek tansiyonlu bir tutumla ko-
nuşmaya devam ediyorlar. İşçi 
sını  nın gündemi ve meselele-
ri böylelikle ikincilleş  rilmeye 
çalışılıyor. 
Kadın düşmanlığı ve göçmen 
karşıtlığı hız kesmeden devam 
ediyor. İşçi sını  nın bütün bile-
şenlerine sistema  k saldırı de-
vam ediyor. Gençler ise patron 
düzeni için geleceğin güvence-
siz bir içi ordusu olarak görülü-
yor, gelecekleri karar  lıyor.
2022 birçok işçi direnişini, mü-
cadeleyi ve kazanımı berabe-
rinde ge  rdi. Bu yılın başından 
i  baren önceki yıllara nazaran çok fazla işçi mücade-
lesine şahit olduk. Halen de süren birçok direniş ve 
mücadele var: 
İk  darın baskısı ve İBB’nin iş birliği ile hukuksuzca 
işten çıkarılan ve işe iade isteyen İBB işçileri, kadro 
hakkı için TABİB’de örgütlenen taşeron belediye işçi-
leri, kölelik koşullarında çalış  ğı içi sendikalaşan özel 
okul öğretmenleri, işçilerin haklarını çalarak ifl as ilan 
eden ETF’den haklarını arayan işçiler, tazminat hakla-

rını uzun bir mücadeleden sonra kazanan Kayı İnşaat 
işçileri, sendikalaş  kları için işlerinden olan Lila Kağıt, 
Sunny Atmaca Bilgisayar, Asen Metal, Pulver Kimya, 
Ceva Lojis  k işçileri ve daha niceleri… 
Patron düzeni bütün aygıtlarıyla ve imkanlarıyla işçi 
sını  na saldırırken bizlerden seçimlerin beklenmesi 
isteniyor. 
Biliyoruz ki hiçbir par   ya da masa, işçi sını  nın öz 
örgütlenmesinden daha güçlü ve etkili değildir! 
Biliyoruz ki işçi sını   örgütlenmeden hiçbir kalıcı hak 
elde edemeyiz!
İKEP olarak 16 Ekim’de Kartal’da yapılacak olan, bi-
leşeni olduğumuz İşçi Emekçi Birliği’nin çağrısıyla, 
örgütleyicisi de olduğumuz mi  nge bütün üye ve gö-
nüldaşlarımızı bekliyoruz. 
Emeğimiz ve haklarımız için; 

•İşten atmaların yasaklanma-
sı, herkese iş ve gelir güvence-
si için,
•İnsanca yaşanabilir ücret için,
•Taşeron çalışmanın yasaklan-
ması için,
•İşyerlerinde taciz, baskı, 
mobbingin son bulması için,
•KHK’ların iptal edilmesi, gü-
venlik soruşturmaları ile işten 
atmaların son bulması için, 
•Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engelleri kaldırmak 
için,
•EYT’lilerin taleplerinin kabul 
edilmesi için,
•Göçmen işçilere yönelik ay-
rımcılığa, saldırılara son veril-
mesi, eşit ve güvenceli çalışma 
hakkı sağlanması için,
•Ranta dayalı dönüşüm poli-
 kaları ile barınma hakkının 

gaspını, fahiş kira zamlarını or-
tadan kaldırmak için,
•Temel tüke  m maddelerine yapılan zamların sona 
ermesi için,
•Elektrik, su ve doğalgazın insani ih  yaç oranında üc-
retsiz sağlanması için,
•Bütün fi yat ar  şlarının ya da zamların dondurulması 
için, 

ARTIK YETER diyoruz! 
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