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2023: İşçilerin ve Emekçilerin Yılı
Cemal Bilgin

2023 işçi ve emekçi sınıfı için hak mücadelesi verenlerin 
yılı olacaktır. 
Ülkemiz maalesef kimlik siyasetleriyle birlikte sınıf siyase-
tinin zayıfladığı bir yere dönüşmüştür. Yaşadığımız haksız-
lıklar ve hukuksuzluklar bütün işçilere ve emekçilere eşit 
değmektedir ancak bizi kimliklerimizle ve yaşam tarzımız-
la bölerek farklı siyasetlere yönlendirmeye çalışıyorlar. 
Hak ve hukuk mücadelesi bütün ezilenler için ortak nokta-
dır ve işçi emekçi sınıfı bu noktada birleşerek kendilerine 
dayatılan bu oyunu bozacaktır. 

2023 mücadelenin güçlenerek büyüyeceği yıl olacaktır 
Hak mücadelesi verenler kim olursa olsunlar, hangi kim-
likte olursa olsunlar, patronların zulmüne uğruyorlar. 
Patronlar kendi çıkarlarına zarar veren her türlü gayreti 
bastırmaya çalışıyor. Patronlar gücünü, bölünmüş ve pa-
ramparça edilmiş olan işçi sınıfının, mücadelesinin zayıflı-
ğından alıyorlar. Hak mücadelesi veren emekçiler bir ara-
ya geldiklerinde karşılarında durabilecek bir patron düzeni 
olamayacak. 
Hak mücadelesi veren işçiler, elinde devlet, para ve medya 

gücü bulunan patron iktida-
rı tarafından hemen hain ya 
da terörist ilan ediliyorlar. 
Aslında hain ve terörist kim-
dir? İşçilerin rızkını çalan ve 
haklarını vermeyenler mi 
yoksa işçi sınıfının hakları 
için mücadele verenler mi? 
Sendikalarda birlik olan ve 
siyasette gücünü gösteren 
işçi sınıfını hain ve terörist 
ilan edemeyeceklerini çok 
iyi biliyorlar. Alevlendirilen 
kimlik siyasetlerinin arka-
sında yatan gerçek budur. 
Bize dayatılan ve sefalet dü-
zeyinde ücretlerle yaşama-
mıza neden olan bu düzeni 
değiştirmek için öncelikle 
birleşerek mücadele edebi-

leceğimize inanmamız gerekiyor. Hem birleşebileceğimi-
ze, hem zafere ulaşabileceğimize, hem de siyaseti ve se-
falet düzenini değiştirebileceğimize inanmak zorundayız. 
Eğer gücümüze inanırsak ve cesaretle mücadele edersek 
kazanacak olan bizleriz.
Patronlar bütün kimlik farklarına rağmen tek bir sendika 
altında buluşabiliyorlar. İşçi sınıfının kazanımlarına karşı 
el birliği yaparken hiçbir anlaşmazlığa düşmüyorlar. Kamu 
gücünü de yanlarına alarak bütün güçleriyle işçilerin mü-
cadelesini bölmeye ve ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. 
Çünkü patronlardan birisi kaybederse hepsinin kaybede-
ceğini çok iyi biliyorlar. İşçi sınıfının mücadelesine bütün 
güçleriyle saldırmaları bundandır. Çıkarları ortak, ve düş-
man gördükleri ise sömürdükleri işçiler, emekçiler ve maz-
lum halklardır.

İşçi sınıfının ise bir sürü sendikası ve konfederasyonu var. 
Her konfederasyon ayrı kimlikte işçilere ve emekçilere 
sesleniyorlar. Bu konfederasyonlar işçilerin, emekçilerin 
ve mazlum halkların en basit ve anlaşılır talepleri için bile 
birleşmiyorlar. Biz işçiler ve emekçiler olarak işçi sınıfının 
aidatlarıyla saltanat süren ve palazlanan bu insanların ka-
palı kapılar arkasında neler yaptıklarının ve neler konuş-
tuklarının farkındayız çünkü yaptıklarına baktığımızda işçi 
sınıfını hiç umursamadıklarını görüyoruz. 
Mevcut sendikalarda ve işçilerin etkili bir denetimi yok 
ayrıca; bu sendikaların işçi sınıfını bölen siyasetle de bir 
meseleleri yok. 

Sınıfın geleceğini değil kendi ikballerini düşünüyorlar
Bizlere sefalet zamları reva görülürken işçi dostu görülen 
bu sendikalar göstermelik tepkilerle günü kurtarmaktan 
ve aidat düzeneklerini korumaktan başkasını düşünmü-
yorlar.
İçinde yaşadığımız sendikal düzen değişmedikçe ve işçi 
sınıfı birleşerek siyasette anlamlı bir varlık göstermediği 
müddetçe bizim payımıza sefalet, açlık yoksulluk düşmeye 
devam edecek. Birlik olabilen zenginler ise zenginliklerine 
zenginlik katmaya devam edecekler. 
İşçi sınıfı ve sendikaları birleşmedikçe, ortak hareket et-
medikçe, savaşlardan ve enflasyondan en çok zararı yine 
işçiler ve emekçiler görmeye devam edecek. Patronların 
payına refah ve bolluk içinde yüzmek düşerken bizim payı-
mıza ölümler, acılar ve zamlar düşecek.
İşçi sınıfı olarak farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmeli 
ve haklarımız için birlikte mücadele etmeliyiz.
Patron iktidarının oynanmış rakamlarla ilan ettiği enflas-
yon değerleri üzerinden işçilere, emekçilere ve emeklile-
re reva gördüğü son sefalet zammı bir daha göstermiştir 
ki mücadelelerimiz birleşmeden ve ortaklaşmadan güçlü 
olamayız.
Hep birlikte bize dayatılan koşullara ve zamlara karşı genel 
grev ve genel direniş ilan edelim! Bağımsız sınıf siyasetin-
de var olalım, cesaretimizi ve cüretimizi ortaya koyalım!
Bizim için başka bir çıkış kapısı yok. Hep birlikte 2023’ü iş-
çilerin ve emekçilerin yılı yapalım!
Yaşasın işçi sınıfının ittifakı!

Patronlar kendi 
çıkarlarına zarar veren 
her türlü gayreti 
bastırmaya çalışıyor. 
Patronlar gücünü, 
bölünmüş ve 
paramparça edilmiş 
olan işçi sınıfının, zayıf 
bırakılan 
mücadelesinden 
alıyorlar. Hak 
mücadelesi veren 
emekçiler bir araya 
geldiklerinde 
karşılarında 
durabilecek bir patron 
düzeni olamayacak.
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Boğaziçi Üniversitesi; öğretim üyesi, öğrencisi ve çalışanıy-
la Türkiye toplumunun elit bir parçasıdır. Aynı tespit ODTÜ 
için de diğer büyük ve geleneksel devlet üniversiteleri için 
de yapılabilir. Hiçbiri ne geçmişte ne bugün “Devrimin Ka-
leleri” değildiler, değildirler. Sonuçta mezunlarının büyük 
bir kısmı dünyanın bütün kapitalist ülkelerinde olduğu 
gibi ister istemez hayatlarının geri kalanını sisteme hizmet 
sunmakla geçirirler. Ta ki işçi sınıfı iktidarı ele geçirene ka-
dar. Bununla birlikte diğer üniversitelerden farklı olarak 
iki yıldan fazla bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’nde süren 
mücadele son derece önemli. Çünkü diğer üniversitelerde 
benzeri olmuyor. Onlar şu ya da bu şekilde teslim alınmış 
durumdalar. 
“Tek Adam Rejimi” Boğaziçi Üniversitesi’ni batırmakla 
meşgul. Ama bu işi bilinçli olarak yürütüyor. Üniversi-
tenin başına “Tek Adam” tarafından yerleştirilmiş olan 
“Tek Adam”ın astığı astık kestiği kestik. Artık bazı öğre-
tim üyelerinin işlerine son verildiği kendilerine tebliğ bile 
edilmiyor, bankamatik hesaplarının kapanmış olmasından 
anlıyorlar. Sanki askeri rejim dönemi büyük patron şirket-
lerinin sorgusuz sualsiz işçi atması gibi. Ülke -pardon, üni-
versite- çürüyor, Tek Adam’ın umuru değil. Çünkü onun 
için o topraklar(!) aslında bir tatbikat sahası. “Görelim ne 
kadar dayanacaklar?” diye bakıyor. 

“Rektörlüğe” sırtlarını dönenler “seçime kadar dayanın” 
diyen muhalefet partileri gibi oldular
Özellikle öğretim üyeleri “Tek Adam” rejimine karşı yıllar-
dır sırtlarını dönüyorlar. Bu tutum bugüne kadar haysiyetli 
bir mücadele olarak alkış topladı. Bu açıdan biraz Kılıçda-
roğlu’nun “adalet” yürüyüşünü andırıyor. Ama artık “Tek 
Adam” bundan fazla etkilenmediği gibi artık sanki biraz da 
memnun çünkü ahali pek ilgilenmiyor. Herkes “olası” se-
çimlere kilitlenmiş durumda. 

Oysa yapılması gereken başka mücadele biçimleri var 
Evet “intelicentsiya bir anlamda sınıf mücadelesinin la-
boratuvarıdır.” Buradan çıkartılacak deneyimler pekâlâ 

bütün topluma örnek olabilir. Nasıl 
mı? Şöyle: Boğaziçi Üniversitesi’nde 
başta öğretim üyeleri, yardımcıla-
rı, araştırma görevlileri, öğrenciler 
ve çalışanlar sandıkları kurup ken-
di delegelerini özgürce seçmeliler. 
Seçtikleri delegeleri kendi vekilleri 
tayin etmeli ve onları demokra-
tik bir düzen için mücadeleye sevk 
edebilecekleri gibi bu vekaleti yeri-
ne getirmeyecek olanları da azlede-
bilmeliler. Bu delege vekiller önce 
şehrin sonra ülkenin bütün öğrenim 
kurumlarına örnek olmalı, benzer 
delegeler oralardan da seçilmeli 
ve aldıkları vekaletle önce İl Genel 
Meclisine sonra ülke çapında olu-
şacak Genel Meclise katılmalıdırlar. 

Böyle seçilecek delegasyonlar mücadele içindeki -grev, iş-
gal, iş bırakma, toplu oturma eylemleri yürüten- sendikalı 
ve sendikasız bütün işyerlerinde oluşturulmalı ve hepsi bir 
araya gelmelidirler. Toplantı yerleri belediyelerin salon ve 
lokalleri olabilir. 
Böyle delegasyonların bir araya gelip toplanmaları bile 
ülke çapında bir heyecan ya-
ratacak ve demokrasi müca-
delesinin başını emekçilerin, 
işçilerin, çalışanların çekme-
sine fırsat yaratacaktır. 
Unutulmasın, bu işi Şili’de 
bırakalım üniversite hoca ve 
öğrencilerini lise öğrencileri 
başlattılar. Bizde de pekâlâ 
mümkündür. Ülkenin üzeri-
ne de herhalde ölü toprağı 
serpilmedi? Ütopya değil, 
çok basit bir demokratik 
hakkın kullanılmasıdır bu. 
Sonuçta önerdiğimiz dele-
gelerin seçimidir. O kadar. 
Sandığı ortadan kaldıran 
ve temelli kaldırmak iste-
yen bir yönetimin karşısına 
sandık koyarak, ama “işte 
bizim üniversite yönetimi-
ne sizden farklı olarak atamayla değil demokratik olarak 
seçtiklerimiz de şunlardır” demenin ötesinde “demokrasi 
mücadelesi için vekil tayin ettiklerimiz de şunlardır” diye-
bilecek bir seçim. 
Yani başka bir ifadeyle, “seçim öyle değil böyle yapılır” di-
yecek bir anlayışı hâkim kılmak. Şimdilik daha fazlası değil. 
Her şey bir kenara, Boğaziçi Üniversitesi çalışanları ve öğ-
rencileri kampüs içinde bile bu adımı atsalar, BÜ’nün “Tek 
Adam”ının gerçek Tek Adam’ın danışmanları tarafından 
nasıl geri adım atmaya itileceğini göreceklerdir.

Unutulmasın, bu işi 
Şili’de bırakalım 
üniversite hoca ve 
öğrencilerini lise 
öğrencileri 
başlattılar. Bizde de 
pekâlâ mümkündür. 
Ülkenin üzerine de 
herhalde ölü toprağı 
serpilmedi? Ütopya 
değil, çok basit bir 
demokratik hakkın 
kullanılmasıdır bu. 
Sonuçta önerdiğimiz 
delegelerin seçimidir. 
O kadar.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kaderi Sınıf Mücadelesine Bağlı
M. Şadi Ozansü
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Bu yazıda geleneksel sendikal hareketin cid-
di bir tıkanıklık içinde olduğu 1980’li yıllarda 
yeni sanayileşen güney ülkelerinde ortaya çı-
kan fakat daha sonra farklı özellikler kazana-
rak Amerika ve Kanada gibi kuzey ülkelerde 
örnekleri görülen Sosyal Sendikacılık ya da 
Toplumsal (Sosyal) Hareket Sendikacılığı ola-
rak adlandırılan sendikal mücadele yaklaşımı 
ele alınacaktır. 

Toplumsal hareket sendikacılığının temel 
yaklaşımları 
Toplumsal Hareket Sendikacılığı (THS) iş yeri 
ve üye işçiler sınırlı olmayıp genel sosyal ada-
let hedefleri doğrultusunda; işçiler, işsizler, 
emekliler, engelliler ve yoksul halk kesimlerini 
esas alan diğer toplumsal mücadele süreçleri 
ve örgütlenmeleri ile ilişkilenen ve dayanışma 
gösteren niteliği ile sendikal hareketin “yeniden canlandı-
rılması” arayışlarının bir görünümü olarak ele alınmakta-
dır.

THS’nin özellikleri kısaca 
şöyle özetlenebilir:
* Ekonomi, siyaset, sosyal 
haklar, kültür ve toplumsal 
cinsiyet alanlarında demok-
ratik ve çoğulcu bir temelde 
değişimi hedefleyen müca-
dele alanlarında çalışmak.
* Kadın, çevre, insan hakla-
rı ve barış hareketi gibi de-
mokratik hareketlerle eşitlik 
temelinde bağlantı ve ortak-
lıklar geliştirmek, ırk ve kim-
lik ayrımcılığına karşı müca-
dele etmek.
* Siyasi partilerle onlarının 
egemenliği altına girmeden 
ilişkilenmek.
* Bürokratik ve merkeziyet-

çi anlayışlara karşı sendika ve diğer örgütlenmelerde de-
mokratik çoğulcu yönetim ve katılım biçimlerini hayata ge-
çirmek, mümkün olduğu ölçüde amatör yöneticiliği esas 
almak.
* İdeolojik ve dar anlamıyla siyasal kimliğe bakmadan bü-
tün işçi ve demokratik güçlerle uluslararası dayanışmayı 
esas almak.

Güney Afrika, Filipinler, Brezilya ve G. Kore Örnekleri
Toplumsal hareket Sendikacılığı (THS) otoriter rejimler 
tarafından idare edilen, ayrımcı politikalar uygulayan, ne-
o-liberal kapitalist politikaların yol açtığı, taşeron ve gü-
vencesiz çalışma, işsizlik ve yoksulluğun hüküm sürdüğü 
G. Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore gibi ülkelerde 
ortaya çıkmıştır.
THS için en dikkat çekici örnek Güney Afrika’da 1985’de 

THS Güney Afrika 
ve Latin Amerika 
ülkelerinde otoriter 
yönetimlere karşı 
siyasal demokrasi 
mücadelesi 
dönemlerinde 
devrimci ve sistem 
karşıtı bir karaktere 
sahipken, siyasal 
ortamın değişmesi 
ile bu özelliklerini 
yitirme eğilimine 
girmişlerdir.

siyahi işçiler tarafından kurulan ve ırkçı rejimine karşı mü-
cadelede yer alan sendikaların bir araya gelerek oluştur-
dukları Güney Afrika Sendikalar Kongresi’dir (COSATU). 
Filipinler’de 1 Mayıs 1980’de kurulan Kilusang Mayo Uno 
(KMU) (1 Mayıs Hareketi) Marcos rejimine ve Amerikan 
emperyalizmine karşı ulusal demokratik mücadelede öne 
çıkan bir THS örneğidir. 
Brezilya’da 1983’de kurulan Birleşik İşçiler Merkezi (CUT), 
ise daha sonra kurulmasında öncülük ettiği İşçi Partisi 
(PT) ve Topraksız İşçiler Hareketi (MST) ile ortak müca-
dele içinde askeri diktatörlüğe karşı mücadelede önemli 
bir rol oynamış, askeri diktatörlük sonrası toplumsal deği-
şimde önemli rol alarak 2000 yıllardaki PT iktidarlarının en 
önemli toplumsal tabanını oluşturmuştur. 
Güney Kore’de 1987 yılında toplumsal haklar, sosyal da-
yanışma ve anti emperyalizm temelinde yükselen öğrenci 
eylemleri ve tekstil sektöründe artan grevler sonucu or-
taya çıkan Ulusal Sendikalar Konseyi (NCTU) ve ardından 
1995 kurulan Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) da 
önemli THS örneklerindendir.
 
Batı ülkelerindeki örnekler
Amerika’da 1990’lı yıllarda işçi hareketinde bir dönüm 
noktası olan kapıcı ve temizlik görevlilerinin sendikal hak-
lara sahip olmak için başarıyla yürüttüğü kampanya sonu-
cu Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası’nın (SEIU) 
oluşmuş ve 2000 yılında 1.3 milyon üye sayısına ulaşa-
rak en büyük sendika haline gelmiştir. AFL -CIO Sendika 
Yaz Okulu (Union Summer) gibi programlarda üniversite 
kampüslerinde sendikacılık ve emek hareketinin gündem 
maddesi olması sağlanmış ve genç aktivistler ve sendikacı-
lar kazanılmıştır ayrıca birçok yerleşim yerlerinde İşçi Mer-
kezleri (Workers Center) kurulmuş ve özellikle göçmen iş-
çilerin sorunları ve örgütlenmelerine ağırlık verilmiştir
Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (Canadian Union of 
Public Employees-CUPE) eğitim, sağlık, konut, vergilen-
dirme, çevre, toplumsal refah, gelir dağlımı, demokrasi 
gibi gündemlerle ve özelleştirme karşıtı kampanyalarıyla 
sadece üyelerinin değil, tüm Kanadalıların yaşam kalitesi-

Toplumsal Hareket Sendikacılığı Üzerine
Zeki Kılıçaslan

Topraksız Köylüler Hareketi(MST) 
Sebastião Salgado’ya ait bir fotoğraftır.



4

Türkiye 1980-2000 yıllarını enflasyonla geçirdi. 1981-1990 
yıllarında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yıllık ortala-
ma artış oranı yüzde 46, 1991-2000 yıllarında yüzde 77 
oldu. Sonunda 1990’ların sonunda devlet borç faiz öde-
meleri arta arta vergi gelirlerinin tümünü yutma tehlikesi 
baş gösterince, hükümet mecburen bir istikrar programı 
uyguladı. Ama siyasetçiler yirmi yıl enflasyon oranını dü-
şürmeğe girişmedi.
Sebebi gayet basit: Yüksek enflasyonlu ekonomide reel 
ücretleri-maaşları azaltmak kolay oluyor. Diyelim ki ülke-
de enflasyon oranı yılda yüzde 70. Yılbaşında asgari ücreti 
saptadıktan sonra fiyat artışları asgari ücreti azar azar yer, 
yılın sonunda asgari ücretin satın alma gücü yılbaşında-
kinin yüzde 59’una düşmüş olur (100/170=0.59). İşçiler 
yıl boyu kemer sıka sıka bir hâl olur. Ertesi yılın başında 
egemenler şayet asgari ücreti önceki ayarlamaya kıyasla 
reel olarak mesela yüzde 20 azaltmağa karar verirse asgari 
ücreti yüzde 36 artırdığını müjdeler. Asgari ücretle geçinen 
işçiler, ücretin bir yıllık enflasyon oranında artırılmadığını 
pekâlâ görmelerine rağmen tüketimlerini yıl boyunca kıs-
mağa alıştığından yüzde 36 zamlı ücreti alınca rahatlar; 
örgütlü protestoya yönelmez. Bu psikolojik oyunla ege-
men sınıf yüksek enflasyonla reel ücretleri-maaşları büyük 
oranlarda azaltabilir. 
Egemen sınıf enflasyon oranının düşük olduğu ekonomide 
bunu yapamaz. Enflasyonun yüzde 5 olduğu bir ekonomi-
de egemenler asgari ücreti zam oyunlarıyla mesela yüzde 
10 veya yüzde 20 azaltamaz. Enflasyon oranı yüzde 5 ise, 
asgari ücret tespit komisyonu yıldan yıla asgari ücretin sa-

tın alma gücünü en çok yüzde 5 azaltabilir (asgari ücrette 
hiç değişiklik yapmazsa reel olarak yılda yüzde 5 azalır). 
Enflasyon oranı yüzde 5 iken reel asgari ücreti yüzde 5’ten 
yüksek oranda azaltmak için onu TL olarak azaltmak gere-
kir. Bu “müjde” diye sunulamaz. İşçiler bunu sineye çek-
meyebilir. 
Yüksek oranlı enflasyonun 
başka bir etkisi, mülk gelir 
sahiplerinin gelir vergi yü-
künü hafifletip emek gelir 
sahiplerinin vergi yükünü 
artırmasıdır. Emekçilerin 
ücretleri-maaşları TL olarak 
yükseldikçe gelir vergi cet-
vellerinde giderek daha yük-
sek gelir dilimlerine girer ve 
daha yüksek oranda vergi-
lendirilir. Mülk sahipleri ise 
gelir vergilerini ertesi yılın 
Mart ayında verdikleri gelir 
beyanına göre ödediği ve 
onu da taksitle ödediği için 
gelirin kazanıldığı dönemle 
verginin ödendiği dönem 
arasında ortalama bir yıllık 
gecikme olur; bu gecikme nedeniyle ödedikleri gelir ver-
gileri reel olarak azalır.
Yetkililer enflasyon oranından sanki hava durumunu tah-
min eder gibi bahsediyor. Enflasyon oranı nasıl düşürü-
lür? Enflasyon oranını düşürmek için milyonlarca insanın 
fiyatlandırma davranışını etkilemek, bunun için de bek-
lentilerini, hesaplarını etkilemek gerekir. Enflasyon oranını 
düşürmeğe yönelik politika paketlerine istikrar programı 
denir. Geçmişte birçok ülkede istikrar programları uygu-
landı. Şimdilerde iktidar sözcülerinin veya muhalefet söz-
cülerinin istikrar programı sözünü telaffuz ettiğini duyan 
var mı?

Asgari ücretle 
geçinen işçiler, 
ücretin bir yıllık 
enflasyon 
oranında 
artırılmadığını 
pekâlâ görmelerine 
rağmen 
tüketimlerini yıl 
boyunca kısmağa 
alıştığından yüzde 
36 zamlı ücreti 
alınca rahatlar; 
örgütlü protestoya 
yönelmez.

Enflasyon Kime Yarıyor?
Cem Somel 

ni arttırmayı öncelikli hedefleri arasında saymaktadır. Ka-
nada Emek Kongresi (Canadian Labour Congress-CLC) de 
pragmatik sendikacılıktan farklı olarak eşitlik, demokrasi, 
toplumsal dönüşüm, temel insan hakları, adil bir ücret gibi 
politikaları gündemine almaya başlamıştır.
İtalya’da 1986 yılında eğitim sisteminin özelleştirilmesine 
karşı kurulan Taban Komitesi (Confederazione del Comi-
tati di Base-COBAS) günümüzde kadınlar, gençler, emek-
liler, göçmenler ve güvencesiz çalışanlar da dâhil olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerinin çalışma ve yaşam koşul-
larının iyileştirilmesi, eşitlik, dayanışma, özgürlük ve sınıf 
mücadelesi gibi unsurları temel ilkeleri arasında saymak-
tadır.
Fransa’da CGT bünyesinde kurulan İşsiz Komiteleri ile Ev-
sizler ve Güvencesizler Hareketi (Mouvement National 
des Chomeurs et Precaires-MNCP), Evsizler Komitesi (Co-
mit Des Sans-Logis CDSL) THS örneklerindendir.
Değerlendirme 
THS tarihsel olarak ekonomik sendikacılık, politik sendi-
kacılık, işletme sendikacılığı gibi sendikacılık anlayışlarına 

alternatif bir sendikacılığı önermektedir.
THS, güney ülkelerinde otoriter yönetimlere karşı müca-
delede devlet güdümlü sendikalara alternatif yeni sendi-
kalar yoluyla ortaya çıkarken, kuzey ülkelerinde geleneksel 
sendikalarının yeni mücadelelere biçimlerine yönelmesi 
olarak ön plana çıkmaktadır.
THS Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde otoriter 
yönetimlere karşı siyasal demokrasi mücadelesi dönem-
lerinde devrimci ve sistem karşıtı bir karaktere sahipken, 
siyasal ortamın değişmesi ile bu özelliklerini yitirme eği-
limine girmişlerdir. ABD’de ve diğer kuzey ülkelerinde ise 
THS daha çok sistem içinde “toplumsal adalet sendikacılı-
ğı” anlamına gelmektedir 
THS sendikal hareketin tıkanmışlığının aşılması açısında 
bütünüyle sihirli bir formül sunamasa da belirli ölçüde bir 
canlanma, değişim ve başarı kazanmıştır. Sendikal müca-
delenin “hareket” özelliğinin artması anlamlı olumlu etki-
ler gösterse de geleneksel sendikaların işyeri, iş kolundaki 
“kurumsal temsil” yeteneğinin doğru kullanıldığında çok 
etkili olabilen siyasal etkisi gözden kaçırılmamalıdır.
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Rusya’daki Kuryeler Sendikası Greve Gitti
Moskova ve Saint Petersburg Kuryeler 
Sendikası 20 Aralık 2022 günü greve git-
ti. Daha önce de yemek sevkiyatı yapan 
kuryeler için grev kararı alınmıştı. Dire-
nişin bu yeni aşaması Rusya’da yemek 
sevkiyatı piyasasında yaşanan tekelleş-
menin sonucu olarak yaşandı. Birkaç ay 
önce Yandex ve Mail.ru bilişim şirketleri 
varlık takası için anlaşmışlardı ve bu iş-
lem esnasında Yandex şirketi haber uy-
gulamaları ve video barındırma sitesi 
Zen’in sahibi olan Delivery Club service’i 
satın aldı. Bu alımlar Yandex’in piyasa-
nın %77’sini denetleyerek tekel haline 
gelmesi ile sonuçlandı. 
Kurye sendikasının faaliyetleri 2020 
yılında, Delivery Club çalışanlarının 
ücretlerini almasında gecikme yaşa-
ması sonucunda başladı. Şirketin çalı-
şanlarına yaklaşık 30 milyon ruble bor-
cu birikmişti. Aktivist Kirill Ukraintsev 
ve informel sektör kurye lideri Saeed 
Shamkhalov’un yardımıyla, işçiler greve çıkmış ve başarı 
elde etmişlerdi. Grev Delivery Club şirketini çalışanlarının 
taleplerini karşılamaya zorlamıştı. Bu olay şirketin işçilerin 

taleplerini bastırabilmek için 
hükümetten yardım talep 
edebileceğini gösterdi. Sae-
ed Shamkhalov bundan kısa 
bir süre sonra bir polis ara-
cında dövüldü.

Sendikanın başarı elde etti-
ği kimi kampanyalar şunlar 
oldu: 
2020 yılı Aralık ayında şirket 
çalışanlarına kışlık üniforma 
vermeyi kabul etmedi. Bu 
durum karşısında sendika 
sosyal medya üzerinden bir 
dayanışma kampanyası baş-
lattı. 2021 yılı Ocak ayında 
Delivery Club işçilerin talep-
lerini kabul etmek zorunda 
kaldı. Şubat ayında sendika 
Soçi şehrinde Yandex.Food 
şirketi tarafından işten çıkar-
tılmış olan 11 işçinin işe geri 
alınmasına yardım etti. 2021 
yılı Aralık ayında sendika bir 
başka dağıtım şirketi olan 
Samokat’ın, yine birikmiş 
ücret alacakları olan St. Pe-
tersburg’daki işçilerini des-

teklemek için bir başka başarılı sosyal medya kampanyası 
yürüttü. 
Yürütülen bir dizi başarılı kampanyanın ardından Kurye 

sendikası şirketlerin korktuğu bir güç haline geldi. 2022 
yılı Nisan ayı sonunda Moskova dağıtım işçileri yeni bir 
iş bırakma eylemi kararlarını duyurdu. Bu sefer Delivery 
Club idareyi yardıma çağırmaktan çekinmedi. Ve Rusya 
vatandaşlarının eylem haklarını sınırlandıran yeni bir dizi 
yasa devreye girdi. Şirket sendikayı kalbinden vurdu; Kirill 
Ukraintsev tutuklandı. Altı aydan uzun süredir de hapiste. 
Ancak sendika, kısa bir kesintinin ardından faaliyetlerine 
devam etti.
Bugün yaşananlara geri dönersek; Yandex şirketi başta 
eski Delivery Club kuryelerine eski işverenlerinin tasfiyesi 
öncesinde aldıkları aynı asgari ücretleri ödeme sözü ver-
mişti. Ancak birkaç hafta sonra bu sözden dönüldü ve ülke 
çapında tüm kuryeler yeni gerçeklik ile yüzleşti. Resmi ola-
rak Yandex işçisi oldukları andan itibaren asgari ücret se-
viyeleri yarı yarıya düştü! Bu yetmiyormuş gibi çalışanlara 
artık teknik destek biriminin işgücüne destek hizmeti ver-
mek için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Kuryeler destek ta-
leplerinde saatler boyunca, hatta bazen 2-3 gün boyunca 
destek hizmeti alamadılar. Ve bu durumda yaşanan sipariş 
iptallerinin tüm kabahati kuryelere yüklendi. Her bir kurye 
üzerinden daha fazla kar elde edebilmek için Yandex bir 
inovasyon getirdi, “çoklu-siparişler.” Bu bir kuryenin tek bir 
seferde 3 siparişi taşıması anlamına geliyor. Ve hayır; bu si-
parişlerin hepsinin sevk edilecekleri noktaların aynı bölge-
de olması gerekmiyor… Yeni sistem kuryelerin kasabaları 
veya şehirleri boyunca yürüyerek, bisikletle veya scooter 
ile dolaşmalarına sebep oluyor. Yağmurda veya karda, na-
diren itiraz etme hakları olan adaletsiz cezalar sebebi ile 
ücretlerinin büyük kısmını kaybetme tehdidini yaşıyorlar. 
Bazı günler vardiyalarının sonunda işleri evlerinin onlarca 
kilometre ötesinde bitiyor. Dahası bu kuryelerin hepsi res-
mi olarak istihdam ediliyor değiller. Bu da ücretli izin, has-
talık izni ve doğum izni haklarının olmaması anlamına ge-
liyor. Ve en önemlisi de bir kurye işten çıkartılacağı zaman 
Yandex bu kişiyi uygulamada kara listeye koyabiliyor ve bu 

Yeni sistem 
kuryelerin 
kasabaları veya 
şehirleri boyunca 
yürüyerek, 
bisikletle veya 
scooter ile 
dolaşmalarına sebep 
oluyor. Yağmurda 
veya karda, nadiren 
itiraz etme hakları 
olan adaletsiz 
cezalar sebebi ile 
ücretlerinin büyük 
kısmını kaybetme 
tehdidini yaşıyorlar. 
Bazı günler 
vardiyalarının 
sonunda işleri 
evlerinin onlarca 
kilometre ötesinde 
bitiyor.

Kirill Ukraintsev



6

Yoksul Erken Ölür
Sena Baluken & Zeynep Akılotu

Sistem, öz kıyım yoluyla gerçekleşen bir eylemi ecel ola-
rak algımıza oturtmuş durumda. Kapitalizm, bizi başlan-
gıcında, ortasında ve nihayetinde öldürüyor. Var olduğu 
andan itibaren bir katil kimliğine bürünüyor. Ancak kan ve 
gözyaşını unutturacak kadar uzun süredir varlığını sürdür-
mesi, faili ve mağduru görünmez kılıyor. Yoksul kimliğin 
kendisini maruz bıraktığı öz kıyım davranışını bir sessizlik 
ile karşılayan yapı, fail olarak buna bir normallik atfetmek-
tedir. Kendi sürecinde belli sıklıkta tekrarlanan her olgu, 
kapitalist norma dâhil olur ve dâhil olmak zorundadır. Kişi 
gününün çoğunu sisteme uyum çabasıyla geçirir. Sistem 
tarafından her yoksul eşit düzeyde yaralandığı için bugün 
öz kıyım normal düzeyde değerlendirilmektedir.  Her gün 
seyircisi olduğumuz olgu, günün birinde normumuza dâhil 
olacaktır. Sistemin insanı algıladığı kimlik üzerinden kişi-
yi anmak ancak ve ancak büyük bir adaptasyon becerisi 
ile mümkündür. Görev tanımları veya sayılar üzerinden öz 
kıyım öznesi tanımlayan herkes bu adaptasyon becerisini 
sağlamıştır. 
Dilan’ın ya da Ali’nin değil “bir doktorun”, “bir polisin”, 
“bir öğretmenin”, “Şok market çalışanı bir kasiyerin” in-
tihar ettiği ülke, sistem dilinin algıya nasıl nüfuz ettiğinin 
işaretidir. Bu nüfuz etmenin sonucunda, bir polisin intihar 
haberinin yorumlarında “öğretmenler de intihar ediyor, 
doktorlar da kasiyerler de” “seslenişlerini okuyoruz. Bu bir 
adaptasyon becerisidir. 
Yas tutmak reddetme, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul-
leniş olmak üzere beş aşamayı barındırır. Artık her gün 

aldığımız intihar haberleri, Türkiye’deki öz kıyım gerçe-
ğini reddedemeyeceğimiz 
bir noktaya getirmektedir. 
Sosyal yaşamın her köşesi-
ne nüfuz etmiş kutuplaşma 
yapay bir öfke üzerinden 
tatmin sağlamaktadır. Kim-
senin nefret ettiğini tam ta-
nımlayamadığı, betimleye-
mediği bir ülkede sürekli ön 
planda olan yine de nefretin 
kendisidir. Bu noktada yası 
anlaşılmaz ve bir o kadar da 
aşılmaz kılan, bir kısır dön-
güye girme halidir. Öfke, 
sistemle pazarlık, çaresizlik 
ve eylemsizlik temelli dep-
resyon… Mevcut durumda 
öz kıyımı kabulleniş aşaması 
durumu sorgulamak anlamı-
na gelmektedir. 
Yoksul erken ölür. Yoksullar 
olarak ölümü bize reva gö-
ren ve bunu çözüm olarak 
normumuza dâhil eden ve 
bizi yalnızca görev tanımı-
mız ve matematiksel ifade 
ile “1” olarak algılayan sistemin karşısındayız.

Dilan’ın ya da 
Ali’nin değil “bir 
doktorun”, “bir 
polisin”, “bir 
öğretmenin”, “Şok 
market çalışanı bir 
kasiyerin” intihar 
ettiği ülke, sistem 
dilinin algıya 
nasıl nüfuz ettiğinin 
işaretidir. Bu nüfuz 
etmenin sonucunda, 
bir polisin intihar 
haberinin 
yorumlarında 
“öğretmenler de 
intihar ediyor, 
doktorlar da 
kasiyerler de” “ses-
lenişlerini okuyoruz. 

durumda işe iade hemen hemen imkânsız hale geldiği gibi 
işçilerin hak arama eylemleri daha zorlaşıyor. Yandex bu 
şekilde itaatkâr olmayan işçilerden kurtulabiliyor.
Aynen daha önce Delivery Club’ın yaptığı gibi, bir başka 
olayda Yandex de kolluk güçlerini yardıma çağırdı. 
7 Aralık 2022 tarihinde Moskova’daki kuryeler bir Duma 
vekili ile bir toplantı yapacaklarını duyurdular. Kuryeler bu 
toplantı için toplanmaya başladıkları esnada, polisin o ci-
varda beklediğini gördüler. Polis toplantıya gelen herkesin 
kimliklerini kontrol etmek konusunda ısrarcı oldu. Elbette 
aslında bunun bir yasal dayanağı yoktu. Bunun sonucunda 
güvenlik güçleri kuryelerin bir başka lideri hakkında bilgi 
edinmiş oldu. Toplantı sonrasında evine dönerken Saeed 
Shamkhalov bir sivil polis tarafından takip edildi. Bir iş bı-

rakma kararı duyurulmasının ardından Yandex birden kimi 
bonus programları için ekstra bir 70 milyon ruble buldu. 
Buna karşın, grevin ilk gününde, şirket yeterli sayıda kurye 
bulamadı. Bu durum karşısında Yandex’in yeni adımı geldi. 
Bir sebeple kuryelerin ücretlerine ödenemeyecek olan bu 
ilave para medya kampanyalarına harcandı: Yandex müş-
terileri ve henüz greve katılmamış olan kuryeleri grevin 
başarısız olduğuna inandırmaya çalıştı. Oysa bu grev daha 
sadece başlangıç. Bu denli güçlü bir şirketle mücadele 
elbet kolay olmayacak. Ama sendika aktivistleri ve işçiler 
mücadeleden vazgeçmeyecekler. 
*Editör Notu: Bu yazı Rusya’da yaşayan ve politik atmosfer nedeniyle 
kimliğini gizlemek durumunda kalan yoldaşlarımız tarafından İngilizce 
kaleme alındı. İKEP olarak çevirdik.
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(Bu yazının 1. Kısmı Paydos’un 10. Sayısında 
yayınlanmıştır.)
Türk Emekli-Sen
2006’da Kamu-Sen tarafından kurulan Türk 
Emekli-Sen hakkında da kapatma davası açı-
lınca, sendika bir taraftan hukuk mücadele-
sine başlarken, çıkabilecek olumsuz karar 
karşı Birleşik Emekliler Derneği kurularak 
emeklileri dernek üzerinden örgütlemeye 
ağırlık verdi. Her Türk Emekli-Sen yöneticisi 
aynı anda Birleşik Emekliler Derneği yöneti-
cisi oldular. Gelişmeler Türk Emekli-Sen yö-
neticilerinin tahmin ettiği gibi çıktı. Yargıtay 
4. Hukuk Dairesi’nin Ankara 17. Asliye Hu-
kuk Mahkemesi’nin lehte kararını oy birliği 
ile bozması üzerine Kamu-Sen, Türk Emek-
li-Sen’i kâğıt üzerinden devam ettirip, emekliler içerisinde 

Birleşik Emekliler Derneği 
olarak örgütlenme faaliyetini 
sürdürüyor.
Emekli Memur-Sen
Memur-Sen’in bağlı sendikası 
Emekli Bir Sen’i 21 Ocak 2011 
tarihinde üyelikten çıkarması 
üzerine onun yerine kurduğu 
yeni sendikasıdır. Memur-Sen 
her ne kadar Emekli Me-
mur-Sen’i kursa ve sitesinde 
haberlerine yer verse de si-
tesinde bağlı sendikaları liste-
sinde yer vermiyor.
Memur-Sen de Kamu-Sen gibi 
alanı boş bırakmak istemiyor, 
Emekli Sendikaları Statü Ya-
sası’nın olmadığından dola-
yı elinin altında dursun diye 
bu sendikayı kurdu. Sendika 
hakkında kapatma davası sü-
rüyor.

Tüm Emekli-Sen
AİHM’deki kararın olumsuz geleceğinin belli olması üzerine, 
-AİHM’den ola ki bir olumlu karar çıkacak olsa dahi bu kararın 
geriye dönük işlemeyeceği yani kesinleşmiş kapatma kararını 
ortadan kaldırmayacağı, sadece AİHM’nin olumlu kararının 
daha sonra kurulacak sendikanın/sendikaların elini güçlen-
direceği ve Yeni Emekli Bir Sen’in yargıdan çıkardığı olumlu 
karar üzerine- Tüm Emekli-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu’nun katılımcılarının tamamına yakınının imza altına aldığı 
kararla görevlendirilen komisyonca tespit edilen, 53 şube 
yöneticisi ve üyeleri tarafından 20 Şubat 2017’de Ankara Va-
liliği’ne Tüm Emekliler Sendikası’nı yeniden hukuki zemine 
oturtmak için kuruluş başvurusu yapıldı. Birebir aynı isimle 
Salman Hürkardeş’in genel başkanlığında Tüm Emekli-Sen 
yeniden kuruldu. 
Tüm Emekli-Sen aradan geçen kısa sürede 102 şube ve tem-
silciliğe ulaştı. Sendika hızla yeni yerlerde de örgütlenirken 

Türkiye’de Emekli Örgütleri II
Hulusi Şimşek*

Koronavirüs salgını yüzünden tüm çalışmalar geçici olarak 
durduruldu.
Tüm Emekli-Sen 20 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2. Olağan 
Genel Kurulunda DİSK’e katılma kararı aldı. Sendikanın genel 
merkezi Kızılay Necatibey Caddesi No:76/8 adresindedir.
Bu sendika Yargıtay’ın 22.09.2021 tarihli kapatma kararının 
Anayasa Mahkemesi tarafından 14.06.2022 tarihinde onay-
lanmasıyla tüm iç hukuk yolları tükenerek kapatıldı.
Emekli Bir Sen 
21 Ocak 2011 tarihinde Memur-Sen’den ayrılan Emekli Bir 
Sen yoluna MESK isimli bir konfederasyonun üyesi olarak ve 
kurucu genel başkanı İsrafil Odabaşı başkanlığında devam 
etmektedir sendika hakkında açılan kapatma davası devam 
etmektedir.
ESEN
Türkiye’deki ilk kurulan emekli derneklerinden olan Sivil 
Emekliler Derneği yöneticilerince 2019 başında kurulan ge-
nel başkanlığını aynı zamanda Sivil Emekliler Derneği genel 
başkanı da olan Gültekin Kurtoğlu‘nun yaptığı kısa adı ESEN 
olan Emekliler Sendikası hakkında idarece açılan kapatma ka-
rarı İstinaf Mahkemesi’nce onandı. Sendika davayı Yargıtay’a 
taşıdı. ESEN içinden çıktığı Sivil Emekliler Derneği ile hukuki 
mücadelesini sürdürmektedir. Açılan kapatma kararı sonrası 
çalışmalar, kamu yararına dernek statüsündeki Sivil Emekliler 
Derneği’nin kendilerine ait binasında dernek üzerinden sür-
dürülmektedir.
Emekli-Sen
Tüm Emekli-Sen’e katılmayıp, AİHM’den olumlu karar gele-
ceği umudu ve bu karar neticesinde Türkiye’de verilmiş ve 
kesinleşmiş olan tüm yargı kararlarının iptal edileceği ve 
sendikanın yeniden hukuki zemine oturacağı yanılgısı ve 
hukuken olmayan sendikayla da olsa DİSK çatısı altında yola 
devam edenler tarafından, sendika Genel Başkanı ve yakın 
çevresinin AİHM’den olumsuz karar çıktığını kendilerinden ve 
üst kuruluş DİSK yönetiminden bir yıla yakın bir süre gizlendi-
ğinin öğrenilmesi üzerine, 25 Şubat 2019 tarihinde kuruldu. 
Sendikanın genel başkanlığını Cengiz Yavuz yapmaktadır. Ge-
nel merkezi Kızılay Sümer Sokak’tadır.
Sendika yönetim kurulu kararıyla DİSK’e üyelik başvurusunda 
bulundu. Başvuru DİSK yönetim kurulunca kabul edildi.
DİSK Emekli-Sen, Yargıtay’ın 02.12.2021 tarihli kararıyla ka-
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korkusu ile 
sendikaya dönüşme 
kararı aldılar.



8

patıldı. Dava Anayasa Mahkemesi’nde.
Demokratik Emekliler Sendikası
DİSK Emekli-Sen olarak devam eden sendika üyelerinin, sen-
dika genel başkanı ve yakın çevresince aldatıldıklarını öğren-
meleri üzerine 25 Şubat 2019’da sendikayı yeniden kurarken 
aralarında ortaya çıkan görüş ayrılığı üzerine, Demokratik 
Emekliler Sendika Girişimi’ni oluşturan üyeler, kurulan sen-
dikaya katılmayıp yeni bir sendika oluşturmak üzere yollarını 
ayırıp Demokratik Emekliler Sendikası‘nı kurdular.
Emekliler Dayanışma Sendikası
8 Eylül 2016 tarihinde DİSK Emekliler Sendikası içindeki anti-
demokratik uygulamalar karşısında sendika içinde mücadele 
sürdürmenin imkânı kalmadığını düşünen bir grup emekli 
tarafından İstanbul Anadolu yakasında kuruldu. Herhangi bir 
gelişme gösteremediği gibi sık sık genel kurula gitmektedir.**

Dernekler
Türkiye Emekliler Derneği
1970 yılında kurulan kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler 
Derneği’nin 113 şubesi ve 920.000 üyesi var. Genel başkanlı-
ğını Kazım Ergün’ün yaptığı TÜED, emeklileri temsilen, en faz-
la üyeye sahip emekli örgütü olarak, bir üye ile SGK yönetim 
kurulunda temsil edilmektedir.
TÜED’in SGK’ya bildirdiği 920.000 üyesinin aylık 3 TL’den yıl-
lık 36 TL olan aidatı olan yaklaşık 33 milyon TL her yılın Ocak 
ayında SGK tarafından dernek üyesi emeklilerden kesilerek 
dernek hesabına yatırılmaktadır.
TÜED, Türkiye Emeklilik Platformu ve Yaşlılık Platformu’nun 
üyesidir. Bazen platformun dönem sözcülüğünü de yapmak-
tadır. Dernek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
bağlı Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu üyeliği de yapmaktadır. 
TÜED Avrupa Birliği Yaşlılar Platformu gözlemci üyesidir.
Genel merkezi Anıttepe Işık Sokak’ta bulunan TÜED’in Kızılay 
Ziya Gökalp Caddesi, Mediha Eldem sokakta misafirhanesi 
bulunmaktadır.
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği
Genel başkanı Satılmış Çalışkan olan kısa adıyla Tüm Emek-
Der, 1989 tarihinde Süper Emekliler Derneği adıyla kuruldu. 
Süper Emeklilik Derneği 1994 tarihinde gerçekleştirdiği üçün-
cü olağan genel kurulunda şu anki kısa adı olan Tüm Emek-
Der’i aldı. Dernek daha sonra yaptığı bir genel kurulda ismini 
değiştirmese de tüzüğünde değişiklik yaparak BAĞ-KUR ve 
Emekli Sandığı emeklilerini de üye yapmaya başladı.
55 Şubesi ve 560.000 üyesi olan Tüm Emek-Der, Aile Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SGK Genel Kurul delegeli-
ği hakkına sahip ve Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu üyeliği 
yapmaktadır.
Bakanlık, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’nin 

üyelerinin aidatlarını da kaynağından keserek derneğin ban-
ka hesabına aktarmaktadır. Derneğin son yaptığı genel kuru-
lunda yıllık gelirleri 20 milyon TL civarında belirtildi.
Tüm Emek-Der Türkiye Emekliler Platformu ve Yaşlılar Plat-
formu üyesidir, aynı zamanda platformun dönem sözcülüğü-
nü de yaptı.
Sivil Emekliler Derneği
ESEN’den bahsederken Türkiye’de ilk kurulan emekli dernek-
lerinden olan Sivil Emekliler Derneği’nden bahsetmiştim. 
Kamu yararına çalışan dernek statüsündeki Sivil Emekliler 
Derneği Kızılay Sümer Sokak’ta kendine ait binasında faali-
yetlerini sürdürmektedir. Türkiye Emeklilik Platformu’nun bi-
leşenlerinden olan Sivil Emekliler Derneği sendikaya dönüş-
me kararı alan ilk emekli derneği oldu. Bunun sebebi ise Sivil 
Emekliler Derneği’nin diğer emekli derneklerinden farklı ola-
rak işçiler yerine kamudan emekli memurlar tarafından ku-
rulmuş olması ve üye yapısında kuruluşundan itibaren kamu 
çalışanlarının da olmasıdır diye yorumluyorum.
Çok şubeli ve SGK’da temsil edilen üyelerinin aidatı kayna-
ğından kesilip, derneğin banka hesabına yatırılan ülke gene-
linde örgütlü iki büyük emekli 
derneğinin dışında onlarca 
emekli derneği var. Bunların 
kimisi bir kamu kurumundan 
emeklileri veya bir iş kolun-
dan emeklileri kapsamakta 
veya bir yöredeki emeklileri 
kapsamaktadır. Derneklere 
bir uç örnek vermek gere-
kirse -belki de dünyada tek 
örnektir- bir sendikada görev 
yapmanın kendisi sınıfsal bir 
görev olarak kabul edilmesi 
ve bir süresi olması gerekir-
ken, sendikacılık Türkiye’de 
ayrıcalıklı ve çok uzun yıllar 
süren bir iş gibi görüldüğünden Emekli Sendikacılar Derneği 
bile var.
Yazının giriş bölümünde SGK’dan maaş alan hatta SGK’nın dı-
şında banka sandıklarından da emekli maaşı alan tüm emek-
lilerin ortak örgütlenmesi gerektiği süreç içinde genel kabul 
gördü demiştim. Emeklilerin gittikçe ağırlaşan sorunlarının 
dernek şeklindeki bir örgütlenme ile çözülemeyeceği, sen-
dika olarak iktidarlarla toplu sözleşme masasına oturmanın 
şart olduğu fikri de ikinci genel kabul oldu.
En kitlesel iki emekli derneği olan TÜED ve Emek-Der hem 
gelişmelerin etkisi hem tabanlarının talebi hem de emeklile-
rin sendikalaşmanın gerekli olduğunu görüp sendikal örgüt-
lenme katılması karşısında ileride tabanlarını kaybedecekleri 
korkusu ile sendikaya dönüşme kararı aldılar. Banka emekli-
leri de kendi içlerinde sendikayı tartışıyorlar.
* Tüm Emekli-Sen Çankaya Şube Başkanı
** Editör Notu: Emekliler Dayanışma Sendikası’nın mücadele 
süreçlerini anlattığı 30.06.2019 tarihli bilgi notuna göre, sen-
dika 26.08.2013 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından kendile-
rine gönderilen yazıyla birlikte kurulmuş ve Ocak 2014’te 1. 
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Sendika o tarihten 
beri faaliyetlerin düzenli olarak devam etmekte ve kongrele-
rini zamanında gerçekleştirmektedir.
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1-) Türkiye’de sahada gördüğümüz en yalın 
çelişkilerden biri, mültecilerin durumunu 
devrimci düzeyde kavrayan sol çizginin ekse-
riyetle mültecilere bir faydasının olmaması... 
Örgütlenme konusundaki arzuları ve katkıları 
tamam ama mültecilerin sofralarına bir gram 
faydaları olmuyor bu sürekli yumruk kaldı-
ran örgütlenmelerin. Acıyı haykırmaya ge-
lince varlar ancak paylaşmaya gelince ortada 
yoklar. Kişisel zevklere dair ihtiyaçlarını gide-
rirken bulunabilen para, yoksulların ve mül-
tecilerin kira, ilaç, hastane, gıda gibi temel 
harcamalarına gelince yok oluyor nedense... 
Mültecilerin içine düştükleri çaresizlik ise 
AKP’ye ateş etmenin şarjörü olmuş durumda 
bazı çevreler için.
Muhafazakâr çizgi ise kiradan sofraya kadar destek olmaya 
gayretli ve istekli. Yardım kolileri, eşya paylaşımları tamam 
lakin iş hak ihlallerini haykırmaya ve sömürüyü, zulmü 
teşhire gelince hiçbirini ortada görmüyoruz. Çünkü kimse 
derneğini, vakfını AKP politikalarının karşısına dikmek iste-
miyor. Hep muhatabı muğlak eleştiriler ve hep bir homur-

danma hali…
Haliyle devrimciler örgütlü-
yor ama dayanışmıyor. Mu-
hafazakârlar yardımlaşıyor 
ama itiraz etmiyor ve sa-
vunmuyor. Birçoğu iktidarın 
ağzına bakıyor. Yani aslında 
ortada bir STK yok. Varsa 
SDK’lar var, yani Sivil Devlet 
kurumları. Tam bir ucube 
görüntü bu.
2-) Tarlabaşı Dayanışma ola-
rak Yasir Bodur ile birlikte 
Pakistanlı gençlerin kaldığı 
bir evi ziyaret ettik. Konuş-
mamızda Yunan sınırında 
yakalanan göçmenleri döv-
mek için Yunan polisinin Af-
ganları kullandıklarını anlat-
tılar. Daha savaşçı oldukları 
düşünülen Afganlar, Yunan 

polisi tarafından sınırdaki kaçak geçişler sonrasında, kaçak 
göçmenleri tekrar Meriç nehrine götürmek ve tekrar gel-
meye yeltenmemeleri için aylarca sakat kalacakları şekilde 
dövmek ve suya itmek için kullanıyorlar. Pakistanlı gençler 
Yunan tarafında karşılaştıkları Afganlardan gördükleri şid-
detten şikayetçi idiler. Yunan polisinin mülteciyi mülteciye 
kırdıran bir sınır koruma politikası izlediğini anlattılar.
Ayaklarından yaralı ve iyileşmeye çalışan bir grup Pakis-
tanlı Peştun gençlerin başka bir tecrübeleri de şuydu: Bize 
İstanbul’da sığındıkları eve giren bir hırsızı yakaladıkların-
da karşılaştıklarını anlattılar. Hırsız gencin Türk vatandaşı 
olduğunu, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve ayaklarında 
çorap bile olmadığını gözlemlediklerini söylediler. Yoksul-
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örgütlüyor ama 
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yardımlaşıyor ama 
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ucube görüntü bu.

Göçmen Emeği 2: Göç Yolunda Düşmanlaştırılan Mülteciler
Abdulkadir Bal

luğu yüzünden kendisine kötü davranmadıklarını, ayağına 
çorap giydirip, güzellikle yolladıklarını anlattılar, gülerek.
Avrupa’ya geçmek için kaçak yoldan iltica etmeyi tekrar 
deneyeceklerini, ailelerini çok özlediklerini, para kazanıp 
ailelerine para göndermek zorunda olduklarını anlattılar.
Türkiye’de yaygın mülteci karşıtlarının genç Pakistanlı er-
keklerin Türkiye’de oluşacak bir karışıklıkta Türkiye’ye karşı 
kullanılacakları iddiasını kendilerine ilettiğimizde ise bunu 
kendilerinin de duyduğunu söylediler. Bu iddiaya cevaben 
para kazanarak ailelerine bakmanın tek amaçları olduğu-
nu anlattılar.  
Kendileriyle dayanışma için Tarlabaşı Dayanışma’sına gön-
derilen market kartlarından bıraktık.
3-) AKP’ye yakın dindarlığın ağzındaki “ensar”lık, sadece 
mülteciye acımak ve ona yardım kolisi vermekten ibaret. 
Mültecilerin emeklerinin sömürülmesi ile pek ilgili değil-
ler. AKP karşıtı olan ve milliyetçiliğe-ırkçılığa savrulmayan 
mülteci dostu solcuların dayanışma pratiklerinin zayıf ol-
ması ise başka bir gerçek ve bununla birlikte meseleyi kav-
radıkları yer daha sahici.
Şunu özellikle vurgulamak gerekir ensar-muhacir ikiliği-
nin ilişkisinin oturacağı zemin her şeyden önce “Leh’ul 
Mülk’tür”, yani “Mülk Allah’ındır.” yaklaşımıdır. Buradan 
biz şunu anlıyoruz, Allah’a ait olan mülk, işçi sınıfının ve 
ezilenlerin hakkıdır. Bu bağlamda Ahmet Örs’lerin sahaya 
kazandırdıkları önemli bir slogan olan “Kapitalizmin Değil 
Rabbimizin Kuluyuz!” ifadesi iman-amel/teori-pratik tu-
tarlılığının bence en yalın ifadesi.
O halde şunu diyoruz: Türkiye’de bulunan göçmenler de 
her şeyden önce Allah’ın kuludur. Emekleri, canları her 
şeyden önce azizdir. Kıymetlidir. Bölünemez. Parçalana-
maz. Allah’ın Samed* sıfatının bir yansımasıdır. Emek ol-
gusu da Samed’tir…
Mülteci emeğini ucuz iş gücü olarak gören iş verenler HA-
RAMİDİR, HIRSIZDIR!

* Editör Notu: Samed: Sözlükte “bir şeye yönelmek” anla-
mındaki samd (sumûd) kökünden türeyen samed “ihtiyaç-
ların giderilmesi için kendisine başvurulan kimse” demek-
tir. Samed ayrıca içi boş olmayan kütle halindeki şeyler için 
kullanılır. (Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi)
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Kürtler Ne Yapmaya Çalışıyor?
Kadrican Mendi 

Altılı masanın olası bir hükümette bakanlıkları 
nasıl paylaşacaklarına dönük basına yansıyan se-
naryolar, düzenin tüm alışkanlıklarıyla birlikte yeni 
süreci de şimdiden domine ettiğini gösterdi! 
HDP’nin eş-genel başkanı Pervin Buldan’ın yakla-
şan başkanlık seçimlerinde “HDP kendi adayını 
çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere 
kendi adayıyla gidecek.”  açıklaması da tam da bu 
süreçte gündeme bomba gibi düştü. 
İşin aslı, bu son hamleye dönük tepkilerin şiddeti 
ve kapsamı mevcut muhalefetin de sistemi köklü 
şekilde değiştirebilme potansiyeli ve niyeti olma-
dığını bir kez daha gösteriyor.
Ülkenin 3. büyük siyasi partisinin kendi adayını 
açıklayacağını ilan etmesi gibi olağan, beklenilme-
si gereken siyasi bir hamlenin, kendisiyle aynı fotoğrafta 
yer almaktan dahi imtina eden politik çevreler tarafından 
bir felaket senaryosu olarak görülmesi, biraz da ülkenin ne 
toplumsal yapısını ne ihtiyaçlarını doğru ve dürüst şekilde 
algılayamayan, “burjuva siyaseti”nin masa başında ürete-
geldiği, hepsi de aynı “mutlu son”u öngören senaryoları-
nın fosluğunu ortaya çıkardı. 
Toplumun sınıfsal karakterinin ısrarla ve sistematik olarak 
silindiği Kemalist Cumhuriyet’te reel siyaset kimlikler üze-
rinden yürütülmek zorunda kaldı.
100. yılına giren “Cumhuriyet Türkiyesi” başından itibaren 
topluma kimliklerini ve (siyasal, kültürel, dinsel) gelenek-
lerini kendi mecraları içinde olgunlaştırma ve geleceğe ta-
şıma fırsatı vermedi. Bu yüzden siyaset, kimliksel varoluş 
çabalarının sınıfsal ayrışmayı güçleştirdiği, görünmez kıldı-
ğı bir siyasal atmosfer içinde, bir politik küvezde sürdürül-
meye çalışılıyor. 
Kemalist cumhuriyetin topluma dayattığı bu siyasal va-
satta öncelikle “icat edilmiş bir ulus” siyasal özne olarak 
kabul edildiğinden, toplumun bastırılmış çoğul kimlikleri 
karşısında, hiçbir sahici toplumsal karşılığı olmayan bir 
“makbul vatandaş”ın yegâne muhatap kabul edildiği bir 
siyaset retoriği üretildi! Devletin ihtiyaçlarına göre değişe-
bilen ama her seferinde sistemi tahkim etmeye dönük bir 
“vatandaş” tanımı bu.
Dolayısıyla bu son kriz, düzen tarafından “makbul” icazeti 
almayan her toplumsal talebin ne kadar güçlü ve kitlesel 
olursa olsun bu zehirli siyasal atmosferde hedefe konula-
cağını da gösterdi. 
Mevcut düzenin bekasını önceleyen bu hâkim siyaset an-
layışı, hem geçmişten gelen travmaları toplumsal belleğin-
de taşıyan hem de sömürü karşısında biteviye ezilen mil-
yonların sıkıştırılmaya çalışıldığı siyasal zemini her geçen 
gün daha da yaşanılmaz kılıyor. Ya da tersinden söylersek; 
6’lı masa’nın temsil ettiği siyasal tasavvur karşısında ikna 
olmayan milyonların kendilerine yeni bir siyasal zemin aç-
maya dönük, yükselen ve cüret kazanan politik davranışla-
rı yüz yıllık ezberi bozuyor.
Cumhuriyetin çakma burjuva siyaseti ile toplum farklı yön-
lerde ilerliyorlar; bugün HDP’nin varlığı ile görünür hale 
gelen meselenin, düzen tarafından “beka sorunu” olarak 

adlandırılması rastgele bir slogan değil. 100. yılında; Batı-
lı görünümlü, seküler, Türk milliyetçisi ve piyasacı olma-
sı beklenen(!) cumhuriyet toplumun bir kesiminin hala 
“makbul” olmayan fikirlerin peşinden gitmesinin yarattığı 
dehşet duygusunun açığa vurumu!
Velhasılı kelam HDP’nin iz-
lediği siyasete “terörle ilti-
sak”a varıncaya kadar geti-
rilen ağır eleştiriler ve fakat 
diğer taraftan da reel siyase-
tin kaçınılmaz gereklilikleri 
karşısında içine düştükleri 
açmazlar küçük burjuva si-
yasetine ecel terleri döktü-
rüyor.
Kim bilir; Kürt seçmeni nez-
dinde artık hiçbir karşılığı 
kalmamış “biz kardeşiz” 
edebiyatı üzerinden Kürt-
lerin oylarına açık, ama ta-
leplerine kapalı, bu tatlısu 
kurnazı burjuva siyasetinin 
burnunun sürtülmesinin za-
manı gelmişti belki de...
Son olarak şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz; Cumhuriyet 
burjuvazisinin hâkim para-
digmaya “kulluk” anlayışı 
devam ettiği sürece, piya-
sacılığın çıplak sömürüsüyle 
paralel, önümüzdeki süreçte 
daha da radikalleşecek top-
lumsal talepler karşısında 
yaslanabileceği tek dayanağı 
“devlet-i ebed müddet” fa-
şizmidir.
Her şeyi değiştirmeyi hiçbir 
şeyin değişmemesi şartıyla 
vadeden küçük burjuva siya-
seti karşısında sınıf siyasetinin sandık gündeminin dışana 
çıkarak, gerçek meseleleri konuşmasının artık zamanı gel-
miştir. 
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Müslümanlar Neden Eşitliği Savunmalıdır?
Arif Karaçam

Tüm peygamberlerin getirdiği mesajın temel fikri nedir? 
Başka bir ifadeyle, Hz. Adem’den bugüne kadarki İslam’ın 
merkezi öğretisi nedir? Sanırım bu sorunun cevabında he-
men herkes hemfikir: Cevap, tevhit ilkesidir. Yani, Allah’tan 
başka bütün ilahları reddetmektir. İnsanlık tarihi boyunca 
bütün peygamberler bu ilkenin hatırlatıcıları olarak müca-
delelerini vermiştir.
Tevhit ilkesinin gündelik hayatımıza yansıyan farklı yönleri 
var. İlk yönü, elbette, tek bir Allah’a inanarak putları red-
detmek. İkinci yönü, bunun da bir sonucu olarak, yeryü-
zünde üzerimizde ilahlık kurmaya çalışan güç odaklarına 

karşı Allah’a güvenerek dik 
durmak, gerektiğinde resti 
çekmek. Onların kulu/kölesi 
haline gelmemek. Üçüncü 
yönü ise toplumumuzu in-
sanların birbirlerine ilahlık 
taslayamayacakları ve kim-
senin, kimsenin kulu olmak 
zorunda bırakılamayacağı 
bir şekilde yeniden organize 
etmeye çalışmak.
Aslında tarih boyunca bütün 
peygamberlerin öncülük et-
tiği tevhidi mücadele yeryü-
zünde sahte tanrılar olarak 
güç kullananlara karşı veril-
miştir. Bu mücadele, aslında 
yeryüzü ilahlarını tasfiye et-
menin mücadelesidir. Çünkü 
başka efendileriniz varken 
yalnızca Allah’a kul olamaz-
sınız. Yalnızca Allah’a kul 
olabilmek için, hayatınızda 
kapsamlı tesirleri olan tüm 
ilahlaşmış otoritelerden ba-
ğımsızlaşmanız gerekir. 
Kimsenin kimseye kul ol-
mak zorunda bırakılmadığı 
bir toplumu nasıl organize 
edebiliriz peki? Bunun yolu, 
insanların birbirlerine ilahlık 
taslamasının zeminini orta-

dan kaldırmaktır. Bu zemin ise kuşkusuz iktidardır. Kimse 
diğerleri üzerinde kullanabileceği büyük bir iktidara sahip 
olmadan ilahlık taslayamaz ve diğerlerini kullaştıramaz. 
Öyleyse toplumumuzda aramızdan kimseye çok fazla güç 
teslim etmememiz tevhit ilkesinin gereğidir. İnsanların bir-
birlerine kul/köle olmalarının yanlış olduğuna inanıyorsak, 
kimsede çok fazla gücün biriktirilmediği bir toplum kurma-
lıyız.
Bu ise eşitlikçilik demektir. Tevhidin gereği, olabildiğince 
eşit bir toplum kurmaktır. Kimsenin diğerleri karşısında el 
pençe divan durmak zorunda kalmadığı, gerektiği zaman 
resti çekebildiği, resti çektiği zaman da hayatına makul 

koşullarda devam edebildiği bir toplumu aramamız gere-
kiyor. Böyle bir toplum eşitlenerek özgür hale gelenlerin 
toplumudur. İsteyen herkesin tek bir Allah’a kul olmayı se-
çebileceği, bu seçiminin makul ölçüde kolay hale geldiği 
bir toplumdur.
Kapitalizm ise bunun tam aksi bir toplumu üretiyor. İktisa-
di gücün belli ellerde toplanmasına, yani sermaye birikimi-
ne dayanıyor. Hepimiz mal ve hizmetlerin üretimine katılı-
yoruz. Hepimiz ürettiğimiz mal ve hizmetleri tüketiyoruz. 
Fakat kapitalizm tüm bu üretim sürecini bir avuç insanın 
istedikleri gibi kontrol edebilecekleri bir işleyiş haline ge-
tiriyor. Kapitalist ekonomik sistem, bir avuç insanın hepi-
mizin katıldığı toplumsal üretimi özel çıkarları için keyfi 
kararlarıyla yönetmesine dayanıyor.
Uyanık olduğumuz saatlerin çoğunu patronların hizmetine 
tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Neyi, nasıl üretmemiz is-
tenirse, o şekilde üretmek mecburiyetindeyiz. Adeta öm-
rümüzün çoğunda bedenlerimizi ve zihinlerimizi başkala-
rının çıkarları için kiraya veriyoruz. Ürettiğimizin bir kısmı 
bize ücret olarak veriliyor, gerisi sermayedarlarda kalıyor. 
Ayrıca sistemin yapısından dolayı sürekli bir yoksulluk veya 
şanslıysak yoksulluk riskiyle karşı karşıyayız. Ödememiz 
gereken bedelin büyüklüğü patronlarımızın aşağılamaları-
na karşı dişimizi sıkmaya zorluyor. Çoğu kez, gayri ihtiyari, 
patronların karşısında aynen namazda Allah’ın karşısında 
olduğu gibi el pençe divan durmak zorunda hissettiğimizi 
fark ediyoruz.
Bütün bunlar tevhit ilkesiyle çelişki halinde görünüyor. 
Tevhide inanmanın gereği kimsenin kimseye kul edilme-
diği bir toplumu hayal etmek olmalı. Bu ilişkilerde çok az 
kişide biriken ve sürekli kullanılan iktidar ise bir kulluk-i-
lahlık ilişkisi kurmaya çok müsait. Aslında kapitalizmin top-
lumlarımızda adeta bir çeşit sahte ilah imalathanesi olarak 
işlev gördüğü bile iddia edilebilir. Bu sebeple, kanaatimce, 
Müslüman olmak iktisadi açıdan kapitalizmin ortaya çıkar-
dığından daha eşit (ve dolayısıyla özgür) bir toplum için 
mücadele etmeyi gerektiriyor. 
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Belediye Şirket İşçilerinin Durumu ve Yapmamız Gerekenler
Yılmaz Şengül

2022 yılı, tüm emekçiler gibi Belediye Şirket İşçileri için de 
zor geçti. Enflasyonun yükselmesi, ücretlerin giderek de-
ğer kaybetmesi, işten atılmalar ve toplu iş sözleşmelerinin 
kötü bitirilmesi olumsuzluklar arasında sayılabilir.  
2018’den bu yana işler kötü gidiyordu. Kadro aldatmacası, 
işçilerin ücretlerine vurulmuş en büyük darbeydi. İşçiler, 
kadro beklerken asgari ücret farklarından da oldular.  
İki yıl boyunca yüzde 8’e mahkûm edilen işçiler, ‘özgür’ 
toplu iş sözleşmesi hakkını elde edince, bu defa da sendi-
kaların işverenler ile barajını aşamadı. Ücretler düzelmedi.  
2022 yılında bu kötü gidişatı geri çevirmedi. İşçilerin orta-
lama ücreti asgari ücret seviyesine geldi ya da asgari ücre-
tin bir tık üzerinde durdu.  
İkinci iş yapanlar, banka kredisi ile yaşayanlar, borç bata-
ğına saplananlar, intihar eşiğinde duranlar, eve ekmek gö-
türmekte zorlananlar çoğalıyor.  
Bu olumsuzlukların yanında 2022’de Belediye Şirket İşçi-
leri arasında bu kötü gidişe dur demek için yeni örgütlen-
meler ve eylemlilikler doğdu. TABİB doğdu, sosyal medya 
eylemleri hızlandı. 

Sendikalar Sınıfta Kaldı 
Sendikalar, işçilerin gündelik hayatını kolaylaştıracak bir 
mücadele içinde değil. Hem kendi alanlarında yeterince 
hak savunucusu değil hem de işçilerin genel beklentileri 
hakkında birleşik mücadele sürdürmüyorlar. 2022 TİS’le-
ri iyi gitmedi. Asgari ücret bandı kader oldu. Önümüzdeki 
1.5 yıl için ek protokol mücadelesi başat meselelerden biri 
olacak. 
Sendikalar kadro, güvenceli iş, ilave tediye, eşit işe eşit üc-
ret meseleleri konusunda dişe dokunur bir çalışma yapmı-
yorlar. TABİB çıtayı yükselttiğinde bir iki eylem, açıklama, 
ya da görüşme yapıyorlar, o kadar.  
573 bin şirket işçisinin kadro, güvenceli iş, ilave tediye, 
eşit işe eşit ücret gibi genel konularını gündemleştirmek 
için Kadıköy, Beşiktaş ve Ankara basın açıklamaları etkili 
oldu. Sosyal medya çalışmaları, mecliste milletvekilleri ile 
görüşmeler olumlu bir havanın doğmasına yol açtı. Bir yol 
aralandı. 
Hareketin genel durumunu şöyle özetleyebiliriz: Sendi-
kalar bu konuda anlaşılan o ki, yeterince baskı yemeden 

adım atmayacaklar. 
Siyasi partiler aynı basıncı üzerlerinde hissetme-
dikleri sürece konuyu gündeme getiremeyecek-
ler. 

Ne Yapmalı? 
1-) Bu iş TABİB ve sosyal medya etkinlikleri yapan 
aktivistlere kalmış durumda. Eğer daha yüksek 
bir mücadele temposu yaratılamazsa seçimlerde 
istenilen kazanım elde edilemeyecek. 
Önde duran görev, basın açıklamaları, mitingler, 
toplantılar, konferanslar yapmak olmalı. EYT ha-
reketinin gücü sokak eylemlerinden gelmişti. 
Belediye şirket işçileri 10 binlerce kişi ile miting 
yapma kabiliyeti göstermelidir. Ankara’ya sefer-

berlik başlatılmalıdır.  
2-) Belediye Şirket işçileri sos-
yal medyada etkinliklerinde 
parçalı bir görünüm sergili-
yor. İki eğilim var ve birbirin-
den kopuk olmak üzere 4 gün 
boyunca TT çalışması yapıyor. 
Bu durum, hareketin şu anki 
kitleselliği için gerekli değil. 
Var olan güçler daha efektif 
ve stratejik kullanılmalı, ciddi 
bir planlanma üzerinde düşü-
nülmeli. Hareketin merkezi-
leşmeye ihtiyacı var. Merkezi 
düzeyde planlanmayan, bi-
reylerin inisiyatifine bağlı ola-
rak yürüyen çalışmalar sonuç 
vermeyecektir. 
3-) Bir başka eğilim, 573 bin 
şirket işçisi içinde sadece 
kendi sorunlarını merkeze 
alıp sosyal medya kampanya-
sı sürdürmek olmuştur.  Ge-
nel mücadeleyi zayıflatan bir 
durumdur bu. Üzerine düşü-
nülmesi gereken konulardan 
biri de budur. 
Belediye işçileri, işyerlerin-
de çalışıyor ve elbette mesai 
arkadaşlarını ve çevrelerini bu mücadeleye kazanmak zo-
runda. İşyeri örgütlenmeleri sağlamlaştırılmadan ilerleme 
sağlamak mümkün değil. Hem sosyal medya çalışmalarına 
hem de eylemlere işçilerin katılımı son derece önemlidir. 
4-) 2022 yılında Belediye Şirket İşçileri bir hareketi ortaya 
çıkartacak yetenekleri bir araya getirdiler. Ama bu tempo 
ve duruş yeterli değildir. Daha fazlası gerekmektedir. Şim-
di hareketin büyümesi, kitleselleşmesi, siyasi partileri, ikti-
darı ve muhalefeti hareket ettirmesi gerekmektedir. 
Sokağa çıkmayan kazanamaz, kitleleri kendi hakları ve çı-
karları için hareket ettiremeyen kazanamaz.

Sendikalar, işçilerin 
gündelik hayatını 
kolaylaştıracak 
bir mücadele içinde 
değil. Hem kendi 
alanlarında 
yeterince hak 
savunucusu değil 
hem de işçilerin 
genel beklentileri 
hakkında birleşik 
mücadele 
sürdürmüyorlar. 
2022 TİS’leri iyi 
gitmedi. Asgari 
ücret bandı kader 
oldu. Önümüzdeki 
1.5 yıl için ek 
protokol 
mücadelesi başat 
meselelerden biri 
olacak.
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İşçi Demokrasisi Olmayan Siyasetlerle Bir Yere Varılmaz!
Bedri Soylu

Türkiye’de sınıf siyasetleri neden başarısız olur? Sınıf kim-
liği neden bir siyasal özne olarak anlamlı bir karşılık bul-
maz? İşçileri iktidara taşımak için gereken siyasal tutumun 

eksiği nedir?
Bu soruların cevabını bulmak 
için birkaç olguya bakılabilir. 
Birincisi siyasal tarihimizde 
görece başarılı sayılabilecek 
pratikler ve görüntüler var 
mıdır? İkincisi dünyada bu 
anlamda başarılı örnek/ler 
var mıdır? Bir diğeri de başa-
rısızlık sicili oldukça kabarık 
olan siyasal tekliflerin temel-
de neyi eksik bıraktıklarına 
bakmaktır.
“Biz her şeyi en doğru şekil-
de yaptık ama halk teveccüh 
göstermedi” demekle ya da 
“biz başaracağız, gelin bera-
ber olalım” demekle bu işler 
yürümüyor. Siyaset somut 
teklifler ve tutum alışlarla 

teklif edileni bir yere taşır. Somut adımlar siyasal alanı da 
dönüştürme kabiliyeti taşımalıdır. Ciddi emek vermek ge-
rekir evet ancak verilen emek eğer bir yere taşımıyorsa ya 
da götürmüyorsa, yani bir iktidar getirmiyorsa ya da kapi-
talizme karşı güçlenen bir cepheye hizmet etmiyorsa, iğ-
nenin kime değdiğine pek takılmadan çuvaldızı doğrudan 
kendimize batırmamız gerekir. 

Siyasal hayatımızda sosyalist bir programla ve işçi sınıfının 
siyasetini öne çıkararak kazanılmış olan en yüksek oy, Ke-
mal Türkler ile birlikte 12 sendikacının kurduğu daha sonra 
bünyesine Mehmet Ali Aybar’ın başkanlığında entelektüel 
ve akademisyen çevreleri de katarak, 60 sonrası döneme 
damgasını vuran Türkiye İşçi Partisi’nin aldığı %2,97’dir. Bu 
oyla dönemin görece daha demokratik bir sistem olan millî 
bakiye sistemi ile 15 milletvekilini parlamentoya sokabilmiş-
lerdi. Bu olgu üzerine CHP kendisine “ortanın solundayız” 
demek zorunda kalmış ve kendisinden beklenmeyecek ka-
dar işçici bir siyaset öne sürmüştü. Bunun dışında seçim 
sistemi ilk fırsatta böyle büyük “sürprizlerin” yaşanmama-
sı için hızlıca değiştirildi. Ve ellerine geçen ilk fırsatta da 
TİP’i kapattılar. Siyaseti halk aleyhine restore etmeye ça-
lışanlar muhtemelen tehlikeyi parti henüz kurulurken de 
fark etmişlerdi. Ve o dönemde birçok “Çalışanlar Partisi” 
girişimine ön ayak olundu. Bir işçi iktidarından korkuyor-
lardı belli ki. TİP bir şekilde aradan sıyrılarak farklı bir se-
çeneğin imkân dahilinde olduğunu gösterebildi. 1. TİP ka-
pandıktan sonra işçi önderlerini gözeten bir tüzük (mesela 
TİP tüzüğündeki 53. madde* önemli bir örnek) pek gör-
medik ya da işçi sınıfının çıkarlarını merkeze alan çoğulcu 
ve sesi gür çıkan bir siyaset teklifi yapılamadı. 1.TİP örneği 
özellikle Türkiye siyasi tarihi için bulabildiğimiz en başarılı 
örnek olarak duruyor. 
Gelelim ikinci soruya. Dünyada işçi sınıfının öyle ya da 
böyle bir şekilde tabanını teşkil ederek ve örgütlenmenin 
ana iskeletini oluşturarak varlık anlamı kazanan ve ser-
maye düzeninin saldırısına karşılık verebilen bir siyaset 
var mı? Cevap: Brezilya İşçi Partisi (PT). Bu parti 1980’de 

Emek ve Özgürlük 
İttifakı gibi 
çoğulcu 
diyebileceğimiz 
pratikler ve 
girişimler var 
ancak liberal 
demokrasinin en 
“solda” kalan 
radikal demokrasi 
teklifinden ötesini 
yapmıyor ve bir işçi 
iktidarını 
istediklerini 
programlarında 
göremiyoruz.
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Günde Altı Saat, Haftada Beş Gün Çalışmak İçin Mücadeleye!
Nesim Aksakal

Dünya ülkeleri arasında çalışma süreleri bakımından ilk sı-
ralarda yer almaktayız. Her ne kadar iş kanununda günlük 
çalışma süresi günde 7,5 saat ve haftada 45 saat olarak 
belirlenmiş olsa da fiili çalışma süreleri günlük 10-12 saat-
leri bulmaktadır.
2019 yılı için OECD verilerine göre tam zamanlı ücretli ça-
lışanlar için ana işteki haftalık ortalama çalışma saatleri 
aşağıdaki gibidir: 

Bu veriyle birlikte yine OECD verilerine göre, haftada 60 
saatten fazla çalışanların oranında Türkiye birinci sırada:

Çalışma sürelerinin sınırlan-
dırılması, işçilerin sağlığı açı-
sından ve istihdam olanakla-
rının arttırılması bakımından 
önem taşımaktadır. Ayrıca 
uzun çalışma süreleri verim-
liliği de düşürmektedir. Çalış-
ma saatlerinin günde 6 saatte 
indirilmesi birçok işkolunda 
4/1 oranında istihdam artışı 
da sağlayacaktır.
Birçok Avrupa ülkesinde haf-
talık çalışma süreleri 36 saat 
düzeyindedir. Bazı ülkelerde 
ise haftada 4 gün çalışma ve 
3 gün tatil için deneme çalış-
maları yapılmaktadır.
Ülkemizde de günlük 6 saat-
lik çalışma talebi işçiler bakı-
mından yükseltilmesi gere-
ken haklı bir talep olmalıdır. 
İşçi sınıfı partileri, sendika-
lar gibi mücadele örgütleri, 
bunu hedef olarak önlerine 
koymalıdır.

sendikacıların önderliğinde kuruldu. Ayrıca bünyesinde 
fraksiyon gözetmeksizin, emekten ve işçi sınıfından yana 
tavrı olan bütün siyasetlere alan açtı. Zaman içerisinde si-
yaseten daha sosyal demokrat bir noktaya gelmiş olsa da 
Bolsonaro gibi bir faşistin iktidarını elinde alabilecek bir 
işçi örgütlenmesine dayanıyordu. Yenilen sosyalistlerin 
oyuna tekrardan dönebilmeleri ve iktidarı alabilmeler pek 
sık karşılaşılan bir hadise değildir. Neticede Brezilya İşçi 
Partisi’nin siyaseti için de başarılı bir örnektir diyebiliriz.
Son olarak da kendisini sosyalist ve işçi sınıfının siyasetinin 
odağı olarak sunan siyasi partilere biraz bakalım. Bildiğimiz 
kadarıyla mevcut siyasi teklifler içinde partinin merkezi or-
ganlarında işçileri ya da işçi kökenlileri öncelikle gözeten 
(1. TİP’in yaptığı gibi) hiçbir sosyalist parti bulunmuyor. 
Daha çok parti profesyonelleri ile varlığını sürdüren ve gö-
rece “aydınlanmış” orta sınıf kadrolara seslenen siyaset-
ler görüyoruz. İşçiler, işçi ve ezilen kimlikleriyle bir önder 

olarak asla görülmüyorlar. Bununla birlikte söylem düze-
yinde bile çoğulcu ve emek siyasetini teklif eden hiçbir 
sosyalist siyaset yok. Emek ve Özgürlük İttifakı gibi çoğul-
cu diyebileceğimiz pratikler ve girişimler var ancak liberal 
demokrasinin en “solda” kalan radikal demokrasi tekli-
finden ötesini yapmıyor ve bir işçi iktidarını istediklerini 
programlarında göremiyoruz.
Gelin patronların demokrasisine karşı, işçi sınıfının de-
mokrasisini çıkış kapımız olarak görelim. Gelin önce çuval-
dızı kendimize batırmakla işe koyulalım.
* Madde 53: “Partinin bütün organlarında görevli bulunanlardan ya-
rısının, kendisi üretim araçlarına sahip olmadığı için emek gücünü üre-
tim aracı sahiplerine satarak yaşayanlar veya işçi sendikaları yönetim 
organlarında görevli bulunan üyeler arasından seçilmiş olması gözeti-
lir. Yönetim organlarınca kongrelere sunulacak aday listeleri, bu esasa 
göre tertiplenir; Kongreler de delege ve organları bu esastan ilham ala-
rak seçerler.”
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