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Harekete geçen dev

marksizm 2008

21. yüzyýlda iþçi sýnýfý
Son zamanlarda
dünyanýn bir çok yerinde
iþçi sýnýfýnýn tekrar
harekete geçtiðine þahit
olduk.
Fransa'dan, Mýsýr'a,
Yunanistan'dan Güney
Afrika'ya dünyanýn dört
bir yanýnda grevler ve iþçi
mücadeleleri yaþandý.
2006 yýlýnda Fransa'da
öðrenciler yeni iþ yasasýna karþý okullarýný iþgal
ettiler, öðrencilerin
eylemine iþçi sýnýfýnýn
yanýtý, hükümete bir genel
grev tehdidi savurmak
oldu. Grevin gerçekleþmesine bile gerek kalmadan,
genç iþçilerin haklarýný
ciddi bir biçimde kýsýtlayan yasa çöpe yollandý.
Bundan Birkaç ay önce
neoliberal reform paketinin Sarkozy hükümeti ile
birlikte hýz kazanmasý
üzerine, iþçiler yine
Fransa'yý felç ettiler.
Hüsnü Mübarek diktatörlüðü altýndaki
Mýsýr'da da bütün siyasi
baskýlara raðmen iþçi
sýnýfý muazzam bir
hareketlilik halinde.
Ayaklanma ve grevler
Mübarek rejimini sallýyor.
Yunanistan'da da iþçi-

lerin sosyal güvenlik
yasasýna yanýtý genel grev
oldu.
Türkiye'de de ilk önce
HAVA-Ýþ arkasýndansa
Türk Telekom'daki grev
kazanýmla sonuçlandý ve
grev sayýlarýnda gözle
görülür bir artýþ yaþanmaya baþladý.
Geçtiðimiz günlerde,
uzun zaman sonra, iþçi
sýnýfýnýn ana gövdesini
içinde barýndýran TÜRKÝÞ'in de katýlýmýyla Emek
Platformu bir araya geldi
ve SSGSS yasasýna karþý
bir günlük uyarý grevi

Marks iþçi sýnýfýný
seçti, çünkü iþçi
sýnýfý tarihin özne sidir, çünkü kolektif
bir pozisyondadýr.
Ýnsanlardan oluþan
bir topluluk deðil.
Ýnsanlarýn oluþtur duðu bir kolektiftir.
Bu ikisi arasýnda
çok büyük fark
var."
Tony Cliff
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4 günde 19 toplantýnýn yapýlacaðý, yüzlerce kiþinin katýlacaðý
politik tartýþmalara sizde katýlýn!

yaptý.
Bu grev AKP hükümetine
geri adým attýrmayý
baþardý. Sendikalarýn
talepleri tüm toplumda
tartýþýlýr hale geldi.
Taksimde kutlanamayan 1
Mayýs'ýn da tüm
Türkiye'nin gündemine
oturmasýnýn sebebi
buydu. Bütün bunlar iþçi
sýnýfýnýn gücünü net bir
biçimde gösteriyor. Tek
günlük bir grevle bile
hükümete geri adým attýrmayý baþarabilen, bir
anda radikalleþebilen ve
radikalleþmesi ile birlikte
toplumu dönüþtürebilme
gücünü ortaya koyuyor.
Tabii ki henüz
Türkiye'de iþçi hareketi,
yenilgi döneminin aðýrlýðýndan sýyrýlabilmiþ ve
kendisini radikal bir þekilde ifade eder halde
deðil. Fakat gerçekleþen
grevler ve etkileri, hem
iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan
yükselen radikalizmini
hem de bu güç harekete
geçtiðinde neler olabileceðini gösteriyor.
Sosyalistler, iþçi sýnýfý
dýþýndaki aktörlere bel
baðlamazlar, sosyalizmin
öznesi iþçi sýnýfýdýr.

z Kürt sorununda çözümün
neresindeyiz
Sabahat Tuncel, Ahmet Yýldýrým
z Seçimler ve olasýlýklar:
Mahalleden meclise
Saruhan Oluç, Þenol Karakaþ
z Links Partei ve Respect:
Avrupa’da yeni sol
Stefan Bornost, Talat Ahmet
z Cinsel ayrýmcýlýk ve kapitalizm
Eyelem Çaðdaþ, Canan Þahin
z Gündelik hayatta direniþ
Ferhat Kentel, Volkan Akyýldýrým
z Küresel ýsýnmayý durdur,
dünyayý deðiþtir
Gül Dönmez, Gökþen Þahin
z Milliyetçilik ýrkçýlýða nasýl evrilir
Murat Paker, Sinan Özbek, Cengiz
Alðan
z Darbeye karþý acil demokrasi
Yýldýray Oður, Ömer Laçiner, Roni
Margulies
z Ýran Devrimi’nin dersleri
Erkin Erdoðan, Ýrem Nur Aksu
z Devrimci partinin modasý geçti mi?
Funda Ata, Meltem Oral
z Kemalizm, stalinizm ve
Türkiye solu
Ayþe Hür, Roni Margulies

Mýsýr'da grev ve
ayaklanma

Sendikacýlara
tutuklama!

Tuzla'da vahþet
sürüyor!

z 1968: Türkiye’de solun atýlým yýllarý
Doðan Tarkan

Mýsýr'da bir süredir büyük bir
grev dalgasý yaþanýyor. Olaylar,
1981'den beri iktidarda olan Hüsnü
Mübarek rejimini giderek sýkýþtýrmaya baþladý.
Olaylar Mahalla El Kubra'da tekstil iþçilerinin grevi ile baþladý.
Ekonomik temelli baþlayan grev
hýzla siyasallaþarak yaygýnlaþtý ve
yer yer ayaklanmalara dönüþtü.
Mübarek rejimi bir yandan gösterilere çok sert müdahale ederken
bir yandan da hareketi bölmek için
bir çok geri adým atmak zorunda
kalýyor.
Geçtiðimiz hafta tüm kamu
çalýþanlarýna yüzde 30'luk bir zam
sözü verildi.

Türk-Ýþ'e üyesi TÜMTÝS yöneticileri
Nurettin Kýlýçdoðan, Hüseyin
Babayiðit, Halil Keten, Binali Güney,
Selahattin Demir, Erkan Aydoðan ve
Atilla Yýlmaz 6 aydýr tutuklu.
Tutuklanma gerekçe ise, sendikanýn
örgütlenme ve etkinliklerinden
rahatsýzlýk duyan Horoz Kargo baþta
olmak üzere birkaç iþverenin
þikâyeti. Suçlama ise "suç iþlemek
için örgüt kurmak, mala zarar vermek ve çalýþma özgürlüðünü
engellemek".
Ergenekon çetesinin gerçek elebaþlarý dýþarýda gezerken, polis ve
yargý iþçilere saldýrýyor, örgütlülüðünü daðýtmaya çalýþýyor fakat
TÜMTÝS iþçisi yalnýz deðil!

Tuzla'da iþçi ölümleri son bulmuyor. Geçtiðimiz günlerde boya yapýlan makine dairesine kaynakla delik
açarken, gazýn yol açtýðý patlama ile
hayatýný kaybeden Ýzzet Gider'in
çalýþtýðý Selah Tersanesi'nde 2002
ve 2007'de de iki iþçinin öldüðü
ortaya çýktý.
Son 6 ayda iki kez denetlenen ve
birinde ceza alan þirke ölümlerden,
ölen iþçileri sorumlu tutuyor.
Patlamanýn ardýndan 100 kadar
iþçi yürüyüþ yaptý.
Taþeron firmalar aracýlýðýyla iþçilerin çok uzun saatler iþ güvenliði
olmadan çalýþtýrýldýðý Tuzla, patronlarýn kâr hýrsýnýn insanlýða verdiði
zararý gösteren korkunç bir örnek.

z Emperyalizm, Ortadoðu ve savaþ
Ceyda Karan, Tayfun Mater, Arife
Köse

z 1968: Son büyük yangýn
Chris Harman

z Politik Ýslam düzen için tehdit mi?
Ayhan Bilgen, Talat Ahmet, Yýldýz
Önen
z Medya nasýl ikna ediyor?
Eray Özer, Ümit Kývanç, Ragýp Duran
z Yeni liberalizmin sonuna mý
gelindi?
Chris Harman, Ahmet Ýnsel
zKapitalizm sonrasý yaþam
Ömner Madra, Doðan Tarkan
z Özgürlük sokaktadýr
Özden Dönmez

2z antikapitalist
Marks'ýn Komünist Manifesto'da da söylediði gibi bugüne kadar ki tarih, bize sürekli anlatýlan þekilde milletler, ülkeler
ya da komutanlar arasýndaki savaþlarýn deðil sýnýf mücadelelerinin tarihidir. Çünkü insanlarýn birbirleriyle iliþkileri ile
oluþan tarihin gerçek sahnesi üretim iliþkilerinin kurulduðu yerdir.

Devrimin öznesi
neden iþçi sýnýfýdýr?
Marksistlere göre dünyayý
dönüþtürebilecek olan tek
devrimci sýnýf, proletarya yani iþçi
sýnýfýdýr. Peki marksistler hangi
sebepten ötürü eþit ve özgür bir
toplumu kurabilecek olanýn tüm
günlerini fabrikalar ya da bürolarda yaþamlarýný devam ettirmek
için harcayan, bu sebeple politika
yapmaya da pek vakitleri
olmayan bir insan yýðýný olduðunda ýsrar ederler? Neden toplumsal dönüþümün öznesi, büyük bir
yýðýn oluþturan köylüler ya da
gençliklerinin getirdiði müthiþ
potansiyelin yaný sýra daha fazla
boþ vakte de sahip olan öðrenciler deðil de iþçi sýnýfýdýr?
Bu sorunun çok basit bir cevabý
var, kapitalizmin zincirleri ancak
kendisini her gün yeniden ürettiði
yerde ve ücret karþýlýðý emeðini
satarak sistemin var olmasýný
saðlayan insanlar tarafýndan
yýkýlabilir.
Karl Marks, iþçi sýnýfýný devrimci
bir sýnýf olarak tanýmladýðýnda,
proletarya dünya nüfusunun çok
küçük bir azýnlýðýný oluþturuyordu. Ezici çoðunluk ise köylülerdi.
Tüm bunlara raðmen Marks, kapitalizmin iþleyiþ kurallarýný görmüþ
ve proletaryanýn bu sistem içindeki devrimci rolünü teslim
etmiþtir.

Sýnýf mücadelesi

Marks'ýn Komünist
Manifesto'da da söylediði gibi
bugüne kadar ki tarih, bize sürekli anlatýlan þekilde milletler,
ülkeler ya da komutanlar arasýndaki savaþlarýn deðil sýnýf
mücadelelerinin tarihidir. Çünkü
insanlarýn birbirleriyle iliþkileri ile
oluþan tarihin gerçek sahnesi
üretim iliþkilerinin kurulduðu
yerdir. Bununsa çok basit bir
sebebi var, insanýn tarih yapabilmek için yapmasý gereken ilk
þey yaþamýný sürdürmektir,
bunun için insanlar birbirleri ile
iliþki kurmuþlar ve çeþitli üretim
iliþkileri geliþtirmiþlerdir.
Her toplumsal sistemde egemen
olan bir sýnýf toplumu kendi çýkarlarý doðrultusunda þekillendirir,
sistemin kendisini sürdürmesi zor
hale geldikçe artan sömürü
ortamýnda ezilenler direnmeye
baþlarlar. Bu çatýþma ya sýnýflardan birinin iktidarý ile ya da ezen
ve ezilen sýnýfýn ikisinin birden
toptan çöküþüne yol açar.
Kapitalizm altýnda bu durum

sýnýftýr. Sistemin kendisini
sürdürmekte zorlanmadýðý
koþullarda iþçi sýnýfý arasýnda da
egemen olan fikirler, egemen
sýnýfýn fikirleridir. Marks'a göre
iþçi sýnýfý ancak "kendinde
sýnýf"tan "kendi için sýnýf"a
dönüþtüðünde devrimci bir özne
haline gelebilir.
Üretim güçleri geliþiminin belli
bir aþamasýnda, üretim iliþkilerini
taþýyamamaya baþlar. Bu noktada
sistem krize girer ve büyük bir
devrimci dalga toplumu sarmaya
baþlar. Ýþte kendi için sýnýf bu
uðrakta ortaya çýkar. Fakat tarihteki bir çok deneyimin gösterdiði gibi iþçi sýnýfýnýn burjuva
devlet aygýtýný daðýtabilmek ve
yerine kendi iktidarýný kurabilmek
için mücadelelerin hafýzasýný
tutan bir devrimci partiye ihtiyacý
vardýr.

Uluslararasý bir sýnýf

daha da açýktýr. Kapitalizmin
ortaya çýkýþý ile birlikte sýnýflar
arasýndaki çatýþma daha önce hiç
olmadýðý kadar açýk bir hale
gelmiþtir. Toplum giderek daha
büyük bir çoðunluk oluþturmaya
baþlayan proletarya ile mülk
sahibi kapitalistler arasýnda
bölünmeye baþlamýþtýr.

Artý deðer

Kapitalizm bütün varlýðýný kâr
etme ve sermaye birikimi üzerine
kurmuþtur. Dünya üzerindeki
bütün patronlar kârlarýný arttýrmayý düþür, bunun önündeki
bütün engelleri kaldýrmak için
durmadan çalýþýrlar.
Peki kâr nedir? Neden üretilen
zenginliðin büyük bir bölümü,
üreten çoðunluðun deðil de bir
azýnlýðýn elindedir?
Bu sistemde eðer herhangi bir
üretim aracýnýn mülkiyetine sahip
deðilseniz yani kapitalist sýnýftan
deðilseniz, yaþamýnýzý sürdürmek
için emeðinizi satmaya mahkumsunuz. Kapitalistler bu emek
gücünü kullanmak üzere satýn
alýrlar. Yani bizzat kendi emeðiniz
alýnýp satýlabilir bir meta haline
dönüþür, ayný zamanda sistemin
kendisini ayakta tutmasýný
saðlayacak olan "canlý emek" de
elde edilmiþ olur ve deðer üretmeye baþlar.
Ortaya çýkan bu deðer gerçek
sahibine yani iþçiye verilmez,

iþçiye sadece hayatýný sürdürmesi
dolayýsýyla emeðini satmaya
devam edebilmesi için gereken
kadarý verilir. Deðerin geri kalanýna ise kapitalist tarafýndan el
konulur ve biriktirilir. Buna artýk
deðer adý veriliyor.
Bütün toplum bu artýk deðere el
konulmasý için þekillenmiþ,
devlet, aile, ordu, bürokrasi gibi
aygýtlar bu sistemin devamlýlýðýný
saðlamak üzere seferber
olmuþlardýr.

Emeðin yabancýlaþmasý

Ýþçiler tarafýndan üretilen ve bizzat kendi emekleri tarafýndan fiyatlarý belirlenen metalar, pazarda
iþçinin karþýsýna satýn alýnacak bir
ürün olarak çýkar ve emekten
baðýmsýz bir varlýðý varmýþ gibi
görünür. Marks þöyle der:
"Ýþçi ne kadar çok servet
üretse,üretimin gücü ve kapsamý
ne kadar artsa kendisi de o kadar
yoksullaþýr. Ne kadar çok meta
yaratýrsa kendisi de meta olarak
o kadar ucuzlar. Þeyler
dünyasýnýn artan deðeriyle doðrudan doðruya orantýlý olarak insanlar dünyasý deðersizleþir. Emek
yalnýzca meta üretmez; kendini
ve bir meta olarak iþçiyi de üretirve bunu meta ürettiði oranda
gerçekleþtirir."(1844 El yazmalarý)
Ýþte bu sebeple iþçinin kendi
emeði ona yabancý bir þey gibi

görünür. Marks, buna yabancýlaþma adýný verir daha sonra ise ayný
þeyi meta fetiþizmi olarak tanýmlar.

Kendinde sýnýf
Kendisi için sýnýf

Ýþte yukarýda anlatýlan süreçte,
kapitalizmin ayakta durmasýný
saðlayan iþçi sýnýfý olduðu için
Marks'da eyleminin öznesi olarak
iþçi sýnýfýný seçmiþtir. Fakat normal koþullar altýnda neden iþçi
sýnýfý bu yabancýlaþmayý aþmak
üzere harekete geçmez? Niçin
hala çok aðýr koþullarda çalýþan
iþçiler bile sosyalizmi, kendi iktidarlarýný kurmak üzere harekete
geçmemektedirler?
Çünkü üretim süreci içinde
tanýmlanan iþçi sýnýfý henüz
sadece nesnel bir gerçeklik,
Marks'ýn deyimiyle kendinde

Kâr nedir? Neden
üretilen zenginliðin
büyük bir bölümü,
üreten çoðunluðun
deðil de bir azýnlýðýn
elindedir?

Kapitalizm var olduðu günden
bu yana uluslararasý bir sistem
olarak geliþmiþ, tüm dünyayý bir
pazar haline getirerek kârýný maksimize etmeye ve sermaye
birikimin arttýrmaya çalýþmýþtýr.
Bu sebeple iþçi sýnýfý da uluslararasý bir niteliðe sahiptir. Bu
sýnýf çatýþmasýnýn da küresel
olduðu anlamýna gelir. Vatan,
yurt gibi kavramlarýn hepsi kapitalistlerin sermaye biriktirmesinin
ve iþçi sýnýfýný baský altýnda tutmasýnýn aracý olan devletin
devamlýlýðýný saðlamak ve sýnýfý
bölmek için kullanýlýr.

Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu

"Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi
eseri olacaktýr" der Marks. Ýþçi
sýnýfýnýn egemen fikirleri altüst
edip yeni bir toplum kurabilmesi
için toplumu dönüþtürürken bizzat kendi eylemi içinde bilincini
de dönüþtürmesi, "çaðlarýn pisliðinden" arýnmasý gerekmektedir.
Proletarya, bu toplumda mülksüz olan ve üretim araçlarýnýn
mülkiyetinden pay alma þansý
olmayan tek sýnýf olduðu için
kendi kurtuluþu ile beraber bütün
toplumu da özgürleþtirebilecek,
ezilenlerin önderliðini yapabilecek olan sýnýftýr.
1917 Ekimi'nde iþçiler, Rusya'da
kendi devletlerini kurduklarýnda.
Bütün ezilenleri de özgürleþtirdiler. Ýþçi sýnýfý var olduðu sürece
baþka bir dünya mümkün!

antikapitalist z

Ýþçi sýnýfý küçülüyor mu?
N

eo-liberal politikalarýn uygulanmaya baþlamasý ile birlikte orta sýnýfýn büyümeye
baþladýðý, artýk iþçiler ve burjuvazi arasýndaki çatýþmanýn yok
olmaya baþladýðý yönündeki argümanlar çoðalmaya baþladý.
1970'lerin sonundan baþlayarak iþçi
sýnýfýnýn bir yenilgi dönemine girmesi ve geri çekilmesi de bu argümanlara zemin oluþturuyordu.
1990'larýn baþýnda hâlâ bir çok kiþi
tarafýndan sosyalist olarak tanýmlanan, SSCB ve Doðu Bloðu
ülkelerindeki devlet kapitalisti
rejimlerin grevler ve iþçilerin ayaklanmasý ile tarihe karýþmasý,
bazýlarýnýn iþçi sýnýfýný karþý devrimci
görebilecek kadar saða savrulmasýna yol açarken, bir çok kiþi de baþka
özneler aramaya koyuldu.
Bu argümanlar etrafýnda geliþen
yeni toplumsal hareketler, haklý
taleplerle öne çýksalar da, birbirinden baðýmsýz ve öznesiz bir
hareket tarzý benimseyerek, kadýn
sorunu, çevre sorunu gibi konular
etrafýnda kapitalizmi doðrudan
hedef almayan mücadeleler
geliþtirdiler. Sýnýf mücadelesinden
umudunu kesen bir kesim solcu da
sýnýf sendikacýlýðý yerine toplumsal
hareket sendikacýlýðý gibi yöntemler
önermeye baþladýlar. Kapita-lizmin
sosyalizmle olan savaþýndan galip
çýktýðý argümaný temelinde hem
saðda hem de solda ideolojilerin
sonunu müjdeleyen postmodernizm
güçlü bir ideoloji olarak hegemonik
hale geldi.
Hem Türkiye'de hem de dünyada KESK'in en militan mücadelelerini
gerçekleþtirdiði günlerde bilebeyaz yakalýlarýn iþçi sýnýfýnýn
parçasý olup olmadýðý sorusu
tartýþýlmaya baþlandý.
Evet, neoliberalizmle birlikte iþçi
sýnýfýnýn bir arada bulunduðu geniþ
fabrikalar küçülmeye baþladý, parça
baþý üretim yeniden öne çýkmaya
baþladý ve iþçi sýnýfýný mekansal
olarak bölmeye baþladý, buna
yoðun bir özelleþtirme saldýrýsý ve
sendikasýzlaþtýrma eþlik etti.
1960'lar ve 1970'lerdeki grevler
giderek erimeye baþladý, iþçi sýnýfý
yenilginin ardýndan kazanýlmýþ haklarýný da kaybetmeye baþladý. Yok
olduðu söylenen ulus devlet bütün
bu süreçte büyük bir baský aygýtý
olarak görevini yerine getirdi.
Fakat bir yandan da iþçi sýnýfý
muazzam bir þekilde geniþlemeye
devam etti. Pazar büyüdü, hizmet
sektörünün geniþlemesiyle büyük
bir proleterleþme dalgasý yaþandý.
Eskiden biraz daha ayrýcalýklý

"Komünistlerin vardýðý teorik
sonuçlar, yalnýzca, mevcut
sýnýf mücadelesinden, gözlerimizin önünde cereyan
etmekte olan tarihsel
hareketten kaynaklanan fiili
iliþkilerin genel ifadeleridir."
(K. Marks, F. Engels,
"Komünist Manifesto")

Sosyalistlerin politikadan uzak durarak temiz
leþtirebilecek, sendikalarýn tabaný
ile beraber olacak yeni bir sol parkalmak gibi bir lüksleri yoktur. Her tür politik
tidir.
mücadele içinde iþçi sýnýfý ve diðer ezilenler için en
Ýþçi sýnýfýný savunmak
geniþ özgürlüðü savunmak, reformlar için
ekonomik
mücadele etmek ve burjuva demokrasisi içindeki indirgemecilik midir?
Marksistlerin iþçi sýnýfýnýn devrimci
mücadele alanlarýný geniþletmek
rolüne olan vurgusu zaman zaman
sosyalistlerin görevidir
ekonomik indirgemeci olmakla

görülen bütün sektörlerde çalýþanlar hýzla proleterleþtirildiler.
Hizmet sektöründeki geniþleme,
iddia edildiði gibi temeldeki emeksermaye çeliþkisini geçersiz kýlmýyor, hizmet sektörünün çok geniþ bir
alanýndaki iþler, 'sanayi' sektöründeki iþlerin sahip olduðu koþullar
açýsýndan hemen hiçbir farklýlýk
göstermiyor. (Chris Harman,
Küreselleþme ve Direniþ)
Beyaz yakalý iþçilerin sayýsýndaki
artýþý "orta sýnýfýn büyümesi" olarak
görmek, marksist sýnýf deðerlendirmesini bir kenara býrakmak,
kafa ve kol emeði arasýnda sahte bir
ayrým üretmek anlamýna gelir.
Kapitalist sýnýf adýna üretimi
denetleyen bir avuç yönetici ile gittikçe kötü koþullarda ve düþük
maaþlarla çalýþmak zorunda býrakýlan iþçiler ayný kefeye konulamaz.
Günümüzde, fabrikalarda uygulamakta olan bütün yönetim metodlarý bürolarda da uygulanmaya baþlandý. Katý bir disiplin altýnda en
ufak iþ bile dakikasý dakikasýna
denetleniyor. Beyaz yakalýlarýn
imalat sektörünün gerilemesi ve
hizmet sektörünün geniþlemesiyle
daha zor þartlar altýnda yaþamak
zorunda kalmasý, iþçi sýnýfýnýn bir
parçasý olduklarýný açýk bir þekilde
ortaya koyuyor.
1990'larýn ortalarýnda itibaren iþçi
sýnýfý üzerindeki ölü topraðýndan
kurtulmaya baþladý. 1995'te
Fransa'da beyaz yakalýlarýn büyük
bir rol oynadýðý grevlerle yenilgi
dönemi bitmiþ ve 1999 Seattle gösterilerinin önü açýlmýþtý. Bugün
dünyanýn dört bir yanýndaki iþçi
mücadeleleri iþçi sýnýfýnýn
küçülmediðini tersine bugün dünya
nüfusunun büyük bir bölümünü
oluþturduðunu gösteriyor.

Toplumsal hareket
sendikacýlýðý mý, sýnýf
sendikacýlýðý mý?

Toplumsal hareketlerin yükseliþi
ve sýnýf hareketinin bir dönemlik
geri çekilmesi sendikalarýn rolüne

iliþkin bir tartýþmayý da beraberinde
getirdi. Bu tartýþmada öne çýkan
noktalardan bir tanesi toplumsal
hareket sendikacýlýðýydý.
Bu tür bir sendikacýlýk anlayýþýný
savunanlarýn önerisi sendikalarý
sýnýf temelli olmaktan çýkararak,
bütün muhalif hareketlerin, toplumsal hareketlerin buluþtuðu bir tür
direniþ aygýtýna çevirmekti. Bu öneri
iþçi sýnýfýný hafife almakla kalmýyor,
sendikalarýn rolünü büyütüyor,
olduðundan farklý bir þey gibi gösteriyor.
Sendikalar militan bir mücadele
verebilirler ve vermelidirler.
Genellikle bu militanlýðýn derecesini
tabandaki iþçilerin radikalliði belirler. Ýþçi sýnýfý bütün ezilen ke-simlerle dayanýþma sergileyebilir,
sergilemelidir. Fakat sendikalarýn
devletle ve patronlarla pazarlýk
yaparak, iþçi sýnýfýnýn haklarýný daha
da geniþletmek olan rolünü bir
kenara býrakarak, sendikalara yeni
bir rol biçmenin anlamý yok.
Sendikalar birer siyasi parti ya da
insan haklarý derneði deðildir. Ýþçi
sýnýfýnýn ekonomik temelli haklarýný
korumak ve geniþletmek için
örgütlendikleri bir mücadele
aracýdýr. Önemli olan sendikalarýn
bu rolünü kavrayýp, taleplerini
desteklemek, bu taleplere toplum
nezdinde yaygýnlýk kazandýrmaya
çalýþmaktýr.
Ýþçi sýnýfýnýn eylemliliði bir çok
zaman sendikalarýn sýnýrlarýný aþar,
iþte o zaman bu patlamayý kalýcý bir
dönüþüme çevirebilmek için bir
devrimci partiye ihtiyacýmýz olacak.
Bugün sýnýf sendikacýlýðýna büyük
ihtiyaç var. Toplumsal hareket
sendikacýlýðý yenilgi döneminin
önerisidir oysa bugün kendisini
sokakta milyonlarla ifade etmese de
sýnýf hareketinde bir canlanma var,
bunu görmek ve sýnýf hareketi ile
özgürlük taleplerimizi birleþtirmek
gerekir. Bunun yolu ise öðrenci
sendikasý ya da toplumsal hareket
sendikacýlýðý deðil, emeðin talepleri
ile her türden özgürlük talebini bir-

suçlanýr. Bazý sosyalistlerse bu sýfatý
hak edercesine, iþçi sýnýfýnýn
ekonomik temelli eylemi dýþýndaki
bütün mücadeleleri küçümser ve
taraf tutmaktan kaçýnýr. Oysa ne
marksizm ekonomik indirgemecidir,
ne de sosyalistler dünyayý sadece
ekonomik sorunlar etrafýnda yorumlarlar.
Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik temelli
eylemi ile politik temelli eylemi birbirlerinden kesinlikle ayrýlamaz.
Friedrich Engels, Birinci
Enternasyonal'in 1871'deki Londra
Konferansý'nda "politikadan uzak
durmayý savunan"lara karþý þöyle
diyordu: "Biz sýnýflarýn ortadan
kalkmasýný istiyoruz. Bunu elde
etmenin tek yolu proletaryanýn politik hâkimiyetidir... Devrim, en yüksek bir politik harekettir ve devrim
isteyenler onu elde etmenin yolunu
da istemelidirler. Bu yol, devrim için
zemini hazýrlayan ve iþçilere devrimci eðitim veren politik eylemdir."
Bu satýrlar, devrime giden yoldaki
mücadelede politikadan kaçýnýlamayacaðýný bütün netliðiyle ortaya
koymaktadýr. Yine ayný konferansýn
Marks ve Engels tarafýndan kaleme
alýnan karar metni þöyle bitiyordu:
"Ýþçi sýnýfý, militan bir duruma
geldiðinde, ekonomik hareketiyle
politik eylemi birbirlerine ayrýlmaz
þekilde baðlýdýr."
Yine baþka bir marksist, Alman
Devrimi'nin önderlerinden Rosa
Lüksemburg þöyle yazýyordu:
“Ekonomik mücadele, politik bir
düðüm noktasýný bir diðerine iletendir; politik mücadele ise
ekonomik mücadele için gerekli
zeminin periyodik biçimde tohumlanmasýdýr."
Bu sebeple sosyalistlerin politikadan uzak durarak temiz kalmak
gibi bir lüksleri yoktur. Her tür politik mücadele içinde iþçi sýnýfý ve
diðer ezilenler için en geniþ özgürlüðü savunmak, reformlar için mücadele etmek ve burjuva demokrasisi içindeki mücadele alanlarýný
geniþletmek sosyalistlerin görevidir.
Politik konularda ekonomik
temelli deðil diyerek tarafsýz kalýnarak proleter devrimci olunamaz.

"Ýþçi sýnýfý Komünden
mucizeler beklemiyordu. Ýþçi
sýnýfýnýn kararnamelerle
uygulamaya konulacak hazýr
ütopyalarý yoktur. Ýþçi sýnýfý,
kendi kurtuluþuna yol bulmak için, mevcut toplumun
kendi ekonomik geliþmesiyle
karþý konulmazcasýna
yöneldiði o daha yüksek
toplumsal biçime yol bulmak
için uzun mücadelelerden,
koþullarý ve insanlarý baþtan
baþa dönüþtürecek bir dizi
tarihsel süreçlerden geçmek
zorunda olduðunu biliyor.
Ýþçi sýnýfýnýn gerçekleþtireceði idealleri yoktur, fakat,
çökmekte olan eski burjuva
toplumun kendi baðrýnda
taþýdýðý yeni toplum ögelerini özgürleþtirme yükümlülüðü vardýr."
(K. Marks, "Fransa'da Ýç
Savaþ")
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KESK, iþ býrakma, basýn açýklamasý gibi eylemlerin yaný sýra 17 -118 Haziran 1995 ve
4 Mart 1998 Kýzýlay direniþleri ile mücadelesini zirve noktasýna ulaþtýrmýþtýr.
Ancak 2001 yýlýnda kabul edilen 4688 sayýlý yasa ile
KESK de büyük darbe yemiþtir.

15-116 Haziran

Ýþçilerin sahneye çýkýþý
1968'lerde, birçok ülkede olduðu gibi
Türkiye'de bir yandan öðrenci hareketi yükselirken iþçi sýnýfý da tarih sahnesine çýkýyordu. Bunun en net ortaya çýktýðý olay ise iþçi-

Türkiye:

lerin 15-16 Haziran 1970'te gerçekleþen
direniþtir.
1968'deki radikalizm, iþçi sýnýfý saflarýnda da

Günümüzde iþçi sýnýfý

karþýlýðýný bulmuþ. 10 Haziran 1968'de
DTCF'de baþlayan, Ankara'da ve Ýstanbul'da
hýzla okul iþgallerine dönüþen boykot, dönemin Adalet Partisi hükümetinin saldýrýsýna
uðrarken, DÝSK'e baðlý Lastik-Ýþ'in tanýnmamasý üzerine Derby fabrikasýndaki iþçiler fabrikalarýný iþgal ettiler ve direniþ kazandý.

Kapitalizmin temel üretim
biçimi olduðu Türkiye'de, iþçi
sýnýfýnýn nitel ve nicel olarak
geliþmiþ olduðunusöyleyebiliriz. Türkiye Ýstatistik
Kurumu'nun verilerine göre
Türkiye'de aktif iþgücü 22 milyon kiþi olup bunun 9- 10 milyon
arasý bir bölümü ücretli
çalýþanlardýr. Ücretli çalýþanlar
arasýnda da iþ kanununa tabi
olarak, yani iþçi statüsünde,
çalýþanlarýn sayýsý ise 5 milyonu bulmaktadýr. Bu verileri
deðerlendirilip, iþsizler, kayýt
dýþý istihdam edilenler gibi
unsurlar da dikkate alýndýðýnda
Türkiye'de geniþ bir iþgücü
ordusu olduðu dikkati çekmektedir.

Yeni-lliberalizm ve
iþçiler

1980'li yýllarla birlikte iþçi
sýnýfýnýn yapýsýnda, sýnýf
mücadelesi açýsýndan önemli
geliþmeler olduðunu söyleyebiliriz. Özellikle 24 Ocak kararlarý ile uygulanmaya baþlanan
ve 12 Eylül darbesi ile de
desteklenen neo -liberal politikalar, sýnýf açýsýndan yýkým
olmuþtur. Yeni liberal politikalar ile iþçi sýnýfýnýn
örgütlülük düzeyi giderek
düþmüþ, sendikacýlýk, grev ve
toplu sözleþme hakký 1983
yýlýnda çýkartýlan 2821-2822
sayýlý kanunlar ile büyük
ölçüde sýnýrlandýrýlmýþtýr. Son
28 yýl içerisinde özelleþtirme,
taþeronlaþtýrma, esnek çalýþma gibi uygulamalar, sýnýfýn
kazanýmlarýna yönelik diðer
saldýrýlar olmuþtur. Özellikle
son Davutpaþa olayýnda da
görüldüðü gibi. Kayýt dýþý, sigortasýz ve uzun sürelerle çalýþmalar, iþçilerin karþýlaþtýðý
diðer sorunlardýr.

1989'dan günümüze
sýnýf hareketi

Bütün baský ve kayýplara raðmen iþçi hareketi 1980'lerin
sonuna doðru yeniden canlandý. 1989 bahar eylemleri,
1990-91 Zonguldak maden iþçileri yürüyüþü dönemin en göze
çarpan etkinlikleri idi. 89-91
eylemlilikleri iþçi sýnýfýnýn yeni

kazanýmlar elde etmesini
saðladýðý gibi, Hükümetleri de
bazý demokratik adýmlar
atmaya da itmiþtir( TCK'nýn
141- 142.maddelerinin kaldýrýlmasý, Kürtçe'nin günlük hayatta serbest býrakýlmasý vs.).
1990'lý yýllar sermaye cephesinde kriz yýllarý olmuþtur.
1980'lerin göreli istikrar dönemi sona ermiþ, sýk sýk yaþanan
ekonomik bunalýmlar ve buna
eþlik eden siyasi bunalýmlar ve
güçsüz koalisyon hükümetleri
döneme damgasýný vurmuþtur.
1990'larda ise sýnýf hareketinin en dinamik unsurunu
kamu çalýþanlarý oluþturmuþtur. Yeni liberal politikalarýn
getirdiði sýký bütçe politikalarý
kamu çalýþanlarý açýsýndan
düþük ücretlere ve hak kayýplarýna neden olmuþtur. Kamu
çalýþanlarýnýn kurduðu mücadeleci sendikalar, 1995 yýlýnda
KESK konfederasyonunu oluþturmuþtur..
KESK, iþ býrakma, basýn açýklamasý gibi eylemlerin yaný sýra
17 -18 Haziran 1995 ve 4 Mart
1998 Kýzýlay direniþleri ile
mücadelesini zirve noktasýna
ulaþtýrmýþtýr. Ancak 2001 yýlýnda kabul edilen 4688 sayýlý

yasa ile KESK de büyük darbe
yemiþtir. Yasa sendikalarý
dernek konumuna indirmekte,
toplu sözleþme hakký tanýmamakta, kamu çalýþanlarýnýn
örgütlenme hakkýný sýnýrlamakta idi (Yargý mensuplarý ve
askeri iþ yerlerindeki sivil
çalýþanlar kanun kapsamý
dýþýnda tutulmuþtu.). Kanun
sadece toplu görüþme
öngörmekteydi.
90'larda Türk-Ýþ'li iþçiler de
eylemliliklerde bulunmuþlardýr.
1995 yýlýnda toplu sözleþmeler
sýrasýnda Hükümetin dayattýðý
çok düþük zamma karþýlýk
Türk-iþ kamu iþyerlerinde grev
ilan etti ve Tansu Çiller
Hükümetini devirdi
Ýki yýl sonra ise Susurluk
kazasýndan bir süre sonra Türk
-iþ tarihinde sayýlý siyasi içerikli
bir miting gerçekleþtirdi ve
mitinge yoðun katýlým yaþandý.
Bütün sendikalarýn katýldýðý
ve çeþitli kitle örgütlerinin de
dahil olduðu "emek platformunun" kurulmasý ve DSP-ANAPMHP hükümetinin yasalaþtýrmaya çalýþtýðý "mezarda
emeklilik" emeklilik kanununa
karþý mücadele, harekete ivme
kazandýrdý ve mücadele

Kýzýlay'da 500 bin kiþinin
toplanmasý ile zirveye ulaþtý.
Ancak 17 Aðustos depremi ile
birlikte sendika yönetimleri,
eylemleri sona erdirip,
"dosyayý kapattýklarýný" açýkladýlar.
Oysa egemen sýnýflar ve
onlarýn siyasi temsilcileri kendi
dosyalarýný kapatmamýþlardý.
Ýnsanlar enkaz altýnda can çekiþirken, yasa Meclisten apar
topar geçirildi.
Son günlerde iþçi sýnýfý, 1995
ve 1999 sürecindeki kadar
olmasa da yeniden hareketlilik
içerisinde. 14 Mart, 1 ve Nisan
eylemleri bunun en iyi örnekleridir. Ayrýca bugün Türk-iþ'in
tabanýnýn da harekete geçtiði
göze çarpmaktadýr.

Bunun ardýndan fabrika iþgalleri hýz kazan-

Hareketin temel
sorunlarý

üyeliðin gerçekleþmesi, sendikanýn yetkili

Bugün iþçi hareketinde en
önemli sorun, örgütlenme
sorunudur.
Özel sektörde sendikalaþma
oraný çok düþük düzeydeyken,
kamu da daha yüksek olduðu
gözlenmektedir. Kamu sektöründe de özelleþtirmeler ile
birlikte bu durum da deðiþmektedir. Örneðin 1995 yýlýnda
kamuda toplu sözleþme kapsamýnda bulunan iþçi sayýsý
500 bin iken, bu sayý 2005 yýlýna gelindiðinde 300 bine kadar
düþmüþtür.
Bir diðer sorun ise, iþçi
sýnýfýnýn sendikalý olan
bölümünün de kendi arasýnda
bölünmesidir. Bu bölünme iþçimemur ayrýmý gibi statüye dayalý bir bölünme olduðu gibi,
farklý sendikalarýn var olmasý
ve bu sendikalarda farklý siyasi
eðilimlerin hakim olmasý gibi
örgütsel temelde de karþýmýza
çýkmaktadýr.. Bu nedenle
bugün sosyalistlerin dikkate
almasý gereken, sýnýfýn en
örgütlü ve mücadeleci kesiminin toplandýðý sendikalardýr.
Öte yandan hareket içerisinde
ulusalcý-milliyetçi eðilimlerin
varlýðý ayrý bir sorun teþkil
etmekte. Kuþkusuz bu sorun,
diðer sorunlara ve engellere
göre hareketin geliþimiyle
aþýlabilecek bir durumdur.

maya baþladý. 1970'e gelindiðinde yüze yakýn
fabrikada iþgal vardý.
1967-1971 arasýnda 390 fabrika ve iþyerinde
70 bin iþçi grev yapmýþ, 172 fabrika ve iþ
yerinde grevler yaþanmýþ, 372 iþ yeri ve fabrikada iþçiler polis ya da askerle çatýþmaya
girmiþtir.
1960'larýn baþýnda kurulan DÝSK dönemin
radikalleþen iþçi hareketi içinde etkili olmuþtur. 1963'te yasalaþan grev, toplu sözleþme
ve sendika yasasýnda yapýlmasý öngörülen
deðiþiklikler 15-16 Haziran 1970'te Ýstanbul'u
iki günlüðüne iþgal etmesine yol açmýþtýr.
Yasanýn 5.maddesinde yapýlan deðiþiklikte
iþçinin sendikaya üye olabilmesi için iþçinin
bireysel baþvurulmasý yeterli görülmeyip,
organýnýn onayýna býrakýlýyordu. Bununla birlikte üyelikten ayrýlma iþlemlerinin de noter
kanalýndan geçmesi öngörülüyordu.
Yasa tasarýsýnda iþçilerin sendikalara
üyeliðinin yanýnda sendikalarýn, federasyonlarýn ve konfederasyonlarýn kurulmasýna
iliþkin deðiþiklikler de önerilmiþtir.
Sendikalarýn kurulmasý aþamasýnda ayný
iþkolundaki sigortalý iþçilerin 1/3'ünün
üyeliði, federasyonlarýn kurulmasýnda ayný
iþkolunda kurulmuþ en az iki sendikanýn
kararý ve o iþkolundaki sigortalý iþçilerin en az
1/3'ünün üyeliði, konfederasyonlarýn kurulmasý için de sendikalarýn en az 1/3'ünün
kararý ve Türkiye'deki sendikalý iþçilerin
1/3'ünün üyeliði öngörülüyordu. Yasada ayrýca, sendika kuracak iþçilerin o iþkolunda
fiilen en az üç yýl çalýþmýþ olmasý koþulu da
yer alýyordu.(vikipedia)
Bunun üzerine fabrikalarýndan çýkan iþçiler
"Anayasa Çiðnenemez!", "DiSK Kapatýlamaz"
sloganlarý ile Ýstanbul'un dört bir yanýnda
sokaklara dökülmüþ. Kadýköy'de polis iþçilere
ateþ açarak üç kiþiyi öldürmüþtür.
16 Haziran'da sýkýyönetim ilan edilip, sendika liderleri tutuklansa da 15-16 Haziran
direniþi, Türkiye'de iþçi sýnýfý hareketinin
neler baþarabileceðini gösteren ilk büyük
hareket oldu.
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