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İşçi Sını   Bağımsız Siyase  ni Örecek Güce Sahip  r!
Cemal Bilgin

İşçinin Kendi Par  si’nin başkanı olarak Türkiye işçi sını  nın 
selamlarını ile  yorum.
Dünyanın bütün işçileri ve ezilen halkları bizim kardeşimiz-
dir.
Patron hükumetleri yüzünden bir tara  a işçi sını  nın so-
runları her gün ar  yorken diğer tara  an sendikalar patron 
hükumetlerinin güdümünde yer alıyorlar. Bu kokuşmuş, 

çürümüş iş birlikçi sendika 
yöne  mlerinin değişmesi 
gerekiyor.
Bir tara  a ekonomik kriz, 
savaşlar, sömürü ve taşeron 
sistem varken diğer bir taraf-
ta işçi sını  nın tara   ve sınıf 
siyase   yoktur. Hem kendi 
ülkemizde hem de dünyada 
işçi sını   olarak bölük pör-
çük ve dağınığız. Hem kendi 
ülkemiz için hem de dünya-
da işçi sını   için örgütlü bir 
mücadeleye ih  yacımız var-
dır.

İşçi sını   olarak sesimizin daha gür çıkması gerekiyor.
Çalışma haya  mızda işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemleri 
alınmadığı için madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda in-
sanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.
Ayrıca savaşlarda fakirlerin, yoksulların ve işçilerin çocuk-
ları hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye’de ve Ortadoğu’da, 
özellikle bizim ülkemizde buna kader diyorlar. Patronlar 
ise kâr üstüne kâr elde ediyorlar.
Bütün bunlar olurken işçi sını  nın sesi ve sözü olan avu-
katlar ve gazeteciler tutuklanıyorlar. Örgütlü işçi sını  nın 

önderlerine sürekli davalar açılıyor. Patronların çıkarları 
için hükumetler mahkemelere talimatlar veriyorlar. Hukuk 
sistemi patronların çıkarlarını korumaya devam ediyor. 

İşçi sını   ve ezilenler olarak sorunlarımız ortak
Evet, biliyoruz, işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin, kadın-
ların emeklilerin, köylülerin, çi  çilerin, göçmenlerin so-
runları var. Dünyanın birçok yerinde bebekler bile daha 
doğmadan borçlanmış oluyorlar. Sorunlarımız ortak ve bu 
sorunları ortadan kaldırmak için işçi sını   ve ezilen halklar 
ortak hareket etmelidir.
Sorunlarımızı örgütlü olarak çözebilmek için uluslararası 
buluşmaların daha çok yapılması gerek  ğini düşünüyoruz. 
Bunun için bölgesel toplan  lar da yapılmalıdır. Uluslarara-
sı İşçi Komitesi’nin (IWC-COI) bölgesel toplan  lar yapma-
sını öneriyoruz.
Kendi ülkemizde ve dünyada asıl düşman patron hüku-
metleridir. Patron hükûmetlerine karşı yan yana gelmek 
zorundayız. Patron hükumetlerinin uluslararası destekçi-
si olan kurumlara ve birliklere karşı mücadele etmeliyiz. 
Hem kendi ülkelerimizdeki siyasetlerimizde hem de ulus-
lararası mücadele içindeki siyasetlerimizde bunu daha gür 
bir şekilde dillendirmek zorundayız. 
Avrupa Birliği dağılmalıdır! İşçi sını  nın ve ezilen halkların 
düşmanı NATO lağvedilmelidir!
Dünyada işçi sını   kendi bağımsız siyase  ni örecek bir yol 
bulmaya kadirdir!
Yaşasın dünya işçilerinin ve ezilen halkların birliği!
*Bu me  n Cemal Bilgin’in 29-30 Kasım 2022’de Paris’te Uluslararası 

İşçi Komitesi (IWC-COI) tara  ndan yapılan ve savaşa, sömürüye ve 

güvencesiz çalışmaya karşı mücadeleye çağıran kongredeki konuş-

masının yazılaş  rılmış halidir.

Savaşlarda fakirle-
rin, yoksulların ve 
işçilerin çocukları 
hayatlarını kaybedi-
yorlar. Türkiye’de ve 
Ortadoğu’da, özel-
likle bizim ülkemiz-
de buna kader di-
yorlar. Patronlar ise 
kâr üstüne kâr elde 
ediyorlar.
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Başkanlık Seçiminin İşçi Sını   Açısından Önemi
M. Şadi Ozansü

Seçimler şöyle ya da böyle yapılacak. İşçi sını  nın ba-
ğımsız örgütlülüğünün zayıfl ığı Başkanlık seçimine kendi 
aday ya da adaylarıyla ka  lımını oldukça zorlaş  rıyor. Kal-
dı ki sını  n çok sınırlı bir kesiminin kendi adayıyla ortaya 
çıkması da işin rengini değiş  rmeyecek   zaten. Çünkü 
sorun öncelikle Başkanlık Sistemine son verilip verilme-
yeceğidir.

Sıradan bir seçim atmosferinde değiliz
Olağan koşullarda işçi sını   örgütlerinin kendi adaylarıyla 
seçimlere ka  lmaları hem kendi güçlerinin işçi sını   ve 
toplum üzerindeki karşılığını görmeleri hem de işçi sını  -
nın ik  dar mücadelelerinin programının işçi kitlelerinden 
ne kadar destek alacağını görmeleri için bir  rsa   r. İşte o 
kadar. Ne bir eksik ne bir fazla! Ama bugün herhangi bir 
ülkedeki sıradan bir seçim yaşamıyoruz. Bu seçim süre-
cinin bugünden başlayarak kendisinin ve sonrasının ülke 
sınıf mücadelesine doğrudan etkisi olacak  r. Tek Adam 
sistemi kalsa da gitse de sınıf mücadelesi keskinleşecek-
 r. Kuşkusuz arzumuz bu rejimin sona ermesidir, çünkü o 

zaman bugüne kıyasla çok daha farklı bir ülkede olacağız. 
İşçi sını   ve ezilen halkın önünde çok güçlü mücadele im-
kânları doğacak  r. 
Öncelikle siyasi mahkumların derhal özgürlüklerine ka-
vuşmaları için muazzam bir hareket başlayacak, bunun 
önünde herhangi bir gücün ayak diremesi zorlaşacak  r. 
Mevcut ik  dar par  leri şu andaki güçlerinin çok gerisine 
düşecekler, seçimleri kazanan burjuva muhalefet par  le-
ri koalisyonu da kitleleri kontrol al  nda tutabilmekte çok 
zorlanacak  r. 
İşte bu koşullar işçi sını  nın bu ik  dar döneminde büyük 
ölçüde  rpanlanmış haklarını geri alabilmesinin kanalları-

nı açacak  r. Aynı şekilde ezilen halk için de bütün kaybet-
 klerini geri alması için büyük  rsat doğacak  r. Ülkenin 

dört bir tara  nda sosyal haklarla demokra  k haklar için 
mücadelenin yolları açılacak  r. Kısaca böyle bir seçim so-
nucundaki ülke bugünkünden çok farklı olacak  r. Bütün 
işçi sını   örgütleri olarak bu duruma hazırlıklı olmalıyız. 
Bunun tersine Tek Adam rejimi kazanırsa işler işçi sını   ve 
ezilen halk açısından bugün olduğundan çok daha zorla-
şacak ama kuşkusuz totaliter rejime karşı mücadele im-
kânları zayıfl amakla birlikte ortadan kalkmayacak  r.  

İşçi sını   bu seçimde taraf-
sız kalamaz!
İşçi sını   Tek Adam rejiminin 
devam etmesiyle ortadan 
kalkması seçenekleri karşı-
sında tarafsız kalamaz. Son 
tahlilde kendi kurtuluşu için 
eline geçen bütün imkânları 
değerlendirmek zorundadır. 
Mevcut muhalefet blokuna 
zerre kadar güvenmeden 
karşı blokun devrilmesi için 
mücadele edilmelidir. Se-
çimler öncesinde ve son-
rasında Başkanlığa aday 
gösterilsin gösterilmesin işçi sını  na patron par  lerin-
den bağımsız bir siyasal çıkış yolu gösterilmeli ve bunun 
kolek  f propagandası bütün bağımsız işçi örgütlerince 
yapılmalıdır. Bu çıkış yolunun ne olması gerek  ğinin tar-
 şmasını bültenimizin bir sonraki sayısında başlatmaya 

çalışacağım. 10.11.22

Seçimler öncesin-
de ve sonrasında 
Başkanlığa aday 
gösterilsin gösteril-
mesin işçi sınıfına 
patron partilerinden 
bağımsız bir siyasal 
çıkış yolu gösteril-
meli ve bunun ko-
lektif propagandası 
bütün bağımsız işçi 
örgütlerince yapıl-
malıdır.
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Bizler, 47 ülkeden ve tüm kıtalardan işçiler, gençler, emek mücadelecileri ve demokra  k hareketlerin temsilcileri olarak 
enternasyonal sosyalizmin tarihsel şahsiye   Jean Jaurés’in 1914’te savaşın arifesinde söylemiş olduğu sözlerini devralı-
yoruz: “Aynı bulutun içinde yağmuru taşıması gibi, kapitalizm de içinde savaşı taşır.”
Bu formül bugün için de yakıcı bir şekilde geçerli.
2022’de savaşlar tüm kıtaları kasıp kavuruyor, katliamlara, yıkımlara, açlığa ve salgınlara yol açıyor. On milyonlarca in-
san yurtlarından göçmek zorunda kalıyor. İnsan uygarlığının korkunç bir gerilemesine tanık oluyor, yok olması tehdidini 

hissediyoruz.
Dünya halkları ve işçileri savaşa karşı. Savaşın daha fazla baskı ve daha fazla sömürü anla-
mına geldiğini biliyorlar.
Bizler, en ufak bir tereddüdümüz olmaksızın, bu savaşların ve bunların sebep olduğu yıkım 
ve barbarlığın, üre  m araçlarının özel mülkiye  ne dayalı kapitalist sistemin çürümesinin 
ürünü olduğunu ilan ediyoruz. Bu sistem, daha fazla kâr elde etmek için hiçbir saldırgan-
lıktan geri durmayacak bir sistemdir.
İşçiler biliyorlar; “seferberlik” adına, cephenin hangi tara  nda olurlarsa olsunlar bütün 
hükümetler kuralsızlaş  rma, işsizlik, eği  min ve kamu hizmetlerinin imhası, fabrikaların 
kapa  lması, kırsal bölgelerin çölleş  rilmesi doğrultusunda hareket ediyorlar. İşçiler bili-
yorlar; savaş her zaman hükümetler tara  ndan işçi örgütlerine bağımsız tutumlarından 
vazgeçmeleri ve devlete tâbi olmaları yönünde baskı yapmak için kullanılır.
Tüm işçiler gibi, bizler de 24 Şubat 2022’de Cumhurbaşkanı Pu  n’in emri ile Ukrayna’ya 
karşı başla  lmış olan savaşı lanetliyoruz. Ça  şmaların en başından bu yana, Rus birlikleri-
nin bu ülkeden çekilmeleri çağrısını yap  k.
Tüm işçiler gibi bizler de büyük kapitalist güçlerin, Biden yöne  mi, NATO ve Avrupa Birli-
ği’nin himayesinde, bu ça  şmayı provoke etmek için elinden geleni yapmış olduğunun ve 
devamında da körüklediğinin de farkındayız.
Bizlerin toplanmış olduğumuz şu anda Avrupa’da 100 bin ABD askeri konuşlanmış durum-

da. NATO on binlerce askeri Ukrayna Rusya sınırına yığmış durumda. Savaş için şimdiden ABD ve Avrupa Birliği tara  n-
dan 140 milyar dolar ayrıldı, esas olarak da Ukrayna’yı aşırı silahlandırmak için kullanıldı. Bugün poli  kacılar ve medya 
açıktan olası bir üçüncü dünya savaşı ve nükleer silah kullanımı riskinden bahsediyorlar.
İşçiler aldanmıyorlar! Emperyalist güçlerin Ukrayna’da gitgide artan müdahalelerinin amacı çokuluslu şirketlerin -özel-
likle ABD şirketlerinin- tüm dünya üzerindeki egemenlik alanını büyütmek  r. Başkan Biden Rusya’nın ötesinde hedefi n 
Çin olacağı konusunda uyarı yapmış  r.
Tek bir dakika içerisinde hükümetler savaş için 4 milyon dolar harcamaktalar. Evet, savaş için dakikada 4 milyon ve bir 
yılda 2.1 trilyon dolar! Dünyada açlık 800 milyon insanı vururken, 2.3 milyar insan gıda güvenliğinden uzak iken - ve bu 
rakamlar sürekli artmakta iken! Dakikada 4 milyar dolar savaş için! Ama tedavisini bildiğimiz hastalıklardan her yıl on 
milyonlarca çocuğun ölümünü engellemek için kaynak yok.
İşte bu nedenle, bir yandan Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ederken, ABD ve NATO birliklerinin de Avrupa’dan çe-
kilmesini talep ediyoruz. NATO’nun lağvedilmesini, tüm ülkelerden tüm yabancı işgal güçlerinin çekilmesini ve emper-
yalist ve yeni sömürgeci tüm müdahalelere son verilmesi çağrısını yapıyoruz. Çünkü Ukrayna’daki savaş yarım yüzyıldan 
uzun süredir tüm kıtaları kasıp kavuran savaşlar zincirinden ayrılamaz; bunlar her zaman kapitalist güçlerin kışkır   ğı 
savaşlar olmuştur ve savaş alanlarının haritaları genelde toprak al   zenginlik-
lerin haritaları ile çakışmaktadır.
İşçilerin ne çok uluslu şirketlerle, ne farklı ülkelerin kapitalistleri ile, ne de ken-
di hükümetleri ile ortak çıkarları yoktur.
Evet, şurası açık ki büyük kapitalist ülkelerde işçi örgütlerinin liderleri gerçek 
anlamda savaşa karşı çıkmayı reddediyorlar. ABD’de Başkan Biden’ın savaşçı 
girişimlerini destekliyorlar. Avrupa Parlamentosunda işçilerin seçilmiş temsil-
cileri Rus halkına karşı ambargoları ağırlaş  ran, savaşmakta olanları aşırı silah-
landıran ve NATO ile bağları güçlendiren kararlara lehte oylar veriyorlar.
Tüm işçilere ve gençliğe çağrımızdır; işçi hareke  ndeki her gelenekten militana 
çağrımızdır, işçi örgütlerine çağrımızdır: Savaş yanlısı hükümetlerle ve onların 
çıkarlarını savundukları kapitalistlerle herhangi bir kutsal i   fak içinde yer al-
mayı reddedin. Barış ve sosyal adalet amacına hizmet edecek tek i   fak tüm 
dünyada işçilerin ve halkların birliğidir. Savaşa son! Sömürüye son!
Dünyanın tüm işçileri, işçi örgütleri, ezilen halkları, hepimiz savaşa ve sömü-
rüye karşı birleşelim, barışı kabul e   relim ve insanlığın geleceğini koruyalım.

İşçiler biliyorlar; 
“seferberlik” adı-
na, cephenin hangi 
tarafında olurlarsa 
olsunlar bütün hü-
kümetler kuralsız-
laştırma, işsizlik, 
eğitimin ve kamu 
hizmetlerinin im-
hası, fabrikaların 
kapatılması, kırsal 
bölgelerin çölleşti-
rilmesi doğrultusun-
da hareket ediyorlar.

29-30 Ekim’de Paris’te toplanan Savaşa ve Sömürüye Karşı, Bir İşçi Enternasyonali için 
Dünya Konferansından Çağrı:
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Enternasyonal Mücadele Olmadan Eksiğiz!
Bedri Soylu

Bu yıl Uluslararası İşçi Komitesi’nin (IWC-COI) çağrısıyla 
üçüncü kez buluşuldu. İlki 2016 yılında Hindistan’ın Mum-
bai ken  nde gerçekleş  rilen bu buluşmalar enternasyonal 
ağını büyüterek devam ediyor.
Paris’te gerçekleş  rilen 3. buluşmaya Türkiye’den İKEP de-
legasyonu olarak beş kişi ka  ldık.
Finansmanı hiçbir ulusal ya da uluslararası kurumdan ya 
da devletlerden destek alınmadan gerçekleş  rilen bu 
organizasyona Fransa’dan Par   Ouvrier Independant De-
mocra  que (POID - Bağımsız Demokra  k İşçi Par  si) ev 
sahipliği yap  .
Bu yazıda kongre sırasında edindiğim bazı izlenimleri ve 
gözlemleri paylaşacağım.
İzlenimlere girmeden önce bu konferansın neden önem-
li olduğuna dair birkaç kelam etmek anlamlı olacak  r. Bu 
buluşma özellikle savaş çığırtkanlığının neredeyse doğal 
karşılandığı, kirli bir örgüt olan NATO’nun yayılmacılığı-
nın pek sorgulanmadığı, göçmen akınlarının, sömürünün 
ve güvencesizleşmenin dünya genelinde yükseldiği bir 
dönemde yapılıyor. Özellikle AB, NATO ya da devlet des-
tekli fonlarla birlikte yapılan sözümona emek siyasetleri-
nin oldukça popüler olduğu bir zamanda böyle ilişkilere 
teveccüh göstermeyen ve işçi sını  nın öz-örgütlenmesine 
anahtar bir rol yükleyen geniş ka  lımlı enternasyonal bir 
buluşma oldukça önemli oluyor.
•Özellikle Avrupa dışı delegasyon oldukça coşkuluydu. 
ABD’den gelenlerde de benzer bir coşku vardı.
•Kolombiya ve Meksika gibi uyuşturucu kartellerinin hâ-
kim olduğu ülkelerde emek mücadelesi vermenin ölümcül 
sonuçları olduğunu konuşmacıların sahici aktarımlarından 
öğrendik. Kolombiya’dan gelen bir konuşmacı yakın za-
manda öldürülen bir yoldaşını anarken duygulandığından 
konuşmasını yarıda bırakmak durumunda kalmış  .
•Meksika delegasyonu oldukça enerjik  . Kendileriyle ga-
yet sıcak bir ile  şim kurduk.
•Afrika ülkelerinden vize almadığı için gelemeyen delege-
ler vardı. Gelemeyen delegelerin mesajları salonda okun-
du. Ka  labilenlerin ortak vurgusu ise Avrupa devletlerinin 
süren işgali ve ekonomik sömürüydü. Mesela Fransa’nın 

ekonomik ve askeri olarak işgal e   ği ülkelerden çekilmesi 
gerek  ği ısrarla belir  ldi.
•Afganistan delegasyonu gelemedi. Onları temsilen İspan-
ya’da yaşayan iki kişi kongrede yer aldı. Afganistan’da ka-
dınların yaşadıkları için ayrıca kampanya kararı alındı.
•IWC’in önemli bileşenleri olan Hindistan-Pakistan-Bang-
ladeş delegasyonları, ülkeleri arasında süren gerilimli ve 
savaşçı siyasete rağmen tek bir ekip gibi hareket ediyor-
lardı. Bu durum kongrenin ruhuna uygun bir siyase  n ne 
denli kolay olabileceğinin kanı   gibiydi.
•Rusya’dan gelen delegenin 
görüntüleri çekilmedi. Ko-
nuşmacı, kendisinin ülkesin-
de canına zarar gelebileceği-
ne dair uyarı yap  ktan sonra 
konuştu. Filis  n delegesi de 
aynı taleple sahneye çık  .
•Ev sahibi ve gönüllülerden 
oluşan güçlü bir çevirmen 
kadrosuyla organizasyon yü-
rütüldü. İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca anlık 
çeviriler ka  lımcıların da 
desteğiyle yapılabildi.
•Toplan  nın ka  lımcılara 
gösterdiği en somut şey: 
Dünyanın farklı yerlerinden 
gelen insanların, hayatlarını zorlaş  ran koşullar ve mese-
leler çok benzer ancak farklı düzeyde görüntülerle karşı-
mıza çıkıyor.
Kapitalizmin doğası gereği üre   ği ve aşamadığı kriz, dün-
yada yaygınlaş  kça ve genelleşirken, sömürü ağları bütün 
halklar için eş zamanlı saldırmaya devam ediyor. Haliyle 
işçilerin ve emekçilerin benzer ve ilişkili sorunlarla boğuş-
ması kaçınılmaz oluyor. Bizler kendi ülkelerimizde yaşadı-
ğımız sorunları tek başımıza çözecek güce sahip olama-
dığımız gibi bu dünyada da yalnız değiliz. Ancak birlikte 
hareket ederek sistemi ve dünyayı değiş  rebiliriz. Kongre-
den edindiğimiz en anlamlı ders bu idi. 09.11.22

Bu buluşma özellikle 
savaş çığırtkanlığı-
nın neredeyse doğal 
karşılandığı, kirli 
bir örgüt olan NA-
TO’nun yayılmacı-
lığının pek sorgu-
lanmadığı, göçmen 
akınlarının, sömü-
rünün ve güvence-
sizleşmenin dünya 
genelinde yükseldiği 
bir dönemde yapılı-
yor.
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2022 yılı Dünya Mülkiyet Dağılımı Raporunun Gösterdikleri: 
Adalet Olmayınca Barış Olur mu?

Zeki Kılıçaslan
Dünya yüzeyinde her alandaki büyük eşitsizlikler, azala-
cakları yerde her geçen gün daha da ar  yor. Eşitsizliklerin 
ortaya konulmasında en önemli olanlardan birisi mülkiyet 
dağılımıdır. Ülkeler ve her ülkenin kendi içindeki mülkiyet 
dağılımındaki eşitsizlikler gelir dağılımı verilerinden daha 
gerçek olarak ekonomik eşitsizlikler konusunda güncel 
olanı ortaya koyduğu gibi değişimin yönüne ve geleceğe 
de ışık tutar. Bu yazıda CREDITH SUISSE Araş  rma Ens  -
tüsünün Dünya Mülkiyet Dağılımı raporları  esas alınarak 
eşitsizlikler ve bu bağlamda bazı güncel sorunlar değer-
lendirildi.
Dünya raporuna göre 2021 yılı sonu i  barı ile toplam dün-
ya serve  nin değeri 463,6 trilyon ABD dolarıdır.  Bölgeler 
ve ülkeler arasında büyük bir farklılık bulunmaktadır. Ku-
zey Amerika, Kuzey-Ba   Avrupa ve Avustralya da erişkin 
kişi başı ortalama servet 100.000 ABD dolarından fazla 
iken bu rakam Afrika da 5.000 ABD dolarından azdır. 
Çoğu diğer ülkede ise ancak 5.000-25.000 ABD doları 
arasındadır.

Bu serve  n dağılımındaki 
eşitsizlikleri ortaya koymak-
ta bir yerdeki en tepede bu-
lunan nüfusun %10 ve %1 
diliminin toplam serve  n 
ne kadarına sahip olduğu 
önemli bir veri olarak kul-
lanılmaktadır. Dünya gelir 
dağılımı piramidine bakıldı-
ğında, toplam nüfusun en 
zengin %1,2’sini oluşturan 
62,5 milyon kişi toplam 
serve  n %47,8’ine sahip-
 r. Nüfusun %53,2’sini 

oluşturan 2,8 milyar kişi 
ise toplam serve  n sadece 
%1,1’ine sahip  r. Bu durum
en bariz eşitsizlik gerçeği 
olarak önümüzde durmak-

tadır. Nüfusun en zengin %13’ünün toplam mülkiyet için-
deki payı %85,9’u bulmaktadır.
Türkiye’de nüfusun en zengin %1’i toplam serve  n 
%40,7’sine sahipken, en zengin %10’u serve  n %70,8’ine 
sahip  r. Bu rakamlar Rusya’da %58,6 ve %82,8, Hindis-
tan’da %40,6 ve %72,5, ABD’de ise %35,1 ve %75,9’dur. 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu ülkeler en adaletsiz 
yerler arasında iken en zengin %1’in gelir içindeki payının 
Avrupa ortalaması %30’dur. Belçika %13,3, Japonya %18,7, 
Portekiz 19,5, Yeni Zelanda %20,1 ile göreceli olarak daha 
iyi durumdadır. Ancak Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üze-

re nüfusun zengin %10’nun toplam serve  n %50’sinden 
daha az pay aldığı neredeyse hiçbir ülke bulunmamakta-
dır. Yani servet dağılımındaki çok büyük eşitsizliği bütün 
ülkelerin temel karakteris  ğidir. 
Diğer bir çarpıcı gerçek ise nüfusun en zengin %10’unun 
serve  en aldığı payın 1980’de çoğu ülkede %30 düzeyin-
de iken bu değerin 2022 yılında %50’den fazla rakamlara 
çıkmasıdır. Yani var olan ekonomik sistem içinde bütün ül-
kelerde eşitsizlik artmaktadır. 
Dünyanın bu hale gelişi büyük sermaye güçlerinin ik  da-
rı al  nda süregiden kapitalist poli  kalarının sonucudur. 
Özellikle 1980’lerden sonra uygulanan neo-liberal denilen 
vahşi kapitalist poli  kalar ve işçilerin emekçilerin sosyal, 
sendikal, öz örgütlüklerinin gerile  lmesi dünyayı bu hale 
ge  rmiş  r. İşte bu gerçekler bugün dünya ölçüsünde yüz 
yüze gelinen bölgesel savaşlar, 3. Dünya Savaşı tar  şma-
ları, büyük göç dalgaları, çoğu ülkede liberal demokra  k 
rejimlerden sağ popülist-faşizan rejimlere geçiş eğiliminin 
al  nda yatan sosyoekonomik gerçekliğe işaret etmektedir.
Dünyadaki eşitsizlikler o kadar artmış  r ve ile  şimin ar  şı 
ile bu gerçekler büyük yoksul kitleler tara  ndan o kadar 
görünür hale gelmiş  r ki ar  k yoksulları “demokrasi” söy-
lemi ile var olan bu sisteme razı etmek mümkün olmamak-
tadır. Fakat tehlikeyi gören büyük mülk sahipleri gelişmiş 
ba   ülkelerinde bile “demokrasi”den umudu kesmiş yok-
sul kitleleri ırk, din, mezhep, göçmen is  lası gibi söylem-
ler ile hayali düşmanlara karşı seferber edip demokra  k 
hakların kalmış kalın  larını da yok etmekte ve kurdukları 
otoriter/totaliter rejimleri güçlerini daha ar  rmaktadırlar.
Güncel olarak yaşanan savaşlar, artan yeni büyük bir pay-
laşım savaşı (3. Dünya Savaşı) tehlikesi, eşitsizlikler, sömü-
rü ve baskılar karşısında işçilerin, üre  ci köylülerin, bütün 
emekçilerin, geniş halk sınıfl arının sermaye güçlerinden 
bağımsız en geniş sosyal, siyasal olarak güç oluşturmasın-
dan başka bir çıkar yol görünmemektedir.
İnsanlığı ve bir bütün olarak doğayı, dünyamızı büyük teh-
ditlerle karşı karşıya bırakan düzen karşısında savaşa kar-
şı barışı, sömürüye karşı eşitliği, zülüm düzenlerine karşı 
toplumsal adale   ve özgürlüğü gerçekleş  rmek için müca-
deleden başka bir yolumuz yoktur. 04.11.22

Dünyanın bu hale 
gelişi büyük sermaye 
güçlerinin iktidarı 
altında süregiden 
kapitalist politika-
larının sonucudur. 
Özellikle 1980’lerden 
sonra uygulanan 
neo-liberal denilen 
vahşi kapitalist po-
litikalar ve işçilerin 
emekçilerin sosyal, 
sendikal, öz örgüt-
lüklerinin gerile-
tilmesi dünyayı bu 
hale getirmiştir.

Michael Mucci’ye ait bir illüstrasyon
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İklim ve Sosyal Adalet
Cem Somel

27 Ekim’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı Örgütü’nün 
2022 Salım Açığı Raporu yayımlandı. Yılda bir yayımlanan 
bu raporlar dünyada sera gazı salım miktarlarını, iklim 
değişmesini durdurmak için gerekli sera gazı hedefl eriyle 
karşılaş  rıp iklimle ilgili öngörüler yapmaktadır, tedbirler 
tavsiye etmektedir. 
2015 yılında 196 ülke dünyanın ortalama sıcaklık ar  şını 
sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 derece ile sınırlama 
hedefi ni benimsemiş  . Devletler ülkelerinde sera gazı 
salımını azaltma hedefl eri koymuştu. Bunlara “Ulusal 
Katkı Beyanı” denmektedir. 2022 yılı Salım Açığı Raporu, 
devletler mevcut Ulusal Katkı Beyanlarını gerçekleş  rir-
se 2100 yılında dünyada ortalama sıcaklığın 2,6 derece 
artmış olacağını belirtmektedir. Ne var ki devletler bu 
kifayetsiz Ulusal Katkı Beyanlarına dahi riayet etmediğin-
den şimdiki sera gaz salım ar  ş hızıyla 2100’de ortalama 
sıcaklık 2,8 derece artacak  r.
Sera gazları karbon dioksit (CO2) gibi çoğu kömür, petrol 
ve doğal gaz yakmakla oluşan gazlardır. Bu gazları atmos-
ferden ormanlar, denizler soğurur. Ancak insanların saldı-
ğı gaz miktarlarını doğa soğuramamaktadır. Atmosferde 
biriken sera gazları güneş ışınlarının ısısını toplayarak ha-
vamızı ısıtmaktadır. Isınma da sel, kuraklık ve kasırga fe-
laketlerine yol açmaktadır. Bu felaketler ölümlere neden 
olmakta, kentleri-köyleri tahrip etmekte, gıda üre  minde 
kayıplara yol açmaktadır.
Sera gazlarının kaynağı mal-hizmet üre  mi-tüke  midir. 
Gaz salımında ülkeler arasında büyük fark var. 2016’da 
ABD’de kişi başına CO2 gazı salımı 15,5 ton, nüfus 323 
milyon, toplam CO2 salımı 5,0 milyar tondu. Hindistan’da 
kişi başına CO2 salımı 1,9 ton, nüfus 1.325 milyon, top-

lam salımı 2,5 milyar tondu. Türkiye’de kişi başına CO2 
salımı 4,1 ton, toplam salımı 368 milyon tondu.
Ancak ülkelerin kişi başına 
ortalama gaz salım rakam-
ları sosyal gruplar arasında 
büyük farklar gizlemekte-
dir. Zengin ailelerle fakir 
ailelerin tüke  mlerinin 
sebep olduğu gaz salım-
ları aynı değildir. Besbelli 
dünya çapında gaz salımını 
azaltmak için zenginlerin 
yüksek sera gazı salımına 
yol açan tüke  mini kısmak 
lazım. Servet-sermaye sa-
hibi sınıfl arın güdümündeki 
devletlerin bunu yapmağa 
niye   olmadığı belli. Öyle 
ise dünyada emekçilerin 
ekmek kavgasıyla iklim fe-
lake  ni önleme mücadelesi 
arasında bağ kurmak gerek-
li. İklim konusunda müca-
dele edenlerin -ciddi iseler- 
emekçilerin sosyal adalet 
taleplerini desteklemeleri 
gerekir. Emekçiler de temel 
ih  yaçların karşılandığı bir 
bölüşüm için yürü  ükleri mücadeleyi servet-sermaye 
sahibi sınıfl arın lüks tüke  mlerini kısıtlama talepleriyle 
birleş  rmelidir. 03.11.22

Zengin ailelerle fakir 
ailelerin tüketimle-
rinin sebep olduğu 
gaz salımları aynı 
değildir. Besbelli 
dünya çapında gaz 
salımını azaltmak 
için zenginlerin 
yüksek sera gazı 
salımına yol açan 
tüketimini kısmak 
lazım. Servet-serma-
ye sahibi sınıß arın 
güdümündeki devlet-
lerin bunu yapmağa 
niyeti olmadığı belli. 
Öyle ise dünyada 
emekçilerin ekmek 
kavgasıyla iklim 
felaketini önleme 
mücadelesi arasında 
bağ kurmak gerekli.

Bunky Echo-Hawk’a ait bir çalışma (2006)
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İngiltere’nin kuzey doğu sahillerinde yer alan Newcastle 
şehrinin devasa kömür yataklarına sahip Ashington böl-
gesinde yaşayan ve çalışan maden işçilerine yönelik eği-
 m faaliyetleri yürüten bir eği  m derneği, The Ashington 

Group, 1934 yılında bünyesinde değişik bir kurs açma ka-
rarı alıyor. Bölgeye en yakın üniversiteden davet e   kleri 
bir sanat tarihi eğitmeniyle başla   kları bu kurs, ka  lımcı-
larını güzel sanatlar konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. 
Çoğunluğu kuşaklar boyu bölgede madencilik yapmaktan 
başka bir şeyle ilgilenmeye pek vakit bulamamış olan 
emekçi kitlenin üyeleri olan bu ka  lımcılar, başlangıçta 
sanat konusunu tam anlamıyla idrak etmekte hayli büyük 
güçlükler çekiyor. Sana  n ne olduğu, ne işe yaradığı, ne-
den yapıldığı üzerine hemen hemen hiçbir fi kri olmayan 
ka  lımcı maden işçileri, eğitmenlerinin büyük gayret ve ya-
ra  cı yöntem arayışları sayesinde yavaş yavaş konuya hâ-
kim olmayı başarıyorlar. Önceleri, her ha  a kendilerine ev 

ödevi olarak verilen bir nes-
nenin heykelini veya resmini 
yapıp sını  a sunduktan son-
ra bu yara  larını hep birlikte 
kri  k ederlerken, ilerleyen 
zamanlarda, ortaya çıkan 
bazı sanatsal işleri dernekte 
sergileyerek diğer insanların 
da yorumuna sunuyorlar. İki 
yıl sonra da, 1936 yılında, 
Ashington’daki halka açık 
ilk sergilerini gerçekleş  ri-
yorlar. Eserlerinde, gündelik 
yaşamlarında olup bitenleri, 
evlerinde ya da çalış  kları 
maden ocaklarında gördük-
lerini ve birbirleriyle kültü-
rel etkileşimlerini işliyorlar. 
İşleri giderek ülke çapında 
ses ge  ren bir tarz çıkar  yor 
ortaya. Değişikler. Dönemin 
bilinen dışa vurum ekolleri-
nin hiçbirine benzemiyorlar. 
Kendine has nitelikleri olan 
bir yapıya sahipler.
Ve sonra 2. Dünya Sava-

şı yılları yaşanıyor; bombalanan ocaklar, çöken galeriler, 
kullanmak zorunda kaldıkları gaz maskeleri, zafere katkı 
sağlamak için var güçleriyle çalışmaya devam etmeleri 
yansıyor tuvallerine. Ne yaşıyorlarsa, ne görüyorlarsa onu 
resmediyorlar; sap sade, dosdoğru ve alabildiğine sahici… 
1970’li yıllara gelindiğinde, geçen yaklaşık 40 yılın muaz-
zam birikimiyle maden işçisi ressamların işleri İngiltere 
sanat dünyasında gündeme oturduğu gibi, uluslararası 
bilinirlikleri de kayda değer biçimde ar  yor. Çin Halk Cum-
huriye  ’nde Kültür Devrimi’nden 1980’li yıllara dek ülkede 
sergilenmesine izin verilen ilk ba  lı sanat eserleri, maden 
işçisi ressamların işleri oluyor. Çok beğeniliyorlar. 
Maden işçisi ressamlar grubunun en dikkat çeken sanatçı-

Maden İşçisi Ressamlar (The Pitmen Painters)
Umut Uğur

larından biri olan Oliver Kilbourn’un ‘Bir Madenci Olarak 
Haya  m’ adlı resim serisinde, madenlerde geçen gençlik 
yılları, sonradan yaşanan modernleşme girişimleri, maden 
işçilerinin hayatlarındaki değişimler net biçimde izlenebi-
liyor; hem de gayet samimi bir dışavurum ve poli  k bakış 
açısı yansımasıyla… Bugünkü cep telefonu fotoğrafl arı gibi 
değil yani!

Sadelik sahiciliği, sahicilik de anlamlı olanı ortaya çıkarır
1988 yılında sanat tarihçisi ve eleş  rmen William Feaver’ın 
kitabına konu olan maden işçisi ressamlarının yarım yüz-
yıllık muazzam öyküsü, 2007 yılında oyun yazarı Lee Hall’a 
ilham kaynağı oluyor ve bir  yatro oyunu olarak yazılıp, 
aynı yıl Newcastle’daki Live Theatre’da sahneye konuyor. 
İngiltere’nin kuzeyine has, anlaması oldukça güç, ağır Cor-
di aksanıyla konuşan dört maden işçisi ve onları anlamak-
ta büyük zorluk çeken sanat tarihi eğitmeni arasında yaşa-
nanların sahneye taşındığı ‘The Pitmen Painters’ oyunu, 
Newcastle’da kısa sürede büyük bir başarıya imza a   ktan 
sonra, aynı yıl Londra’ya, Na  onal Theatre’a transfer olu-
yor. Oradan da New York’a, Broadway’e… Eserin oyuncu 
kadrosu da,  pkı maden işçisi ressamlar gibi, birbirlerini 
gençlik yıllarından beri tanıyan insanlardan oluşuyor ve 
tam bir ‘ansamble  yatro’ ekibi niteliği taşıyor. Dolayısıyla, 
anlaşılan o ki, alabildiğine sahici bir iş çıkartmış görünü-
yorlar. 
Oyun 2009 yılında da, yine Broadway’de, tam 10 dalda 
Tony Ödülü alan bir müzikal olarak sahneleniyor. Tiyatro 
eleş  rmenlerinin ağız birliği yapmışçasına dile ge  rdikleri 
yorumsa, oyunun son derece ilham verici, eği  ci ve eğ-
lendirici olduğu yönünde. Oyunun en can alıcı ve temel 
sorusu da, en başında, sanat kavramı üzerine eğitmen ve 
madenci ressamlar arasındaki konuşmalarda saptanmış: 
“Sanat, yapılan bir şey, öyle değil mi?” Böylesine basit bir 
soruyla başlayan muazzam bir başarı hikâyesi bu. Elin ma-
dencisinin  tra  na bak, bir de bizimkine bak!
Oyunun yazarıyla Amerika’da yapılan bir röportajda Lee 
Hall, “Oyunda öylesine temel sanatsal konular öylesine 
sade bir şekilde tar  şılıyor ki, oyun herkes için son derece 
anlaşılır bir seminer haline geliyor; hem de çok eğlence-
li bir biçimde,” diyor. Emekçi halkların sade ve sahici dili, 

Maden işçisi res-
samlar grubunun en 
dikkat çeken sanat-
çılarından biri olan 
Oliver Kilbourn’un 
‘Bir Madenci Olarak 
Hayatım’ adlı resim 
serisinde, maden-
lerde geçen gençlik 
yılları, sonradan 
yaşanan modern-
leşme girişimleri, 
maden işçilerinin 
hayatlarındaki de-
ğişimler net biçimde 
izlenebiliyor; hem 
de gayet samimi bir 
dışavurum ve politik 
bakış açısı yansıma-
sıyla…

Oliver Kilbourn’a ait bir çalışma
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Türkiye’de Emekli Olmak
Sevim Şimşek

Bir dağ yamacında durmuşsun
              Rüzgârın tükenmiş...

                               Refi k Durbaş
İnsanın rüzgârının tükenmediği dönemlerde, yani çalışır-
ken ve üre  rken rüzgârının farkında olmak ve bu rüzgâra 
yön verebilmek, emeklilik yıllarında ne kadar insan gibi 
yaşayacağının garan  sidir aslında. Fakat ülkemizde çalı-
şanlar emeklilik yıllarında nasıl yaşayacaklarına gerek  ği 
kadar önem vermemektedir. Gözlemlediğim kadarıyla ça-
lışanlar emekliliği kendilerinden çok uzak görüp emeklile-
rin sorunlarının kendi sorunlarından bağımsız sanma eği-
limdeler ve ha  a emeklilere verilen maaşın asgari ücretle 
aynı olmasını bile kendilerine haksızlık sayıyorlar. Ancak 
bu bakış açısı sağlıklı değildir. 
Bu yaklaşım insanın rüzgârının tükendiği zamana kadar 
devam eder. Çalışanlar için alınan tutum buyken, devle   
yönetenler için emekliler devle  n sır  nda kambur gibi gö-
rülmektedir. Ne  cede bugün emekli maaşları asgari ücre-
 n neredeyse yarısı kadardır.

Peki devlet (ik  darlar) bu cüre   nasıl kendinde görüyor?
Şöyle ki; emekli yaşlıdır, tükenmiş  r (oysa onu tüketen ça-
lışma koşulları ve işçiye kendini düşünmeye vakit bırakma-
yan sistemin kendisidir) grev yapamaz, eylem yapamaz, 
baskı karşısında direnç gösteremez. Bu yüzden ne kadar 
maaş verirsen onunla daha kötü bir evde oturarak, daha 
az gıda tüketerek, giyime ve sosyal hayata zaman ayırmak-
tan uzak kalarak idare eder.
İşte bu yüzden işçilerin, rüzgârının tükenmediği günlerde 
-yani her şey ellerindeyken- yaşlılıklarını da hesaba kata-
rak mücadele edip haklarını güvenceye almaları ve bun-
dan taviz vermeyerek bulundukları her alanda, sendikada, 
okulda, işyerlerinde örgütlenmeleri ve kendilerinden baş-

lamak üzere emeklilere karşı bakış açılarını değiş  rmek 
için gayret göstermeleri önemlidir.

Bir adam gördüm Frankfurt’ta
Noel ağacının dibinde
Kaske  ni açmış  , gözleri yerde
Yoksulluğun utancı aynı bizimki gibi...
Ruhi Su

Sonuç olarak; eğer bugün 
üzerine yeni bir giysi almayı 
kendine çok görüp, ucuz ek-
mek ve yağ kuyruklarında, 
mutsuz ve kendi gerçekleri-
nin farkında değilmişçesine, 
edilgen ve duyarsız görü-
nüyorsa emekliler, bunda 
başta devle  n ve emekli 
olmayan insanların kendi-
lerine gereksiz insanlar gibi 
davranmasının büyük etkisi 
vardır. Emekliler bir utanca 
mahkûm edilmektedirler. 
Bu insanlar 3500 TL emekli 
maaşı ile doğru dürüst bir 
evde oturacak durumda 
değiller. Çocuklarına harçlık 
verecek durumda değiller. 
Emekli olunca ev alma ha-
yalleri kalmadığı gibi otur-
dukları ortalama bir evin ki-
rasını dahi ödeyecek güçleri 
kalmamış  r.
İKEP olarak çalışanların ol-
duğu kadar emeklilerin de 
sesi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizde on dört milyona 
yakın emekli var. Biz onlara da ulaşarak mücadeleye kat-
maya, onları yüreklendirmeye ve yalnız olmadıklarını gös-
termeye talibiz. Şöyle diyoruz:

Başınız önde, özünüz darda durmayın
Kalkın ayağa

Dert bizde
Derman ellerimizdedir

Ruhi Su
25.10.22

Şöyle ki; emekli 
yaşlıdır, tükenmiştir 
(oysa onu tüketen 
çalışma koşulları 
ve işçiye kendini 
düşünmeye vakit 
bırakmayan siste-
min kendisidir) grev 
yapamaz, eylem 
yapamaz, baskı kar-
şısında direnç göste-
remez. Bu yüzden ne 
kadar maaş verirsen 
onunla daha kötü 
bir evde oturarak, 
daha az gıda tükete-
rek, giyime ve sosyal 
hayata zaman ayır-
maktan uzak kala-
rak idare eder.

günümüzün alengirli izahat tarzlarından çok daha ulaşıla-
bilir görünüyor. Anlam, anlam kazanıyor; başlangıçta an-
lamsızlık varken hem de… Bu insanların diğerlerinden çok 
daha az  rsa  , çok daha az maddi imkânı ve çok daha az 
bilgisi olması, sanatsal çözümlemelerde büyük bir avanta-
ja, sadeliğe ve gerçekliğe götürüyor izleyicileri. “Bu insan-
ları bilgisiz insanlar olarak nitelemek doğru değil; sadece 
başka bilgilerle donanmış olduklarını görmek lazım,” diyor 
eleş  rmenlerden biri. Öyle ya, işte bu başka bilginin dışa 
vurumu zaten etkileyici olan da.
Kim bilir, belki böyle bir kurs bizim maden işçilerimize de 

sunulsa, ihmal edilen güvenlik tedbirleri, yağmalanmış, 
çalınmış ve bu nedenle haritalara işlenmemiş tonlarca kö-
mür cevherinin yara   ğı tehlikeli boşlukların açığa çıkma-
sı, kader, kısmet açıklamalarının nasıl yalanlar olduğu, gaz 
sızın  larının bilinmesine rağmen zorla madenlere sokulan 
emekçilerin çaresizliği açıkça ortaya çıkabilirdi. Dışavu-
rumdaki bu çocuksu sadelik, hiçbir dene  min yapamaya-
cağı bir kontrol mekanizmasını çalış  rabilirdi. Zira haberin 
en doğrusu çocuklardan alınmaz mı? Poli  k olmanın en 
sağlıklısı sadeliği amaçlamaz mı? Sadelik sahiciliği, sahici-
lik de anlamlı olanı ortaya çıkarmaz mı?  25.10.22
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Bunca Emek ve Paranın Döndüğü Sinema ve Televizyon Alanı, SEKTÖR DEĞİLDİR!
Seyhan Akın

Büyük şair Nazım Hikmet, “Yapıcılar türkü söylüyor yapı 
türkü söyler gibi yapılmıyor ama” diyor dizelerinde. İnsan 
emeğini böylesine güzel anlatan dizelerdeki gibi, sinema 
salonlarında mısır yiyerek izlediğimiz fi lmler, evde rahat 
koltuklarınızda izlediğiniz televizyon dizileri yoğun emek 
gerek  riyor. Kameranın arkası ve önüyle büyük bir orga-
nizasyon ve kolek  f bir üre  m biçimi olarak çıkıyor karşı-
mıza. Yeşilçam’a hayranlıkla oyuncu olmak için gelen, fi lm-
lerin çekildiği mekanların önünde gece gündüz bekleyen 
pek çok Anadolu çocuğu, zamanla kamera arkasında ışık 
ve set ya da prodüksiyon çalışanı olarak yerini alır. Sinema 
ve televizyon doğası gereği içinde şöhret olmayı barındı-
ran alanlar olduğu için, meraklısı çoktur. Kamera önünde 
şöhret olma tutkusu zamanla, bugün bile, mesleğe duyu-
lan ilgiyi azaltmamış  r. Dün Yeşilçam’a şöhret olmak için 
gelip, kamera arkası çalışanı olarak devam eden süreç, gü-
nümüzde Cihangir’de ev tutanın bir iki çevre edinenin bu 
işe girdiği bir hal almış  r.

SİNESEN mücadelesi
Bugün, sinema alanındaki en eski örgütlenme DİSK bünye-

sindeki SİNESEN’dir. Kamera 
arkası ve önünde çalışanla-
rın ortaklaşa oluşturdukları 
bir yapıdır. Yıllarca sinema-
nın, devlet tara  ndan bir iş 
kolu olarak tanınması için 
mücadele etmiş  r. Sinema 
uzun zaman büro çalışanları 
ve garsonlarla aynı iş kolun-
da yer almış  r. Sinema ala-
nına TRT ve ardından özel 
televizyonlara ve şimdi de 
dijital pla  ormlara üre  len 
dizilerin eklenmesi, çalışan 
sayısının ve üre  len iş yo-
ğunluğunu ar   rmış  r. Çalı-
şanların örgütlenmesi aynı 
ivmeyi yakalayamamış  r. 
Gerek 12 Eylül sonrası ül-
kede esen havayla sinema 
üre  minin azalması, gerek-
se yasaklar ve sansür derken 
70’li yıllarda sinema sektö-
ründe ulaşılan dayanışma-

nın gerisine düşülmüştür. 
90’lı yıllarla özel televizyonların artması, altyapısı olmayan 
bir alanı tam bir kaos alanına dönüştürmüştür. Siyasi ola-
rak özellikle MHP kökenli bir grup yöne  cinin, aynı anlayış-
taki teknik adamlarla oluşturduğu televizyon kadrolarının 
dayanışma ve sendikalaşma gibi konularla yakından uzak-
tan ilgisi olamazdı. Kendilerinden olmayan çalışanları za-
manında nasıl TRT’de “İs  sna akdi” ile çalış  rdılarsa, özel 
televizyonlar da kadrosuz sigortasız çalış  rmaya devam et-
 ler. Akla man  ğa sığmayan ücretlerin telaff uz edildiği bu 

dönem hak gaspları açısından içler acısıdır. Hiçbir sigorta 

ve güvencesi olmayanlardan biri olarak çok uzun çalışma 
saatleri ve mobbinge maruz kaldım.  1992 yılında TRT’de 
üç yıl “İs  sna akdi” ile çalış  rılmamızın sonunda birkaç ar-
kadaş bir araya gelerek her gün TRT’de gelip çalışıp üre   -
ğimize göre, bu bir “hizmet sözleşmesi”dir diyerek Çalışma 
Bakanlığı’na başvurduk. Dilekçelerimiz Ankara’ya gönderil-
meden TRT yöne  cileri tara  ndan işten a  lmak tehdidiyle 
engellendi. Biz küçük bir grup olarak vazgeçmedik, müca-
deleyi sürdürdük. Sigorta hakkımızı elde e   k. Kısa bir süre 
sonra tüm TRT bünyesinde 700 kişi kapının önüne konduk. 
Zamanlama ilginç  , STAR televizyon kanalı yayına başla-
mış, yeni kanalların açılacağı konuşuluyordu. O kanallara 
ucuz iş gücü gerekiyordu. İstanbul Televizyonu’nda işine 
son verilen arkadaşlarımızı bir günde SİNESEN bünyesin-
de topladık. 125 kişilik dava aç  k. İlk ha  ada, “TRT’de bir 
daha çalışmazsınız” tehditlerine boyun eğen arkadaşları-
mız davadan vazgeç  ler. 25 kişi kaldık. Üç yıl süren dava 
sürecinin sonunda, davayı kaybe   k. Çok açık bir biçimde 
kazanacağımız bir davayı kaybetmemizde DİSK’in çapsız 
avukatlarının ve ilgisizliğinin payını göz ardı edemeyiz. Ben 
dava sürecinde TRT’ye sigorta payımı ödemek zorunda 
kaldım. Ödemezsem hacizle tehdit edildim. Bu davadan 
uğradığım hak kaybı nedeniyle daha geç emekli oldum. 
Tüm bu yaşadıklarım bana yöne  minde uzun yıllar çalış-
 ğım SİNESEN’de daha güçlü bir mücadeleye ih  yacımız 

olduğunu düşündürdü. Bu mücadele azmi çalışanlardan 
gelmeliydi. Genel kurul dışında sendikaya uğramamakla 
bu işleri çözemezdik.

2000’li yıllar ve yeni durum
2000’li yıllarla birlikte sinema ve televizyon alanında ça-
lışan meslek birlikleri, sendika örgütlenmelerinde sayıca 
ar  ş oldu.  Üre  len diziler dünya pazarına girdi. Özellik-
le Ortadoğu’da büyük ilgi gören diziler sayesinde yapım-
cılar ceplerini para ile doldurdu.  O yıllarda emekçilerin 
aleyhine gelişen bir şey daha oldu. 2000 öncesi 45 dakika 
olarak çekilen televizyon dizileri 120-150 dakikalara çık  . 
Televizyon patronlarının bir dizi ile bir akşam yayını kur-
tarmayı amaçlayan ucuzcu yaklaşımı, her ha  a bir sinema 
fi lmi çekilmesi demek olan aşamaya geldi. Yedi gün yedi 

Bugün, sinema 
alanındaki en eski 
örgütlenme DİSK 
bünyesindeki SİNE-
SEN’dir. Kamera 
arkası ve önünde 
çalışanların ortak-
laşa oluşturdukları 
bir yapıdır. Yıllarca 
sinemanın, devlet 
tarafından bir iş 
kolu olarak tanın-
ması için mücadele 
etmiştir. Sinema 
uzun zaman büro ça-
lışanları ve garson-
larla aynı iş kolunda 
yer almıştır.
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‘Ne Ge  rmediler ki Başımıza’ 
Zeynep Akılotu & Sena Baluken 

söylenebilir. Yas süreci insanlarda olabildiği gibi toplumlar-
da da olabilir. Travmanın ve yasın yalnızca doğrudan birey 
tara  ndan deneyimlendiği zaman kayda değer olmasının 
ciddi poli  k sonuçları vardır. Odağın sistemden bireysel 
seçimlere kaydırılmasına neden olur. Yas bir noktada kay-
bedilenin geleceksiz hâle ge  rilmesidir. Türkiye’nin içine 
hapsolduğu durumda ise tahayyülde geleceksiz hâle ge  -
rilemeyen, devamlı döngü halinde yinelenen kayıplar var. 
Yarın yeniden kayıpların yaşanacağından emin bir halk var. 
Bu nedenle haber dilimizde özneler yok. Çünkü kaybedi-
lenleri geleceksiz hâle ge  remiyoruz. Tüm bu kayıplar bi-
zim normalimiz oluyor, travmamız değil. 
Kutuplaşmanın ge  rdiği her unsur bir araya gelmeyi ve 
beraberliği hedefi ne almakta. Örgütlü bir sessizliğin ha-
kimiye   al  nda olan topluluklara hiçbir konfor alanı su-
nulmadığı gibi kutuplaşmayla beraber alanını olabildiği-
ne daraltmakta. Kutuplaşma, kaybın gerçekliğinin kabul 
edilmesine engel oluyor. Birinin acısının bir ötekinde var 
olmaması farklılıkların sı-
nırları belirlediği bir sistemi 
daya  yor. Bundan kaçış yok. 
Bu noktada yas tutmak, in-
sanlığın bu makûs talihine 
geçit vermiyor. Bizi acılarımız 
akraba yap   diyen Rakel Dink 
haksız değil. 

İk  darın sunduğu yapay an-
lam çokluğu
Aksi takdirde kayıpla yüzleşe-
meyen toplumlar kronik bir 
yas sürecinin içine hapsolabi-
lir. Özellikle devlet tara  ndan 
yoksul ve yoksun bırakılan, 
bu yoksulluğu gizlemek için 
ırk, bayrak, tarih vb. imge-
lerle tatmini sağlanan halklar 
için kayıpla dolayısıyla faille yüzleşmek, failin ona sunduğu 
anlamını kaybetmek olacak  r. İk  darın sunduğu bu yapay 
anlam çoğu zaman tek tatmin kaynağıdır. 
Bu noktada Freud’un dediği gibi bu kadar büyük sayıda ka-
 lımcısını doyumsuz bırakan ve onları başkaldırmaya yön-

lendiren bir ik  darın kalıcı bir varoluş olasılığı olmadığı gibi 
bunu hak da etmediğini söylemeye gerek yok. 09.11.22

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), 2022 yılının ilk 9 
ayına yönelik hazırladığı iş cinaye   raporuna göre, Eylül 
ayında en az 157 işçi, ilk dokuz ayda ise en az 1359 işçi, iş 
cinaye  nde öldü. Erkek şidde  nden öldürülen kadın sayı-
sı 336. (Anıtsayac.com) 2002-2019 yılları arasında 4.801’i 
geçim sıkın  sı, 11.621’i hastalık, 1.011’i  cari başarısızlık 
nedeniyle toplam 53.425 kişi in  har e   . TÜİK’in yayınla-
dığı in  har verileri DSÖ’nün verileri ile eşleşmiyor.
Yoksulluk, poli  k baskı, cinsiyetçilik, şiddet, sağlık hizmet-
lerinden yoksun kalma vb. nedenlerden kendini öldüren 
insanların son üç yıldır isimleri bir yana sayıları dahi bilin-
memektedir. Ne kaybe   ğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla tut-
tuğumuz yas çözümlenmesi zor, komplike bir hâle geliyor. 
Seneler ar  k takvim yerine enfl asyon farkı ile ölçülürken 
her gün başka kayıplar veriyoruz. Dolayısıyla tüm bu ka-
yıpların yanında zaman ha  a ömürlerin de yası tutuluyor.

Yas süreci kaybın gerçekliğini kabul etmekle başlar
Kayba dair verilen uyum tepkilerine yas denir. Yas süre-
ci kaybın gerçekliğini kabul etmekle başlar, acı üzerinde 
çalışmakla devam eder. İç dünya ile gerçeklik arasında bir 
uyum sağlayabilmek için yapılan uzlaşmalardır. Ancak bu 
süreç otoma  k olarak gerçekleşmez. Daha sessiz ve uzun 
bir süreç  r. Pek çok kişi için hiç gerçekleşmeyeceği dahi 

Kayba dair verilen 
uyum tepkilerine 
yas denir. Yas süre-
ci kaybın gerçekli-
ğini kabul etmekle 
başlar, acı üzerinde 
çalışmakla devam 
eder. İç dünya ile 
gerçeklik arasında 
bir uyum sağlaya-
bilmek için yapı-
lan uzlaşmalardır. 
Ancak bu süreç 
otomatik olarak 
gerçekleşmez.

gece çalışan kamera arkası ve önü çalışanlarının yaşadığı 
yorgunluk setlerde çeşitli kazaların ar  şına yol aç  . O dö-
nem “yerli dizi yersiz uzun” protestoları gerçekleş  rildi. 
Kamera önü çalışanları kamera arkasına göre, daha etkin 
bir örgütlenme içine girdiler. Hâlâ dizi süreleri ve çalışma 
saatleri konusunda insani koşullar sağlanmış değil. Bunun 
temelinde, çalışanların vurdumduymazlığı, ‘ben kazandı-
ğım paraya bakarım’ yaklaşımı, yani günü kurtarmak gele-

ceği hiç düşünmemek ya  yor. Belki de bu nedenle, dikkat 
edin, çalışırken iyi yaşayan ama “iş bulamadığında” sürü-
nen oyuncular haberlere bile konu oluyor; kamera arkası 
çalışanlarının ise ölüm haberleri çok sonra duyuluyor…
Böylesine emek yoğun bir alanda örnek bir örgütlenme, 
örnek çalışma koşullarına ulaşmak hayal olarak kalıyor. 
Sinemamızın büyük ustası Yılmaz Güney’in dediği gibi 
“emekçi halkımız umudu ile umutsuzluğu yenecek  r”. 

05.11.22
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Yerli ve Milli Bir Emperyalizmin Arifesinde
Kadrican Mendi

AKP – sermaye ilişkisi yeni bir aşamaya evrildi; ulus devlet 
sınırlarını aşan, bölgesel bir emperyal güce evrilen bir ik  -
dar bloğuyla karşı karşıyayız. Başlangıçta bürünülen, ideo-
lojik olarak liberal-muhafazakâr kimliğin imkânlarını ilk on 
yılda tüketen AKP ik  darı ar  k, geç  ğimiz 20 yılda kendi 
elleriyle yara   ğı “yerli ve milli ulusötesi sermaye”nin ih-
 yaçlarını karşılamaya dönük; agresif, yayılmacı, neo-i   -

hatçı bir siyaset ile yeniden pozisyon alıyor.
AKP ik  darı, ülkeyi bir inşaat şan  yesine çevirerek kamu-
sal rant kaynaklarını en yüksek kâr marjları üzerinden, 
inşaat sektöründe tekel haline ge  rilen yandaş sermaye 

grubuna aktardı. Madenci-
likten, teks  le, eği  mden 
sağlığa kadar tüm sektörler-
de ik  dara yakın bir serma-
ye grubu oluşturdu. İstanbul 
sermayesi olarak adlandırı-
lan “cumhuriyet seçkinleri 
sermayesi” bu alanlardan 
fi nans/banka sektörüne 
doğru hızla çekilirken ortaya 
çıkan boşluğu “Anadolu ser-
mayesi” doldurdu.
Yolsuzluk, kayırmacılık ve li-
yakatsizliğin yara   ğı siyasal 
tükenmişiliğini 2015 haziran 
yenilgisi sonrası “i   hatçı” 
devlet geleneğiyle özdeşle-
şerek, kendini mevcut faşist 
bloğunun bir parçası haline 
dönüştürerek gidermeye ça-
lış  .
Bunda başarılı olduğu söyle-
nebilir; dindar kesimle milli-
yetçi siyaset arasındaki çeliş-
kiler, husumetler, nüanslar 
ortadan kaldırılarak, yeni 
yekpare bir faşist ideolojik 
zemin inşa edildi.

Kimler kimlerle beraber?
Bunun içinde sağ siyasal kültürün daha önce bir araya ge-
 rilemeyecek unsurları mezcedildi; Abdülhamid’le onu 

tah  an indiren İ   hatçılar, Necip Fazıl’la Nuri Pakdil, Ata-
türk’le Cübbeli Ahmet, Perinçek’le Devlet Bahçeli “yeni 
Türkiye”nin poli  k tasavvurunun parçaları haline dönüş-
tüler. Bu siyasal sembolizmin tüm unsurları şu anda yeni 
ik  dar bloğunun yayılmacı, emperyal amaçlarının propa-
gandasını yapan kitle manipülasyonunun yürütücüleri ola-
rak vazife görüyorlar.
AKP ik  darının önce “yumuşak güç”, “Stratejik derinlik”-
le başlayan, sonrasında “Arap baharı” sürecinde uğradığı 
hezime  en dersler alarak çıkan emperyal vizyonu, “dev-

let”te sağlanan kutsal i   fak sayesinde yeni bir aşamaya 
yükseldi! 
Devlet/sermaye/siyaset bloğunun bu yeni emperyal ka-
rakterini doğru tespit edemediğimiz takdirde önümüzdeki 
sürece dair doğru analizler yapmamız mümkün olmaya-
cak  r.
Afrika’dan Ka  aslara, Azerbaycan’dan Arnavutluk’a, Af-
ganistan’dan Ukrayna’ya kadar geniş bir coğrafyada AKP 
sermayesi başta inşaat ve silah sanayi olmak üzere güç-
lenmeye ve yayılmaya devam ediyor. Tüm bu coğrafyadaki 
nitelikli ve ucuz işgücünü sermayenin ayakları al  na serer-
ken, aynı zamanda üre  mi hızla “fason”laş  rarak ve taşe-
ronlaş  rarak sını  n birliğine dönük kalıcı darbeler vuruyor.
Karşı karşıya olduğumuz bu yeni gerçeklik kendini güçlü bir 
şekilde topluma daya  rken,  yaklaşan seçim süreciyle bir-
likte bir yandan burjuva siyase  nin “AKP ik  darının sonu”, 
cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili pazarlıkları gibi aktüel 
gündem üzerinden tar  şmalar devam ederken reel hayat-
ta ise emekçi sını  n karşısında hızla yükselen, emperyal 
bir ajandaya sahip bir ik  dar bloğunun; “eski Türkiye”nin 
tüm kirli unsurlarıyla mezcedilmiş bir “Yeni Türkiye”nin, 
en diri ve cüretkar haliyle karşı karşıyayız!

Bi  rirken
Seçim sonuçları ne olursa olsun yukarıda tasvir edilen ser-
maye bloğunun varlığını güçlenerek sürdüreceği çok açık. 
AKP’nin alterna  fi  olarak siyaset yap  ğını söyleyen “mu-
halefet”in AKP ik  darının tüm emperyal tasarılarına tam 
destek vermesi ise seçimden sonra ne ile karşı karşıya ola-
cağımızın da işaretlerini veriyor.
Yeni emperyal faşizmin karşısında birleşik, çoğulcu, de-
mokra  k bir sınıf siyase  n kaçınılmazlığı ise bugün sadece 
ülke insanları için değil tüm coğrafya açısından haya   ve 
kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmakta! 11.11.22
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Uluslararası Ekokırım Konferansı İzlenimleri
Aslı Kahraman Eren

#Kazmabirak kampanyası ile başladığımız ve uluslararası 
düzeyde yapmış olduğumuz toplan  lara beş gün devam 
e   k. Son iki günü de uluslararası hukuk süreçlerimizi ko-
nuştuk.
İklim Adalet Koalisyonundan arkadaşlarımızın üç farklı dil-
de çevirilerini yap  kları konferansların haya  mıza ışık tut-
masını temenni ediyoruz.
Ev sahipliğini Kadıköy, Müze Gazhane’nin üstlendiği, İklim 
Adalet Koalisyonunun düzenlediği, uluslararası ak  vist ve 
hukukçuların da ka  lımı ile “Uluslararası Ekokırım” konfe-
ransını gerçekleş  rdik. Teknik, pra  k, teorik ve mali katkı 
sunan, farklı ülke ve şehirlerden gelip ka  lım sağlayan, do-
ğanın ve emeğin çocuklarına teşekkür ederiz. 

“BİLIMDEN TEORİYİ SAHALARDAN MÜCADELEYİ ÖĞRE-
NİYORUZ”
Amaçlanan sadece ülke içinde kalmak değildi. Ekokırımın 
suç olarak ilan edilmesi için, uluslararası ak  vist ve hukuk-
çular bir araya geldi. Cop 27’ye giderken var olan sistemin 
içinde hukuksal bir süreç oluşturmalı ve önlemler alınmalı 
idi.
Yasa dışı ya da keyfi  işlenen kavramları sorguladık. İnsan 
ve doğaya karşı açılan savaşların durdurulup, Barış süre-
cine geçilip, ülkelerin iç hukukunda ekokırım anayasasına 
yer verilip, bu husustaki ceza yap  rımlarının da olmasının 
önemini vurguladık.
Farklı ülkelerden gelen ak  vist ve akademisyenlerin su-
numlarını izledik. 
Türkiye’nin birçok farklı şehirlerinden gelip, konferan-
sa ka  lım sağlayan, ak  vist dostlarımızla birlikte yaşam 
alanlarımızdaki ekokırımı ve bu sebepten meydana gelen 
ortak sorunlarımızı dile ge  rdik. Kapitalist sistemin dün-
yanın birçok ülkesinde aynı işlevde devam e   ğini gördük. 
Doğayı ve insanı sömüren sisteme karşı dünya ülkeleri aynı 
çemberin etra  nda birleşip, karşılıklı öneriler ve çözümler 
üretmeye çalış  k.
Yap  ğımız analizlerin eşiğinden bir adım atmak ve ışığı 
görmek için neler yapabilir idik?

İki masa oluşturduk; Türkiye ve Uluslararası 
Önerilerimizi birbirimize aktarırken duygusal anlar yaşa-
dık, zira her iki masanın beş önerisinden dördü aynı idi...
“Hava, Su, Toprak, Emek, Doğa, Canlılar”

“Yaşadığımız gezegende tüm canlılarla birlikte 
hepimiz yaşam hakkımızı kaybediyoruz.” 
Erzincan İliç’te Fırat Nehrine boşal  lan 80 ton 
siyanürle birlikte, geçmişte yaşadığımız ve hâlâ 
kalın  ları devam eden, Karadeniz Çernobil va-
kasını ha  rladık...
Ülkenin dört bir tara  nda hes, jes, bes adı al  n-
da kurulan enerji santrallerinin, taş ve mermer 
ocakları çalışmalarında patla  lan dinamitlerin, 
kimyasal maddelerle birlikte kanser oranlarının 
ar  şını, doğa ve canlıların imha edilişini, müca-
dele verdiğimiz alanlarda birebir yaşadığımız 
zorlukları dile ge  rdik. 
Doğu’da ekokırım mücadelesi veren dostları-

mız, ek olarak şunları ilave e   ler “doğamızı, toprağımızı 
korumak için mücadele ediyoruz fakat güvenlik güçleri 
tara  ndan yayla yollarımızın kapa  lıp, topraklarımıza alın-
madığımız bir sürecin de içindeyiz” dendi.
Soykırım ve savaşlar gibi insanlık suçunun ekokırımı da be-
raberinde ge  rdiğini vur-
guladık. 
Uluslararası Konferansta 
75 bileşenimizin olduğu 
“Ekoloji Birliği” Yöne  m 
Kurulu adına yapmış oldu-
ğum konuşmada, ülkenin 
ekokırım problemini dile 
ge  rmeye çalış  m. Ekokı-
rıma karşı birlikte müca-
dele e   ğimiz, Edirne’den 
Kars’a, dernek ve pla  orm 
bileşenlerimizin ka  lımı ile İstanbul’da bir araya gelebil-
memizin onurunu da yaşadık!
“Yenilenebilir enerji adı al  nda ekosistem tahrip ediliyor.”

EKOKIRIM
Vadiler kuruduğunda, susuz kalan ceylanlar dağdan cadde-
ye ağlayarak indiğinde, doğayı katlederek açılan taşocakla-
rının kalın  ları al  nda arılar, balıklar öldüğünde, ormanda 
yaşayan yaban haya   yaşam alanlarını kaybe   ğinde, geçi-
mini topraktan sağlayan emekçi halkın ürünleri imha edil-
diğinde, oksijen deposu dediğimiz dağlarda, dinamitlerin 
patlaması sonucu insanlar nefessiz kaldığında... Ekokırım 
her boyutu ile haya  mızda yerini aldı!  
Doğa hakları Bolivya yasasında kabul edildi. Ekokırım ulus-
lararası mahkemelerde suç olarak sayılması, suç işlenen 
ülkeler adına faydası olacak  r. 
Uluslararası ka  lım sağlayan, ak  vist ve akademisyenlerle 
birlikte geçirdiğimiz yedi günün eği  m ve farkındalık dü-
zeyini anlatabilecek bir kitap çalışması önerisini dile ge  r-
mek is  yorum.
Birbirimize aktardıklarımız ve kazanımlarımızın çok değerli 
olduğunu düşünüyor ve hepsini sevgi ile kucaklıyorum. 
Ekokırım suçtur!
Doğa ile savaşma, Barış! 
İklimi değil, sistemi değiş  r!                                    06.11.22

Amaçlanan sadece 
ülke içinde kalmak 
değildi. Ekokırı-
mın suç olarak ilan 
edilmesi için, ulus-
lararası aktivist ve 
hukukçular bir ara-
ya geldi.
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“İşçi” Kimliğinin Değerlileş  rilmesi
M. Turabi Yerli

Bu sa  rların yazarı tara  ndan daha önce de siyase  e işçi 
kimliğini referans yapmanın gerekliliği ve olanakları üze-
rine çeşitli düşünceler paylaşılmış  r. Bu yazıda işçi kimli-
ğinin değerlileş  rilmesinin engelleri ve belki olanakları 
üzerinde durulacak  r.
Neden bu meseleyle ilgilenmek gerek  ğinin cevabı çok 
basi   r: Çünkü işçi kimliği, kapitalist bir sistem içerisinde 
kendiliğinden değerli hale gelemeyecek  r ve kimliğin de-
ğerlileş  rilmesi ve sahiplenilmesi, öznenin müdahalesini 
gerek  rmektedir. Kapitalist sistem, sadece kimliğin kendi-
liğinden değerli hale gelmesini engellemiyor, biza  hi işçi 
kimliğini değersizleş  rme doğrultusunda işliyor ve ayrıca 
bu kimliği değersizleş  rmek için tüm olanaklarını seferber 
de ediyor.

Sistemin doğası belirleyicidir
İşleyen herhangi bir sistem içerisinde bulunan tüm un-
surların/bireylerin, sistemin parçası olmaları nedeniyle 

varlıklarını sürdürmelerini 
sistemin varlığını sürdürme-
sine bağlamaları kendiliğin-
den gerçekleşir. Bir yandan 
sistemin varlığı doğrultusun-
da işlevselleşmek, bir yandan 
da sistem içerisinde kendileri 
için en avantajlı konuma gel-
meye çalışmak doğal bir sü-
reç  r. Sistem, farklı sınıfl arın 
varlığına dayanıyorsa ve bu 
sınıfl ar arasında bir hiyerar-
şi varsa üst sınıfl ar, varlığını 
sürdürme konusunda daha 
avantajlı olacaklardır. Örne-
ğin her şeyin kârın/paranın 
ar  rılmasına endeksli ser-
maye sistemi içerisinde daha 
çok paraya sahip olan büyük 
sermaye sahipleri, en avan-
tajlı konumu elde edecekler-
dir. Sosyal psikolojinin ortaya 
koyduğu bir gerçeklik olan alt 
sınıfl arın bir üst sını  n değer 
yargılarına göre davranma 

eğilimi, tam da bununla ilin  lidir. Bu sermaye düzeni içe-
risinde işçi olmak, işçi kimliğine sahip olmak geleceğe dair 
bir şey vaat etmediği için çok da değerli bir kimlik olarak 
algılanmayacak  r. İşsizliğin çok yoğun yaşandığı dönem-
lerde belki “işsiz güçsüz takımı”/lümpen proletarya için 
ya da mülteci konumundaki kişiler için belki işçi olmak bir 
üst sınıfa ait olmak anlamını taşıyabileceği için bir değer 
ifade edebilir. Ancak, işçi olunduğu andan i  baren değer-
sizleşecek bir değer! Oysa, sermaye sistemi yani kapitalist 

bir sistemde daha fazla sermaye/kapital sahibi olan, yani 
parası daha çok olan kadar avantajlı bir konumda yer ala-
cağından, sermaye sahibi kimliği daha değerli bir kimlik  r.
Kişiler için herhangi bir kimlik değerli olmasa da zorunluluk 
durumunda takınılmaktadır. İşçi, işini yaparken kaçınılmaz 
olarak işçi rolünde olacak  r. Mesele maaş gibi konulara 
geldiğinde de işçi kimliğiyle patron karşısında bireysel ola-
rak daha fazlasını talep edebilir. Ancak, bu kimliğin kolek  f 
bir düzleme yüksel  lmesi, bir sınıf kimliği haline gelmesi 
istenir olmadığından, sistem sendikal olarak ya da siyasi 
olarak patron/patron sını   karşısına çıkılmasına engel ola-
cak  r. Ta ki tüm tekil işçilerin bir ve aynı anda “zamanın 
ruhu” gereği patron karşısında aynı tutum ve davranışı 
gösterene dek. Klasik literatürde “devrimci durum” denen 
andır bu ve sistem esasen doğası gereği bunu yara  r ve 
fakat üzeri çok ustaca örtülüp bulanıklaş  rılır ve kolek  f 
ruhun/kimliğin oluşması engellenir. 

Sistem  kandığında bazı kimliklerin “piyasa değeri” yük-
sel  lir
Bunu önlemek için kullanılan iki yoldan birinde “zamanın 
ruhu” sistem tara  ndan empoze edilir. Ve empoze ruh, 
moda ruh giyilmek zorunda olunan bir elbise gibi giyilme-
ye başlanır. Bu en çok “kuşak” kelimesi ile pazarlanır ve 
değerli bir “kuşak kimliği” pazarlanmasında kullanılır. Di-
ğer yolda da  pkı borsa spekülasyonu gibi kimliklerin “pi-
yasa değeri” yüksel  lir. Meseleler ne oranda siyasallaşır 
ve sistemle ilişkilenme potansiyeli ve dolayısıyla sistemin 
sorgulanma potansiyeli artar, sistem tara  ndan o oranda 
diğer tüm kimliklerin piyasa değeri ar  rılır. Kapitalist bir 
sistem içerisinde buna karşı direnmek çok güçtür ve yine 
esasen paranın ik  darı egemenliğini bu yolla sürdürür. 
Türk lirasının sürekli değer kaybe   ği bir ortamda insanları 
döviz/al  n/arsa vb. almaktan alıkoymak nasıl hemen he-
men imkânsızsa bu da neredeyse aynı oranda imkânsızdır. 
Üç gün sonra yapacağı ödemeye rağmen maaşını alan pek 
çok işçinin üç gün için bile dolar aldığına çok tanık olun-
muştur. 

Bunu önlemek için 
kullanılan iki yol-
dan birinde “zama-
nın ruhu” sistem 
tarafından empoze 
edilir. Ve empoze 
ruh, moda ruh giyil-
mek zorunda olu-
nan bir elbise gibi 
giyilmeye başlanır. 
Bu en çok “kuşak” 
kelimesi ile pazar-
lanır ve değerli bir 
“kuşak kimliği” 
pazarlanmasında 
kullanılır. Diğer 
yolda da tıpkı borsa 
spekülasyonu gibi 
kimliklerin “piyasa 
değeri” yükseltilir.

Oliver Kilbourn’a ait bir çalışma
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Ortada beş patron örgütü temsilcisi, beş işçi örgütü (Türk-
İş) temsilcisiyle beş de hükümet temsilcisinin yer aldığı üç 
uzuvlu bir vücut/masa ya da sehpa var. 
Katolik Hıris  yanlığın merkezi Va  kan’ın yani Papalığın 
işçi/işveren ilişkilerine 19. yüzyılda ge  rmek istediği ka-
pitalizm lehine düzenlemenin bir ürünü. Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh (ruhülkudüs) üçlemesi. Katolik Hris  yanlığı’ın 
Teslis’i bu. Özce şöyle demek is  yor: İşçi/patron ve hü-
kümet ya da devlet aslında aynı vücudun (Tanrı’nın) bir 
parçası olup birbirleriyle ça  şamazlar, çıkarları birdir. Tam 
anlamıyla sınıf mücadelesini patronlar lehine ve işçiler 
aleyhine yasaklamanın ideolojisi. Tek vücûd’dan (corpus= 
korpus) gelen korpora  zm adıyla anılan Katolik kilisesi ide-
olojisi.

Asgari ücret tespit komisyonunun işlevi
Yanlışlıkla açık kalan mikrofondan Türkiye’de asgari ücre  n 
nasıl tespit edildiğinin rezale  ni Türk-İş Başkanı ile Çalışma 
Bakanı arasındaki  sıldaşmaların duyulmasında izlemiş  k.
Her zaman olduğu gibi bu Va  kan senaryosu bu sene de 
yaşanacak. Bundan hiçbir işçinin şüphesi yok. Her şey ta-
mam da insan işçi kesiminin temsilcisi olarak masada boy 
verenlerin hiç olmazsa göstermelik olarak i  razlarını gör-
mek isterdi. Ama bir bakıma onlar da haklı (!) “Nasıl olsa 
biz masada azınlıktayız” diyecekler. Ama o zaman da bu 
Papalık uygulamasını reddedip “biz patronlarla masada 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu: Va  kan’ın Korpora  zm Doktrininin Ürünü!
Mehmet Sadık

kozlarımızı eşit koşullarda paylaşmak is  yoruz, hükümet 
aradan çekilsin!” desinler.

Mesele sadece asgari ücre  n ne kadar olacağı değil, işçi-
nin alım gücünün korunması 
Evet bu enfl asyon ortamında 
neyin pazarlığı yapılıyor? Pa-
ranın böyle pul olduğu bir or-
tamda sadece asgari ücre  n 
ar   rılması çok bir şey ifade 
etmez. Elbe  e asgari ücre  n 
insanca yaşama seviyesine 
yüksel  lmesi bir zorunluluk-
tur, ama bununla aynı anda 
bütün temel tüke  m mal-
larının fi yatlarının derhal 
dondurulması talebi de ileri 
sürülmelidir, yoksa çok kısa 
bir süre sonunda gene asgari 
ücret zammı öncesi noktaya 
geri dönülür. Masadaki işçi 
temsilcilerinin bağlı oldukları 
sendikaların üyeleri “yöne  -
cileri”ne bu taleple ilgili bas-
kıyı sürekli yapmalılar. 
10.11.22

Elbette asgari üc-
retin insanca ya-
şama seviyesine 
yükseltilmesi bir 
zorunluluktur, ama 
bununla aynı anda 
bütün temel tüketim 
mallarının Þ yatla-
rının derhal don-
durulması talebi de 
ileri sürülmelidir, 
yoksa çok kısa bir 
süre sonunda gene 
asgari ücret zammı 
öncesi noktaya geri 
dönülür.

Daha önce de yazıldı, siyasetle ilgilenilecekse en çok rağ-
bet gören ve değeri dolar gibi düşmeyeceğine inanılan 
“demokrat” kimliği ile yapılmalıdır! Çok “zengin” olan 
daha fazla kimlik alabilir. “Çevreci”, “feminist”, “ezilen 
ulus”, “x kuşağı”, bunlardan birkaçına da sahip olabilirsi-
niz. Ama, asla başat kimlik olarak “işçi” kimliğini, hele hele 
kolek  f düzeyde “işçi sını  nın üyesi” kimliğini asla ve kat’a 
sahiplenmemek kaydıyla.

Ne yapmak gerekir?
Peki ya biz ne yapıyoruz. Yapılacak ilk en yalın ama yapıl-

ması çok ama çok zor olan iş siyase   sadece sınıf kimliği 
ile yapmak ve onun dışında herhangi bir kimliğin piyasa 
değerinin artmasına katkıda bulunmamak. Kapitalist sis-
temde her şey piyasa kurallarına göre işler ve bir kimlik sa-
 n alındıkça değeri fazla olarak algılanır. Bu değirmene su 

taşımamak gereklidir. Bu sa  rların okuyucularının pek ço-
ğunun kolay kolay kabul edemeyeceği bir gerçeklik oldu-
ğunu kabul ediyorum ama işçi sını   kimliği dışında yapılan 
her siyasi eylem diğer kimliğin değerini ar  rırken göreceli 
olarak işçi sını   kimliğinin değerini azal  r. Bu değirmene 
su taşımamayı becermeyle işe başlayabiliriz. 11.11.22
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