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Sendikadan

Merhaba

Sınıfın Sesi Yayın Kolektifi

1

MAYIS dünya işçi sınıfının birlik,
dayanışma ve mücadele günüdür.
İşçi sınıfının insanca yaşam ve emeğin
hakları için 19. yüzyılın sonuna doğru başlattığı mücadele bugün hala dünyanın pek çok yerinde devam ediyor.
İşçiler 1 Mayıs’ı mücadele günü olarak ilan
ettiği günden bugüne ısrarlı bir şekilde bütün engellemelere rağmen, adaletsiz sömürü düzenine karşı alanları doldurmaya
devam ediyor ve bundan sonra da doldurmaya devam edeceği açıktır.
Dergimiz Sınıfın Sesi’nin ikinci sayısı, işçi
sınıfı açısından böylesine önemli bir gün
olan 1 Mayıs’ın yıl dönümüne yakın bir tarihte siz kıymetli okuyucularımızla buluşuyor.
Öncelikle dergimizin birinci sayısına ilişkin
geri bildirimlerini bizimle paylaşan herkese ve tüm okuyucularımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Dergimizin ikinci sayısının dosya konusu
“1 Mayıs ve Yeni Dönem İşçi Direnişleri”
olarak belirlenmiştir. Bu sayıda dosya konusu kapsamında Prof. Dr. Metin Özuğurlu
ve Prof. Dr. Serdal Bahçe’in değerli katkıları yer almaktadır. Yine dosya konusu ile
bağlantılı olarak “4 Direnişten 4 İşçi” başlığı içerisinde Gemi Söküm, Farplas, Yemeksepeti ve Enerjisa işçileriyle yapılan röpor-
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tajlar siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Son dönemde yükselen işçi eylemliliklerinin de etkisiyle sıkça tartışılan freelance
çalışmanın irdelendiği “Freelance Emek”
kitabının yazarı Özlem İlyas ile yeni çalışma biçimleriyle ilgili söyleşi yapılarak yazarımızın değerli görüşleri siz okuyucularla paylaşılmıştır.
“Dünyaya Açılan Pencere” başlığı kapsamında Yunanistan işçi sınıfının önemli
temsilcilerinden olan PAME’nin uluslararası ilişkiler sekreteri Nikolas Theodorakis’in
Yunanistandaki sınıf mücadelesinin ve Ukrayna-Rusya savaşına karşı Yunanistan işçi
sınıfının bakışının anlatıldığı yazısı sizlerin
dikkatine sunulmuştur.
Bunların yanı sıra diğer sayımızda olduğu
gibi bu sayıda da Tükiye işçi sınıfı mücadele tarihinden işçi kadın mücadelesine,
kültür-sanattan işçilerin toplu sözleşme
haklarına ve işçi sağlığına kadar, işçi sınıfını ilgilendiren birçok alanda yazılarla karşınızda olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.
Özellikle dergimiz Sınıfın Sesi’nin ikinci
sayısının siz kıymetli okuyucuların eline
geçmesinde katkı sunan yazarlara, Danışma Kuruluna, direnişteki işçilere, matbaa
işçilerine ve kuryelere çok teşekkür ederiz.







“Sınıfın Sesi, ülkemizde ve dünyada
var olan tüm siyasal ve toplumsal
sorunlar karşısında tartışmalar
yürüterek işçi sınıfının politik
ve örgütlü mücadelesine
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.”

Üçüncü sayımızda tekrar bir araya
gelmek üzere...
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Sınıftan Haberler

.
Dört Direnisten
Dört Isçi
,
,

Aliağa Gemi Söküm, Enerjisa, Farplas ve Yemeksepeti...

•ALİAĞA GEMİ SÖKÜM İŞÇİSİ
Merhaba, kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba. Adım Gökhan. 38 yaşındayım.
Aralıklarla 20 yıldır, kesintisiz son 5 yıldır
gemi sökümde kesim yardımcı elemanı (çırak) olarak çalışıyordum.
Ülkemizde tersanelerde çalışmanın zorlukları sıkça bilinen bir gerçektir. Şüphesiz direniş kararı almanıza etki eden
elbette bu zorluklardır. Ancak sürecin
bizzat içerisinde olan biri olarak neden
direnişe geçtiniz?
Kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere
karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Eylemimizin başlama nedenlerini şu şekilde
açıklayabilirim: Bazı firmaların ücretlerine zam yapması ve diğer firmaların zam
yapan firmaya baskı yapıp verilen zammı
geri alması. Diğer firmaların zam dönemi
olmasına rağmen zam miktarını açıklamaması ve işyerlerinde, işverenin adamı olan
sorumlu (bizde çavuş deniyor) kişilerin işçilere mobbing uygulaması. Bütün bu gelişmeler bizi iş bırakma eylemini örgütlememiz için zorunlu hale getirdi.
Talepleriniz neler?
Taleplerimiz tamamen insani bir yaşam
sürmek bunun ötesinde bir beklentimiz söz
konusu değil. Somut bir şekilde taleplerimizi sıralarsak; çalışma koşullarının iyileş6
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tirilmesi, ücretlerimizin insanca yaşamak
için yeterli seviyeye çıkarılması, işverenin
iş yasası hükümlerini yerine getirmesi,
iş ekipmanlarının işverence karşılanması çünkü şaloma, şaloma hortumlarını vb.
biz kendi cebimizden karşılıyorduk, yine
aynı şekilde iş kıyafetlerini de biz kendimiz
temin ediyorduk iş kıyafetlerinin de işverence karşılanması, maske ve eldiven gibi
kişisel koruyucular yeterli bir şekilde bizlere verilmiyor bunların da yeterli düzeyde
bize verilmesi, işe başlarken aldığımız doktor raporu giderinin işverence karşılanması gibi bir dizi insanca çalışma koşullarını
sağlayan taleplerimiz var.
Bildiğimiz kadarıyla direnişe ara verdiniz şu an süreç nasıl ilerliyor?
Direnişimize 11. günün sonunda ara verdik denilebilir. Bunun birkaç nedeni var.
Patronların davranışlarını rahatlıkla anlayabiliyoruz çünkü patronların kârlarının
artırılması, bizim emeğimizin sömürülmesi ve çalışma koşullarımızın kötüleştirilmesiyle mümkün hale geliyor. Bu bakımdan
onların telaşlarını anlayabiliyoruz. Bizi en
çok zorlayan direniş alanının emniyetini almakla görevli olan polisin patrondan
yana müdahaleleriydi.
Kara bir propaganda ile işçilere fiziksel ve
psikolojik bir saldırı içine girdiler. İşveren
temsilcisiyle (GemiSanDer) yaptığımız bir







görüşmeye işçi temsilcisi bir arkadaşımızın katılmasını polisler keyfi olarak engellediler. İşverenler işçileri tek tek arayarak
korkuttular. Yani biz işçiler topyekûn bir
saldırıyla karşı karşıya kaldık bir taraftan
polis bir taraftan emeğimizi gasp eden patronlar! Ancak farklı biçimlerde emek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Direnişe katılmayan diğer işçilerin direnişe karşı tutumları nasıldı?
Direnişe katılmayan işçilerin oranı %5 civarındaydı, çok azdı. Onlar da patronların
emir eri gibi çalışan çavuş adını verdiğimiz

sorumlu kişilerdi. Belki gönülleri bizim yanımızdaydı ama fiziken aramızda değildiler.
Türkiye kamuoyundan desteğe ilişkin neler düşünüyorsunuz?
Demokratik kitle örgütleri ve sendikalar,
bazı siyasi partiler ve temsilcileri desteğe
geldiler. Bazı partiler sarı olduğunu bildiğimiz bir sendikayla alana gelip temsilcileri
hiçe sayarak direkt üyelik işlemlerine giriştiler. Buna elbette karşı çıktık çünkü biliyoruz ki işçinin hakkı sarı sendikalarla alınamaz; onlar patronlarla kolaylıkla işbirliği
yaparak biz işçileri yarı yolda bırakırlar.
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Onun dışında gelen bütün STK, siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde
sesimiz daha çok duyuldu, haklı direnişimiz, basına onlar sayesinde yansıdı.






1 Mayıs giderken ülkemizdeki diğer işçi
kardeşlerinize neler demek istersiniz?
Önümüzde 1 Mayıs var. Biz 1 Mayıs’ta bütün gemi söküm işçilerini meydanlara taşımak için çalışmalarımıza başladık. 2022
yılı direnişlerle başladı ve bu direnişler
devam edecektir. Çünkü aldığımız maaşlar
her gün eriyor ve yetmiyor. Bu berbat ekonomik koşullar altında insanca yaşayamıyoruz. Bizim direnişimizin başlama nedeni
biraz da budur. Biz yaklaşık 1000 işçiydik.
Çok da kitleseldik. Elimizden geldiği kadar
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direndik. Daha iyisini de yapabilirdik. Ama
hayat deneyimlerle doludur. Bu deneyimden çok şey öğrendik. Sonraki eylemimiz
daha koordineli ve örgütlü olacaktır. Bugün direnmezsen yarın dilenirsin sözü çok
anlamlı. Direnen tüm işçilere biz gemi söküm işçilerinden selam olsun.







•ENERJİSA İŞÇİSİ
Merhaba kendinizi tanıtır mısınız? Kaç
yıldır Enerjisa’da çalışıyordunuz? Şirketin hangi bölge/biriminde çalışıyordunuz?
Merhaba ben Erdal. 17 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ancak bunun son 11 yılı
Sabancı çatısı altında. Öncesinde taşeron
işçiydik, dağıtım şirketleri özelleştirilmeden önce taşeron yaygındı, kamu işçileri de
vardı özelleştirmeyle birlikte, çoğumuz Sabancı’ya bağlı çalışır hale geldik. Özelleştirmeyle birlikte hem bireysel iş sözleşmeleri
imzaladık hem de her birimiz ne olduğunu
anlamadan sarı sendikaya üye yapıldık.
Ben açma kesme biriminde çalışıyordum.
Taşeron firmada çalışırken Yenimahalle
bölgesindeydim ancak sonra Altındağ’da
çalıştım. Son 7 yıldır da laboratuvar biriminde çalışıyordum. Sağlık sebeplerinden
kaynaklı ağır iş yapamayacağım için sahadan çekilmiştim.
Son zamanlarda ekonomik kriz bahane
edilerek ülkemizin birçok noktasından
işten çıkarma haberleri geliyor ve bu işten çıkarmalara karşı irili ufaklı tepkiler
gelişiyor. Ancak siz enerji işçilerinin sesi
medyada epeyce yer aldı ve yer almaya

devam ediyor. Bize başınızdan geçenleri
anlatır mısınız?
Evet, çünkü memleketteki en büyük patronlardan birine karşı mücadele ediyoruz.
Dolayısıyla, sesimiz duyuluyor ama sesimizin duyulmasında tek sebep bu değil. Aynı
zamanda biz sınıf dayanışması denen şey
sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz. Marketlerde, fatura ödeme merkezleri önünde
eylem yapanlar sayesinde sesimiz duyuluyor.
Öncelikle direnişi aktif sürdüren 4 arkadaşız ancak yanımıza gelemese de bize aktif
destek veren işten çıkarılmış arkadaşlarımız var. Bu şirkette geçtiğimiz Eylül ayından beridir birçok insan işten çıkarıldı. Çok
nadir örnekler dışında hepimiz 04 koduyla
işten çıkarıldık. Yani işveren gerekçe belirtmedi, bu yüzden de kıdem ve ihbar tazminatlarımızı, içeride kalmış alacaklarımızı
aldık.
Aslında bakıldığında zaten alacağımızı almışız diye gözüküyor, peki neden direniyoruz? Çünkü şirket bizi işten çıkarmak için
çağırdığında yüzümüze sözlü olarak sağlık
sebepleri gibi gerekçeler sunuyor ancak ben
dışarıda hasta olmadım ki ya da hastaydım
da o şartlarda çalışıyordum şirket de beni
idare ediyordu gibi bir durum yok. HepimiSınıfın Sesi / Sayı: 2

9


zin eğer sağlık raporu varsa bu şirkette çalışırken oldu hepsi. 20’li yaşların sonunda
ya da 30’lu yaşların başında girdiğimiz işimizden 40’lı yaşlarda hasta edilip çıkartılıyoruz. Peki bu saatten sonra ben nerede iş
bulacağım? Şanslı olanlar olabilir, bulabilir
ama çoğumuz bu şansa sahip değiliz. Yani
tazminatını veririm ne hali varsa görsün
diyemez bu şirket. Beni hasta edip kapının
önüne koyması demek benim bütün hayatımı bitirmesi demek. Üstelik birçoğumuz
şirket tarafından sık sık sözlü, yazılı takdir
edilen insanlardık, işçilerdik. Bir gün çağırdılar ve işimizi elimizden aldılar.






Bunun bir sebebi de tabi sendikal örgütlenmede öncülük etmiş olmamız. Geçtiğimiz toplu sözleşme imzalandıktan sonra
sarı sendikaya isyan ettik ve DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenme kararı aldık. Örgütlendikten sonra da ilk defa hayatımızda
önümüze sandık koyduk ve kendi temsilcilerimizi seçtik. İşten çıkarılan arkadaşların bir kısmı bu temsilci arkadaşlar aynı
zamanda.
Direnişinizi kararlılıkla sürdürüyorsunuz, direniş sürecini nasıl ilerletmeyi düşünüyorsunuz? Yol haritanız nedir?
Şimdilik her gün eğer başka bir program
yapmazsak, biz işçiler arasında Kule diye
bahsedilen Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde bir açıklama gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman gözaltına alındığımız
da oldu. Onun dışında diplomasi yürütüyoruz, mecliste vekillerle görüşmelerimiz

10
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de oldu. Ancak sorularımız cevapsız kalırsa, taleplerimiz karşılanmazsa Sabancı’nın
genel müdürlüğü önüne yani İstanbul’a
gitmek de seçeneklerimiz arasında.
Bize taleplerinizden bahseder misiniz?
İşe iademiz başlıca talebimiz. İşten çıkarmaların ve sendikal baskıların son bulmasının da yalnızca sözlü değil yazılı ifade
edilmesini de talep ediyoruz. Temel taleplerimiz bunlar.
Enerjisa bildiğimiz üzere Sabancı Holding’e bağlı bir şirket. Bu noktada Sabancı Holding’in diğer iş alanlarındaki
şirketlerine yönelik kamuoyunun boykot
etmesi yönünde günlerdir taleplerde bulunuyorsunuz. Boykotun etkisi nasıl? Neler düşünüyorsunuz boykota ilişkin?
Çeşitli eylemler oldu Carrefoursa ve Teknosa’larda ve olmaya da devam ediyor. Ancak
özel olarak bir yoklama yapmadık boykotla
alakalı. Fakat Carrefoursa’lar zaten pahalı
ve bizim gibi emekçi sınıfların pek de alışverişlerinde tercih etmediği bir yer. Bunun
dışında bir slogan belirledik, aslında bizimle dayanışma gösteren bir grafiker genç
yapmıştı o sayede yayıldı biz de sahiplendik. UtanSa dedik. Çünkü yüzde 110 kar
açıklayan bir şirket işten çıkarma yapmaya
utanması lazım.
Direnişinize kamuoyundan gelen desteklere ilişkin neler söylemek istersiniz?
Bu destekler bize çok güç veriyor, direnme
azmi veriyor. En son Moda Sahnesi’nde İs-


tanbul’da bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdik. Biliyorsunuz onların elektriğini
de Sabancı’ya bağlı AYEDAŞ kesiyor. Biz de
emek ve sanat kesimleri olarak yan yana
geldik. Açıkçası biz daha önce çalışırken
bizden başka işçi kesimlerini çok da takip
etmezdik, ilgilenmezdik yani. Ama ilk defa
“sınıf dayanışması” nedir gördük, öğrendik. Bizim için öğretici oldu.

da bizi takip ediyor. Bu bile birbirimizden
öğrenmemizi sağlıyor. Bu durum bizim
daha çok yan yana gelmemiz gerektiğini
gösteriyor. Yani birlik olmamız gerektiğini.
İşte 1 Mayıs bu birliğin günü olacaktır diye
ümit ediyorum. Bütün işçileri de 1 Mayıs’ta
alanlara davet ediyorum.





Malum önümüz 1 Mayıs, bizim yani üretenlerin bayramı, 1 Mayısla ilgili olarak
diğer işçi arkadaşlarınıza neler söylemek
istersiniz?
1 Mayıs bizim günümüz, bizim mücadele
günümüz aynı zamanda bayramımız. Bu
sene çok fazla işçi mücadeleye atıldı, hakları için mücadele etti. Onları da takip ettik, takip etmeye devam ediyoruz. Onlar

•FARPLAS İŞÇİSİ
Merhaba, sizleri tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Songül. Üç yıldır Farplas’ta
enjeksiyon operatörü olarak çalışıyordum.
İşveren, biz işçilerin kolay bir şekilde sendikalaşma faaliyeti yürütmemesi için kendisine bağlı dokuz alt taşeron şirketi oluşturdu. Böylece Farplas kendi bünyesinde
dokuz alt taşeron şirketten oluşmaktadır.
Ben de bu şirketlerden Kimas Kauçuk’ta
çalışıyordum.
Farplas işçileri olarak bir direniş kararı aldınız, sürecin içerisinde olan birisi

olarak direniş kararının gerekçelerini bizimle paylaşır mısınız?
3 yıldır maaşlarımıza zam yapılmıyor. Asgari ücrete yapılan zammı işveren kendisi
yapmış gibi gösteriyor ve bunu da arkadaşlarınla paylaşma diyorlardı. Artık hepimiz
bu sömürüden bıkmıştık. 12 saat çalışıyor
ama hakkımızı alamıyorduk. Gönüllü denilerek zorunlu mesailere bırakılıyorduk.
Öncelikle komite kurup, biz işçileri en iyi
bir şekilde savunabileceğini düşündüğümüz DİSK ile sendikalaşmaya başladık.
Taleplerimizi bildirmek için iş durdurduk.
Farplas CEO’su ile görüşmek için toplandık. Taleplerimizi bildirdik. 4 maaş ikramiSınıfın Sesi / Sayı: 2
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yeyi kabul etti ve iş durdurmamızdan ötürü
de kimseyi işten çıkarmayacağının sözünü
verdi. Ama işverene güvenilmeyeceğini biliyorduk. Bizden istediği süre olan 1 hafta
daha dolmadan elektrik kesintisi bahane
edilerek hepimizi önce idari izne sonra da
habersizce ben de dahil olmak üzere 100’ü
aşkın çalışan işten çıkarıldık. 40’a yakın arkadaşımız 2 aydır hala idari izinde tutuluyor. İşte bu koşullardan dolayı işyerimizin
kapı önünde direnişimiz sürüyor.






Talepleriniz nelerdir?
İşten atılan biz işçiler işe geri alınsın, işçilerin seçtiği sendika iradesi tanınsın, çalışma koşulları iyileştirilsin ve en temelinde
insanca yaşamaya yetecek bir ücret verilsin
hepsi bu. Yıl 2022, bu çağda köle gibi bu
çalışma koşulları son bulsun diyoruz çok
bir şey mi istiyoruz?
Direniş süreci nasıl ilerledi? 60. güne yakın sürdü, motivasyonunuz nasıldı?
Arkadaşlarımızın bir kısmı yaşadıkları
maddi zorluk sebebiyle arabulucunun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak
direnişimizin inadı, ısrarı, kararlılığı ve ilk
günkü coşkusu hala devam ediyor. Biz 50
yıllık sömürü düzeni karşısında 50 günü
aşan güçlü bir karşı koyuş ve direniş başlattık. Bu bizim için önemli bu açıdan motivasyonumuz yüksek. Kapı önündeki direnişimizi sonlandırmış olsak da işyerimizde
daha da örgütlü bir şekilde büyüyeceğiz.
Farplas içerisindeki halen çalışan işçilerin direnişe karşı tutumları nasıldı?
Mücadelemiz Farplas’ta çalışan tüm işçiler
içindir. İçeride çalışan işçilerin bir kısmı
bizimle olduğunu söylüyorlar. Yüz yüze
ya da telefondan yaptığımız görüşmelerde bizi desteklediklerini ama içeride baskı
altında olduklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyorlar. Onların bize fiilen
destek olmaması elbette kazanım açısından olumsuzluktur. Ama biz hem kendimiz
hem de onlar için direniyoruz. Onların da
sesiyiz. Patron biz direnişe geçince içerideki işçilere bir takım maaş iyileştirmesi
yapmış. Patronun bu davranışının içerideki
işçilerin dışarıdaki biz direnenlere destek
vermesinin önünü kesmek olduğunu her12

Sınıfın Sesi / Sayı: 2

kes biliyor. İşyeri kapısı önündeki direnişimiz bittiği anda hem idari izinli olanlar
hem de önceden belirledikleri birçok kişi
işten çıkarılacak. Yapılan iyileştirmeler geri
alınacaktır. Her şey biz işçilerin haklı mücadelesini kırmak ve bölmek için yapılıyor.
Kamuoyundan desteğe ilişkin neler düşünüyorsunuz?
Direnişimizde, alana gelerek ziyaret eden
kurum ve kuruluşlar bize güç verdi. Oraya
gelen herkese yüz yüze kendimizi anlatma
fırsatı bulduk. Sesimizi gittikleri her yere
taşımalarını istedik. Taleplerimizi sahiplenmelerini ve etraflarına anlatmalarını istedik. Bizim haklı taleplerimiz için direnişimizin sesini duyurmaya çalışan dostlarımız
da oldu. Dayanışma eylemleri yapıldı. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.
Destekler yeterli miydi bence değildi ancak
daha güçlü bir dayanışma olsaydı bizim
açımızdan daha iyi olurdu elbet.
1 Mayıs’a giderken şu an Türkiye’de birçok yerde işçi direnişleri yaşanıyor bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Farplas direnişi olarak tüm işçilere umut
olduğumuzu düşünüyorum. İşçiler; emeklerinin, işlerinin ve haklarının ellerinden
alınmasına göz yummasın ve sessiz kalmasınlar. Her zaman haklarını arasınlar,
dirensinler ve kazansınlar. Bütün işçiler
dayanışma içinde olmalı. Birleşe birleşe kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direnen Farplas işçileri olarak bütün işçileri
1 Mayıs alanlarını doldurmaya çağırıyoruz.







•YEMEKSEPETİ İŞÇİSİ
Merhaba, kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba adım Ferhat, üç yıldır Banabi’nin
Ankara, Mamak deposunda çalışıyorum.
Neden ve nasıl direnişe geçme kararı aldınız?
Bir araya gelmemiz bundan 2 yıl öncesinde DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’nda
örgütlenmemizle başladı. İşyerinde 2 bine
yakın çalışma arkadaşımla beraber sendikamızda bir araya geldik. Sendikanın yetki alacağını fark eden işveren yasadışı bir
şekilde işkolumuzu değiştirdi. Elbette bu
konuyla ilgili yasal süreci başlatarak dava
açtık. Örgütlü mücadelemiz o günden beri
devam ediyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinden önce asgari ücretin üzerinde
aylık alırken bugün aylık ücretimiz, asgari
ücret seviyelerine geriledi. Bu durum aramıza katılan arkadaşlarımızın sayısını artırdı. Buna ek olarak ayrıca bize dayatılan
“esnaf kurye modeli” de bizlerin direnişe
geçmesi açısından temel dayanak noktasını oluşturmuştur. Bu sorunların çözümü
içinsendikamızın öncülüğünde direnişe
başladık.
Taleplerinizden bahseder misiniz?
Öncelikle insanca yaşayabilmemiz için;
mobbingin ve yönetici baskılarının son bulması, hayat pahalılığını da hesaba katarak
ücretimizin en az 5.500 tl olması, sendikal
örgütlenmemizin engellenmesi için yasadı-

şı şekilde değiştirilmiş olan işkolunun tekrardan taşımacılık olarak değiştirilmesidir.
Boykot çağrıları yapmıştınız şu an süreç
nasıl ilerliyor?
Türkiye kamuoyu boykota yoğun bir şekilde destek veriyor. Aydınların ve sanatçıların özellikle destekleri bizlere çok iyi bir
şekilde moral veriyor. İlk başta Yemeksepeti şirketinin işleri %70 azalmıştı ancak bu
oran şimdi %40 civarındadır. Bu nedenle
dayanışmayı daha da artırmalıyız direnişin
ilk günkü coşkusuna tekrar kavuşmalıyız.
Elbette araya zaman girmesinden dolayı
direnişimiz biraz durgunlaştı ancak biz işçiler, sendikamız ve bize desteğini esirgemeyen emek dostları oldukça taleplerimizi
alana kadar mücadele etmekten geri durmayacağız.
Kamuoyundan desteğe ilişkin neler düşünüyorsunuz?
Kamuoyu desteği bizim için çok önemli.
Motivasyonumuzun büyük bir bölümünü
siz emek dostlarından gelen dayanışma mesajlarınızdan alıyoruz. Ayrıca diğer emek
örgütlerinin destekleri de bizim için çok
önemli özellikle konfederasyonumuzun ve
ona bağlı sendikaların destekleri bizim için
çok iyi olacaktır. Bu nokta daha fazla desteğe ihtiyacımızın olduğunu bir Yemeksepeti
işçisi olarak ifade etmiş olayım. ●
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Dosya:

1 MAYIS VE YENİ DÖNEM
İŞÇİ DİRENİŞLERİ
1 Mayıs: Emekçinin Ücreti,
Onuru ve Mücadelesi

E M E K Ç İ N İ N

Ü C R E T İ ,

O N U R U

V E

M Ü C A D E L E S İ

Serdal Bahçe
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Öğretim Üyesi

B

ir bayram günü kendi başına coşku
yaratır mı? Belki insanlara değil ilahlara ait gibi görünen bayramlar kendi
başına bir coşku yaratma kapasitesine
sahip olabilirler, ancak köklerini insani
varoluşta bulan bayramlar ancak onları
yüklenecek insanların coşkusuyla anlam
bulurlar. Bu bayram hele ki bir sınıfa ait
olsun? İşte o zaman bayramın coşkulu
geçmesi ancak sınıfın belirli bir varoluşsal güvene ve coşkuya sahip olması durumunda mümkün olur. Meslek gruplarına
veya ulusal kimliğe ait pek çok bayram
var; ancak bir sınıfa ait olan tek bayram
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’dır.

fazla) misyonu yüklendiklerinin bilincine
erdikleri gün aynı zamanda. Bugün; ister
yüksek bir coşkuyla, ister ise sermayenin
mihmandarlarının silahlarının gölgesinde korkuyla kutlanan, ister çok sayıyla
dağların taşların inletildiği, ister az sayıların her şeye inat ayakta durduğu gün
olsun, işçi sınıfının bir sınıf olarak var
olduğunun, hazır olduğunun, nazır olduğunun ve cesur olduğunun göstergesidir.
Yazgısında tarihi ilelebet değiştirmek bulunan bir sınıfın hem kendini bulduğu,
hem de sadece kendi sorunlarını çözmekle yetinemeyecek evrensel bir misyona
sahip olduğunu kavradığı bir gündür.

Sadece bir günün işçilere ait olmasının
kapitalizmde bir anlamı var tabi ki; geri
kalan tüm günlerin burjuvaziye ait olması mesela. Bunun bir bayram olması,
en azından yasal olarak işçilerin bugün
çalışmayacak olmaları ve sadece bugün
(yine yasal olarak tabi, yoksa ülkemizde 1 Mayıs’da bile çalıştırılan binlerce
işçi var değil mi?) artı değer üretmeyecek olmaları, sömürülmeyecek olmaları
bugünü kuşkusuz önemli yapıyor. Ancak
daha fazlası var. Bugün fabrika ve atölye
sınırlarını aşacak işçilerin bir toplumsal
sınıfın üyeleri olduklarının ve bu sınıfa ait olmakla tarihsel bir (hatta birden

İşçi sınıfı sadece kendi sorunlarını çözmeye çalışmakla yetinemeyecek tek sınıftır; bu nedenle yükü ağır, yolu uzundur.
Zenginleri zenginliğin arsızlığından, yoksulları yoksulluğun utancından kurtaracak sınıftır. Ancak yine de bu uzun yola
başlamadan önce yükünü daha da ağırlaştıracak sorunları bilmesi ve önce onları çözmesi gerekmektedir. 2022 1 Mayıs’ına Türkiye işçi sınıfı hangi sorunlarla
girmektedir peki?
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Önce bu uzun, meşakkatli ancak kutlu
yola başlarken belirtelim; ağır bir muhasaradan geçmektedir, bu süreçte fiziksel
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ve moral olarak gerilediği bir dönemi
yeni yeni aşmaktadır. Uzunca bir süredir pek çok mevzi kaybetmiştir. Üyeleri
gündelik ekonomik ve siyasal baskılardan yılmış ve bir tür tevekküle dalmıştır.
Ancak bu tevekkülün ve uyuşukluğun bir
nedeni siyasi baskı ve sınıfın öz örgütlenmelerinin üzerinde kurulan baskı olsa
da, aslı nedeni sınıfın ekonomik ve moral
kayıplarıdır. Şimdilik ikincisiyle ilgili birkaç notu aktaralım.



ve benzeri gelirlere oranını göstermektedir. Her ikisi de 1999 ile 2006 arasında
düşmüş, 2007 ile 2016 arasında yükseliş
göstermiştir. Ancak 2016’dan bu yana her
ikisi de ciddi bir çöküşle karşı karşıyadır.
Bunu anlamak için Şekil 2’ye bakmak
yeterlidir. Bu şekilde her iki göstergenin
2016 değeri 100 kabul edilmiştir.





Şeklin mesajı çok açıktır. 2016 ile karşılaştırıldığında ücretin ulusal zenginlik
içindeki payı 2021’de % 15’lik bir küçülEmekçilerin ulusal gelirden aldık- me göstermiştir. Keza ücretin kâr ve benları pay son yıllarda giderek eri- zeri gelirlere oranındaki kayıp ise %25 cimektedir.
varındadır. Kısacası emekçi sürekli olarak
Şekil 1 hem ücretlerin milli gelir içinde- patronlar ve zenginler lehine gelir kaybıki payının hem de ücret gelirlerinin kâr na uğramaktadır.
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Asgari Ücret onurlu bir yaşam için
yeterli değildir.
Asgari ücret son yılarda reel olarak giderek
aşınmaktadır. Geldiğimiz noktada insanca
bir yaşamın sürdürülmesinin değil, yoksulluğun ve sefaletin göstergesi olmuştur.
Asgari ücret alanların asgari düzeyde insan
gibi yaşayamadıklarını biliyoruz; asgari ücret alanın artık sadece ve sadece yoksulluk,
geçim sıkıntısı ve yoksunlukla mücadele
ettiğini bilmekteyiz. Tablo 1 asgari ücret
ile DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e bağlı
araştırma merkezi BİSAM’ın aylık olarak
hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarını
vermektedir.






Asgari ücret ile açlık ve yoksulluk sınırlarının karşılaştırılması işçi sınıfının büyük
bir bölümünün açlık ve yoksulluk sınırının
altında ücret kazandığını göstermektedir.
Aşağıda bahsedilecek, ücretli çalışanların
yaklaşık %60’ının asgari ücret civarı ve altında ücret aldıkları düşünülürse gerçekten

16
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işçi sınıfının büyük bir bölümünün açlık ve
yoksullukla terbiye edildiği anlaşılacaktır.
Açlık ve yoksullukla uzun süreli bir imtihan
ise işçi sınıfının sıradan üyelerini ayakta
kalabilmek adına ya ikinci işe ya da devlet
veya özel yardımlara başvurmaya itmektedir. Birincisi fiziksel bir çöküşe, ikincisi ise
ahlaki ve moral bir çöküşe yol açmaktadır.
Kendine güvenen, sadece bugünü değil geleceği de ele geçirmek isteyen bir işçi sınıfı
için açlık ve yoksullukla mücadele sadece
fiziksel ve siyasi bir mücadele değil, aynı
zamanda hak etiği şekilde insanca yaşamaya yönelik ahlaki ve moral bir mücadeledir.
Unutulmaması gereken şey işçi sınıfının
ücret mücadelesinin sadece ekonomik bir
mücadele olmadığıdır. Bu büyük mücadele aynı zamanda insanlık mücadelesidir.
Ancak kendisi insanca yaşayabilen bir işçi
sınıfı bugünü değiştirerek geleceği belirleyebilir.
Asgari ücretin “asgariliği” kalmamıştır.
Asgari ücret yasal bir düzenlemedir; diğer
bir ifadeyle patronların uyması gereken bir
kuraldır. Ancak Türkiye’de patronlar çok
uzunca bir süredir işçileri korumak için
tasarlanmış her kural ve düzenlemeye olduğu gibi asgari ücret düzenlemesine de
uymamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ne yazık ki büyük oranda emekçilerin verdiği vergilerle ayakta duran dev-
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let, işçilerin haklarını ihlal eden sermaye
düzenine karşı ne yeterli yasal güvence
sunmaktadır, ne de yeterli denetimi sağlamaktadır. Örnek olsun, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı denetmenlerinin sayısı
çok düşüktür; az sayıda denetmenin ve iş
müfettişinin ise binlerce işletmeyi denetlemesi mümkün değildir. Bunların sayılarının arttırılmaması bilinçli bir tercih gibi
görünmektedir.
Dahası patronların asgari ücret artışları ile
baş etme konusunda mahir hale geldikleri
açıktır. Örneğin en son asgari ücret artışından sonra bazı patronların belirlenen asgari ücreti çalışanlarına ödedikleri ancak sonra bir miktarını elden geri aldıklarına dair
duyumlar çok fazladır. Patronların yasaları
aşma veya onları dikkate almama konusundaki gözü açıklıklarının ne ilk ne de son
örneğidir bu. Yine örneğin kıdem tazminatıyla baş etmek isteyen bazı patronlar bazı
çalışanları yılın sonunda resmen işten çıkarmakta ve bir sonraki yılın hemen başında yeniden işe almaktadırlar (bu uygulama özelikle tekstil ve gıda gibi sektörlerde
mutat hale gelmiştir). Hatta iş denetmenlerinin ya da iş müfettişlerinin teftişleri süresince kayıtsız çalışan çalışanları bir yere
kilitlemek veya evlerine yollamak gibi kimsenin aklına gelmeyecek uygulamalar da
patronların repertuarında bulunmaktadır.
Tüm bunların aşılması ancak işçi sınıfının
örgütlü mücadelesiyle mümkündür.







şu anlama gelmektedir; Türkiye’de her 10
emekçiden altısının kendisi ve hanesi açlık
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla işçi
sınıfının mücadelesi sadece insanca yaşam
mücadelesi değildir; aynı zamanda fiziksel
olarak ayakta kalma mücadelesidir.
Asgari ücret alanların AB üyelerindeki oranı ise görüldüğü gibi çok ama çok düşüktür. Büyük bir olasılıkla asgari ücret AB ülkelerinde en nitelik gerektirmeyen işlerde
çalışan tecrübesiz işçilere ödenen ücrettir;
ki o ücret bile döviz cinsinden hesaplandığında Türkiye’deki asgari ücretten misliyle
fazladır. Oysa Türkiye’de ortalama ücretler
de asgari ücrete yakınsamaktadır.

Gelelim asgari ücrete. Bahsedildiği gibi asgari ücret Türkiye’de çalışanlar açısından
en düşük ücret olma vasfını çoktan yitirmiştir. Bu çarpıcı gerçeği yansıtabilmek
için DİSK-AR’ın verilerini kullanalım. Tablo
2 çeşitli AB ülkelerinde ve Türkiye’de asgari ücret ve civarında ücret alanların tüm
ücretlilere oranlarını göstermektedir. Tabloya göre Türkiye’deki ücretlilerin % 57’si
asgari ücret veya ona çok yakın bir ücret
almaktadır. Aslında bu asgari ücretin asgari olmaktan çıkıp tüm Türkiyeli emekçiler
için ortalama ücret haline geldiğinin göstergesidir. Üstelik yukarıda asgari ücretin
açlık sınırının bile altında olduğu düşünülürse Türkiye işçi sınıfının ekonomik kayıplarının boyutu daha kolay anlaşılır. Bu
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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Tablo 3, 2018 yılı çeşitli emekçi kategorileri içinde asgari ücretin altında alan işçilerin sayısını ve oranını vermektedir.
Görüldüğü gibi 2018 yılında tarım emekçilerinin % 73’ü, en niteliksiz işlerde çalışan
emekçilerin % 37,9’u ve geri kalan geniş
emekçi kitlesinin ise %29,1’i asgari ücretin
altında ücret almaktadır. Bu üç kategori
içinde 5 milyondan fazla işçi asgari ücret
dahi alamamaktadır. Bu durumun çok vahim olduğu açıktır.
Emekçi hanelerin yaşam koşulları
da çok zorludur.
Emekçiler sadece işyerinde değil hane içinde ve gündelik yaşamda da büyük zorluklara katlanıyorlar. Şimdi 2018 hanehalkı
bütçe anketinden derlediğimiz bazı verileri
aktaralım:
2018 yılında 4,8 milyon emekçi hane ev sahibi değildi, kiracıydı. 15 milyon civarında
emekçi hanenin üçte birine yakınının konut sorunu olduğu anlamına gelmektedir
bu durum.
2018 yılında 1.487.197 emekçi hane ev
borcu ödemekteydi. Bu arada 2018 yılında ev kredisi ödeyen hane sayısı yaklaşık 2
milyon civarındaydı; dolayısıyla ev kredisi
ödeyen her dört haneden üçü emekçi hanesiydi.
2018 yılında yaklaşık 5 milyon emekçi
hane modern bir ısıtma sistemi yerine soba
ile ısınmaya devam etmekteydi.
Emekçi hanelerin yarısına yakınında bilgisayar, yaklaşık dörtte birinde ise internet
hattı yoktu. Bu durum, eğitimin pandemi
etkisiyle giderek online hale geldiği akılda
tutulursa, emekçi çocuklarının eğitiminin
giderek güçleştiğine işaret etmektedir.
18

Sınıfın Sesi / Sayı: 2

2018 yılında, işsizler de dahil, yaklaşık
100 bin emekçi hanenin evinde buzdolabı, 200 bin emekçi hanenin evinde çamaşır
makinesi ve yaklaşık 3 milyon emekçi hanenin evinde ise bulaşık makinesi bulunmamaktadır. Bu emekçi hanelerde ev içi
kadın emeğinin daha yoğun kullanımını ve
emekçi kadınların ev içi iş yükünün arttığını göstermektedir.
2018 yılında emekçi hanelerin % 59’unun
otomobili yoktu.
2018 yılında 9 milyona yakın emekçi hane
hiç tasarruf yapamadığını açıkladı.
2018 yılında ortalama bir işveren hanesi
ortalama bir emekçi haneden 7 kat fazla
eğitim harcamasında bulundu. Eğitimin giderek özelleştiği ve piyasalaştığı bu ortamda bu durumun emekçi çocuklarının eğitim
yoluyla avantajlı değil, dezavantajlı duruma düşürüldüğünün göstergesidir.
İşçi sınıfının potansiyel gücü
Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen işçi
sınıfı niceliksel olarak giderek büyümektedir. Kapitalist gelişmenin doğal sonucu olarak ortaya çıkan bu gelişme işçi sınıfının
potansiyel gücünü artırmaktadır. Bu artışı
görebilmek adına bu satırların yazarının
çok uzunca bir süredir Ahmet Haşim Köse
ile yürüttükleri bir çalışmanın bazı sonuçlarına bakmak yeterli olacaktır. Bu çalışma
Hanehalkı Bütçe Anketlerinden Türkiye
toplumunun sınıfsal yapısını türetmeyi hedeflemektedir. Tablo 4, 2012 ile 2018 yılları arasındaki sınıfsal yapıdaki dönüşümü
vermektedir.
Tabloya göre 2012 yılında işsizler de dahil
emekçi hane sayısı 12,3 milyon civarındayken 2018 yılında yaklaşık 15 milyona çık-
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mıştır. Bu muazzam bir dönüşümdür. 2018
yılında ülkenin 79 milyonluk nüfusunun
yaklaşık 54 milyonu emekçi hanelerin çatısı altında yaşmaktadır. Bu kitlenin potan-

siyel siyasi ve ekonomik gücünün farkına
varması çok önemlidir.

Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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Son söz…
1 Mayıs’a Türkiye işçi sınıfı boyutları ve nüfusu büyümüş; ancak ekonomik, siyasal ve
yasal baskı altında girmektedir. Örgütlenme düzeyi oldukça gerilemiş, öz savunma
mevzilerinin büyük bir bölümünü kaybetmiş, ekonomik ve sosyal haklarının bir bölümünün yağmalanmasına izin vermiş ve
moral olarak gerilemiştir. Ancak şimdi kuşatmayı yarma emareleri göstermektedir.
Bu önemlidir. Birkaç nedenle….






Öncelikle Türkiye’nin tüm ekonomik ve siyasi sorunları işçilerin, emekçilerin katılımı
olmadan çözümü zor sorunlardır. İkincisi,
işçi sınıfının her kazanımı sadece kendisi
için değil, çalışan tüm kesimler açısından
bir kazanım anlamına gelecektir. Üçüncüsü, demokratik, eşitlikçi ve hakkaniyetli
bir cumhuriyet ancak ve ancak bu ölçüde
büyük potansiyel güce sahip bir sınıfın önderliği ele almasıyla kurulabilecektir. Son
olarak artık Türkiye’de cumhuriyetin kazanımlarının tek sahibi işçi sınıfıdır. Ancak o
hareket ettiğinde, etrafını saran kuşatmayı
kırdığında, özgüvenini kazandığında ileriye doğru atılabilecek durumdayız.
Bu 1 Mayıs kuşatmanın kırıldığı bayram
olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. Yaşasın 1
Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı! ●

Kaynakça

1- DİSK AR (2021) Asgari Ücret Gerçeği
2022 Raporu, İstanbul.

“Tüm olumsuzluklara rağmen
işçi sınıfı niceliksel olarak giderek
büyümektedir. Kapitalist gelişmenin doğal
sonucu olarak ortaya çıkan bu gelişme
işçi sınıfının potansiyel gücünü
artırmaktadır.”
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.
Iktisadi Buhran ve Küresel
Pandemi Kıskacında Emek: Yeni
Egilimler
Üzerine Notlar1
Metin Özuğurlu
Öğretim Üyesi

Giriş
Bu yazı Türkiye’de 2021’i 2022’ye bağlayan
zamanlarda başlayıp yaygınlaşan ve kısmi
kazanımlarla inişli-çıkışlı bir seyir gösteren işçi mücadelelerini konu almaktadır.
Emek hareketindeki yeni eğilimler seçim
süreci Türkiye’si hakkındaki kestirimlere
yeni bir boyutun ilave edilmesi gerektiğini göstermiştir. Zira toplumsal etkileşimin
derinlerindeki fay hatları, toplumsal sınıf
konumları, uzun bir aradan sonra yeniden
harekete geçmiştir. Üstelik bu hareketlenme ülke insanlarının yeniden egemen bir
toplum vücuda getirme kavgası verdiği bir
zaman diliminde yaşanmaktadır. İşçi eylemlerinin nesnel kapsamını tartışmadan
önce, bu ortamı koşullandıran iki önemli

parametre, küresel kriz ve pandemi, ana
hatları ile alınacaktır. Ardından emek hareketindeki yeni eğilimler, ücret odaklı bir
başka toplu işçi eylemliliği ile, 1989 Bahar
Eylemleri ile, kıyaslayarak değerlendirilecektir.
Kıskacın Koşullandırdıkları:
Kısa Bir Muhasebe
Dünya ekonomisi; zaman bakımından uzun
süreceği anlaşılan, kapsam bakımından ise
yaygın ve derin bir iktisadi buhran içindedir. Tarihsel kapitalizmin kriz yönelimli bir
sermaye birikim tarzı olduğu hususu, dört
asrı aşan deneyimler ışığında adeta yasa
konumuna yükselmiş bir saptama olarak
görülebilir. Tam da bu noktada ciddi bir paSınıfın Sesi / Sayı: 2
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radoks söz konusudur: Ne yazık ki krizden
çıkış programları da çoğunlukla sermaye
çıkarlarına dönük olagelmiştir. Öyle ki, işçi
sınıfının tarihsel kazanımlarını topyekûn
tasfiyeye yönelen ve neoliberal sıfatıyla
tanımlanan sermaye programı da, krizden
çıkış iddiasıyla 1980’lerin başlarında yürürlüğe konmuş bir program durumdaydı.
Derdin membaı, dermanın pınarı olur mu?
Kuşkusuz olmaz, olamadı da; ama krizden
çıkış için hükümet icraatlarında sermaye
lehine atılan her adım, katlamalı fenalıklar olarak emekçilerin çalışma ve yaşam
koşullarında yüksek tahribatlar yaratarak,
mevcut krizi daha da derinleştirdi. İktisadi
buhran koşularının yeni emek hareketini
koşullandıran özellikleri hakkında şu belirlemeleri yapmak mümkündür:






Metalaşma sürecinin eriştiği seviyenin çok
yönlü etkilerinden biri olarak emekçi hanelerinin ücret bağımlılığı yükselmiş durumdadır.
İstihdam biçimlerindeki çeşitlenme, işçilerin örgütlenme ve mücadele kapasitesini
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zayıflatırken, olanca farklılığı ile istihdamın güvencesiz bir tarzda sürdürülüyor
olması birleşik sınıf hareketinin gelişmesi
bakımından nesnel bir zemin sunmaktadır.
İstihdamın güvencesiz ve belirli süreli niteliği ile işsizliğin yaygın varlığı, işsiz kalmakla istihdam edilmeyi birleşik bir işgücü
piyasası deneyimi haline getirmiş durumdadır. Bu durum, işçi mücadelelerinin toplumsal desteği bakımından önemli olanaklar sunmaktadır.
Bütün metaların fiyatı gibi işgücünün fiyatı da (ki o ücretidir), küresel piyasa
ölçeğinde belirlenmektedir. Varlığını ücret sendikacılığı ile sınırlayan sendikacılık
gelenekleri bakımından içinden çıkılmaz
bir durum oluşmuştur. Ücretlerin fiilen belirlendiği ölçek ile (uluslararası piyasalar)
toplu sözleşme masasının kurulduğu ve
hukuken belirlendiği ölçek (iç-pazar/ulusal ekonomi) farklılaşmış durumdadır.
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E M E K
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K I S K A C I N D A

İktisadi buhran ve pandemi koşullarının
birleşik etkisi altında emekçi sınıflar; yoksullaşır, ücret gelirine bağımlılıkları artar
ve yaşamı idame ettirme derdiyle dertlenir
iken, bir yandan da toplum indindeki saygınlıkları artmış, mal ve hizmet üretiminden gelen muazzam bir güce sahip olup,
kalabalık bir sınıfa ait olduklarını bilince
çıkarmışlardır. İşte bu koşullarda örneğin
ABD’de Staten Island Amazon’da işçiler
kelimenin gerçek anlamıyla tarih yazmışlar, uzmanların değerlendirmesiyle ABD’de
1930’lardan bu yana emek hareketinin en
önemli zaferine imza atarak, kendi kurdukları Amazon İşçi Sendikası’nı işyerinde
yetkili kılmayı başarmışlardır. İşçi sınıfının
örgütlenme ve mücadele kapasitesi, dünya çapında yeniden yükselişe geçmiştir.
O nedenle aşağıda 1989 Bahar Eylemleri

P A N D E M İ

Covid-19 salgını ile ortaya çıktığı gibi tarihsel kapitalizmin temel eğilimlerini (başta

Küresel salgın koşullarında yurttaşların
devletten beklentisi, müşterek –aynı zamanda da şahsi- ihtiyaçların karşılanması ve yaşam güvencesinin sağlanmasıdır.
Müşterek ihtiyaçlar eşitlikçi kamu politikalarına, yaşam güvencesi ise özgürlükçü
kamu politikalarına göndermede bulunur.
Oysa hükümetler –bizde de olduğu- salgını
gerekçe göstererek, devletin baskıcı karakterini güçlendirme yolunu seçmiş durumdadır. Hükümetler, tercihlerini, eşitlikçi
kamu politikaları yerine sosyal yardım mekanizmaları lehine kullandılar.

K Ü R E S E L

Kargo, kurye, market gibi normal zamanların düşük statülü işlerinde çalışan emek-gücü, “yaşamsal emek” adlandırmasıyla itibar
kazanırken, mal ve hizmet üretiminin toplumsal yaşamın idamesi bakımından tayin
edici rolü yeniden hatırlandı.

Virütik salgınlarda, şahsi olanla müşterek
olan, bireysel olanla toplumsal olanı, yerel
olanla evrensel olan, nesnel olarak iç içe
geçmektedir. Bugün bu nesnellik, sanal
küresel ilişki ağları kanalıyla muazzam bir
öznel deneyim aktarımıyla beslenmektedir.
Bu durumun insanlarda bilinç sıçramaları
yaratacağı açıktır.

V E

Mal ve hizmet üretiminde küresel ölçekte
girift alt-sözleşme ilişkileri ile işleyen meta
zinciri, tespih taneleri metaforunu andırır
şekilde dağılmış durumdadır. Küresel meta
zincirini sevk ve idare eden çok-uluslu şirketler zincirin dağılan halkalarını yeniden
toparlama çabasındadır.






B U H R A N

İktisadi buhranın burada kaleme alınan ve
dört maddede özetlenen özelliklerini daha
da artırmak mümkündür. Yukarıdaki saptamalar, emek hareketindeki yeni eğilimleri
anlamak bakımından önem arz eden belli
başlı hususlarla ilgilidir.
Literatürde “geleneksel olmayan tehditler”
üst başlığı altında sınıflandırılan Covid-19
küresel salgınına gelince, bu salgınla açığa
çıkan ve emek hareketi bakımından önem
arz hususlar şöyle sıralanabilir:

emek olmak üzere varlıkları meta biçimine indirgeyerek özel mülkiyet rejimine tabi
kılma eğilimi) koruyan ve derinleştirerek
sürdüren iktidar biçimleri, virütik salgın ve
benzeri “geleneksel olmayan tehditler dünyasını” yönetemez. Zira korudukları toplumsal ilişki tarzı, insanlığın (ve doğanın)
mahvına yol açan “geleneksel olmayan
tehditler dünyasının” bizzat membaıdır.

K Ü R E S E L

“İşçi sınıfının tarihsel
kazanımlarını
topyekûn tasfiyeye
yönelen ve neoliberal
sıfatıyla tanımlanan
sermaye programı da
krizden çıkış
iddiasıyla
1980’lerin başlarında
yürürlüğe konmuş
bir program
durumdaydı.”
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ile mukayese içinde okuyacağınız yeni işçi
eylemlilikleri, inişli-çıkışlı seyri ile Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek temel dinamiklerden birine işaret etmektedir.






Bahar Eylemlerinden Kara Kış
Kalkışmalarına2
1989 Bahar Eylemleri, neoliberal sermaye
programının parasalcı ilk salvosu ile ücretleri bastırılan işçi sınıfının bir ayı aşan ve
taleplerinin kabulüyle sonuçlanan toplu
eylemliliğinin adıdır. İşçi mücadelelerinin
ücret odaklı olması, her iki eylemliliğin
belki de tek ortak yanıdır. Bu ortaklık bile
ücretin taşıdığı değer ve anlam söz konusu
edildiğinde ortadan kalkacaktır. Bu hususu
tartışmadan önce her iki eylemlilik arasındaki benzerlik ve farklılıkları madde madde sıralayalım:
•89 Bahar Eylemleri’nde yer alan 100 bini
aşkın işçinin tamamına yakını kamu işçisiydi ve sendikalıydı. Bununla birlikte ‘89
eylemleri sendika ve konfederasyon iradesinin ürünü değildi; eylemlerin hazırlayıcı
iradesi, sendika şube yöneticileri ve işyeri
temsilcilerinin oluşturduğu “şube platformları” adı verilen iki yıllık deneyime sahip fiili yapılardı. Bugünkü eylemlerde ise
sendika iradesi son derece sınırlı bir etki
alanına sahip; eylemler tümüyle işyeri tabanlı ve il ölçeğindeki etkileşime açık bir
karakter sergiliyor.
•’89 Eylemleri; toplu viziteye çıkma, sakal bırakma, yemekhane ve servis eylemleri gibi doğrudan üretimi hedef almayan
eylem biçimleri ile başlayıp derece derece

eşik yükseltmiş ve sonunda şalter indirmeye kadar ulaşmıştı. Bugünkü eylemler ise
doğrudan iş bırakma ve işyerine kapanma
gibi yüksek seviyeli eylem biçimlerine sahip.
•89’un eylem sistematiği toplumsal meşruiyet kazanmaya dönük idi, bugünkü eylemler ise verili bir meşruiyet zemininde
gerçekleşiyor. Toplumsal meşruiyet bugün
için de kazanılacak bir şey olsa idi, ‘sokağın’ ülke siyasetinde bu kadar kriminalize
edildiği bir ortamda, işçiler bu ölçüde sokağa akamazlardı.
•Örgütlü olmasına rağmen ‘89 eylem deneyimleri lokal kaldı, deneyim paylaşımı
ve birleşik bir forma evrilmesi mümkün
olamadı. Alternatif ve sosyal medya aracılığıyla bugünkü eylemlerde gerçekleşen
deneyim paylaşımı ise tek kelimeyle muazzamdır. Lenin’e atıfla “işçi sınıfına dışarıdan bilinç aktarımı” denen işlemin esası
-Lenin iyi okunduğunda anlaşılacağı gibimücadele deneyimlerinin başarı ve başarısızlıklarıyla aktarılmasıdır. Sosyal medya
ortamında bu işlem seçici olmayan bir biçimde görsel hafızaya etki ederek gerçekleşmektedir. İçinde bulunduğumuz ortamın niteliği gereği, deneyim aktarımları
sonucunda, işçiler kendi tekil sorunlarının
işçi sınıfının tamamının sorunu olduğu ve
hatta toplumun da aynı sorunla boğuştuğu
gerçeğini hızla idrak edebilmektedir. Soruna kaynaklık eden nedenler ve çözüm konusu ise Kara Kış Kalkışması’ndaki kolektif
eylemliliğin hangi ölçüde örgütlü bir forma
kavuşacağı ile ilgilidir.

“İktisadi buhran ve pandemi koşullarının birleşik
etkisi altında emekçi sınıflar; yoksullaşır, ücret
gelirine bağımlılıkları artar ve yaşamı idame
ettirme derdiyle dertlenir iken, bir yandan da
toplum indindeki saygınlıkları artmış, mal ve
hizmet üretiminden gelen muazzam bir güce sahip
olup, kalabalık bir sınıfa ait olduklarını bilince
çıkarmışlardır.”
24
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•’89 Bahar Eylemleri “ihracata dayalı büyüme modelinin” ücretlerin bastırılmasına
dayanan ayağını kırmayı başarmış, ücret
kayıplarını telafi eden sonuçlar almıştı; lakin işyeri inisiyatifine dayalı eylem formunu sendikal örgütlülük içine taşıyamadığı
gibi, mücadeleye önderlik eden kadrolar
da sendika genel merkez yönetimlerinde
sınırlı ölçüde yer alabilmişti. Bunların da
etkisiyle neoliberal gündemin karşı ataklarını önleyebilecek bir birikim yaratamadı. Bugünkü eylemler, uzun süreli iktisadi
buhran koşullarında, çoğunlukla örgütsüz,
işyeri tabanlı ve ücret odaklı gelişiyor. Özel
sektörde tedarik zinciri içinde yaşamsal
hizmet üreticisi kargo işçilerinin performatif eylemleri, Kara Kış Kalkışması’nı görünür kılıyor; yayılarak gelişen bu eylemlerin
nasıl sonuçlanacağı hakkında kestirimlerde bulunmak zor olsa da etkilerinin farklı
olasılıklara açık olacağı, şimdiden söylenebilir.
Proleterleşen Toplum Sınıflaşıyor
Dünyanın Güney Kutbu ile birlikte Türki-

ye de 21. yüzyıla kısa zaman aralığında
gerçekleşen büyük proleterleşme dalgaları
ile girdi. Bugün Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 71’i ücretli; toplamı yüzde
25’i bulan esnaf ve ücretsiz aile işçilerinin
önemli bir bölümü de sermayenin doğrudan nüfuzu ve gerçek denetimi altında
yaşamlarını sürdürmektedirler. Sadece 12
yıl önce, 2010’da istihdam edilenlerin yüzde 60’ının ücretli, kendi hesabına çalışan
(yüzde 21) ve ücretsiz aile işçisi (yüzde
13) toplamının da yüzde 34 olduğu düşünüldüğünde, ücret rejimine tabi olarak yaşayanların sayısının Türkiye toplumundaki
payı ve gelişmenin yönü daha iyi anlaşılabilir.
21. yüzyıldaki büyük proleterleşme dalgası, 19. yüzyıldakinden farklı olarak yeni
istihdam alanları yaratılarak gerçekleşmiyor; kendine yeter geçim koşullarından
kopartılan ve işgücü piyasasına fırlatılan
milyonlar kısa süreli güvencesiz istihdam
ve işsizlik sarmalından mütevellit bir hayatı deneyimlemeye başlıyorlar. Üstelik bu
deneyim, para ile erişilebilir olmayan ya da
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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meta olmayan yaşam alan ve olanaklarının
da tümüyle tasfiye edildiği bir zamanda
gerçekleşiyor. Bu koşullarda ücret, yaşamı
sürdürebilmenin yegâne aracı konumuna
yerleşiyor.






20. yüzyıl boyunca ücret mücadelesi daha
iyi koşullarda yaşama arzusunun ifadesi
idi, şimdi ise yaşamı sürdürebilme güdüsünün bir ifadesi haline gelmiş bulunuyor.
Zira 21. yüzyılın kapitalist birikim rejiminde sermaye, emeğin yeniden üretiminde sorumluluk üstlenmediği gibi yeniden üretimin geleneksel ve/veya kamusal nitelikteki
meta dışı alanlarına çökerek metalaştırmış
durumda. Bu koşullarda sınıflar mücadelesinin odağına ücret rejimi ve seviyesinin
yerleşmesi anlaşılırdır. Tam da bu nedenle, talep edilen ücret seviyesinde sağlanan
anlaşmaların etkisi kısa süreli ve geçici
olacaktır; çünkü ücret odaklı mücadelenin
gerçek içeriği, ücrete bağımlılık alanları-
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nın geriletilmesi mücadelesidir. Beslenme,
barınma, sağlık, eğitim gibi yaşam alanlarının parayla erişilebilir alanlar olmaktan
çıkmaları sağlanmadıkça, ücret talebinin
daha iyi koşullarda yaşama arzusunun bir
ifadesi olabilmesi mümkün değildir.
Mal ve hizmet üretim sürecinde konumlanan erkek ve kadınlar mücadele içinde
bir sınıf olarak tarih sahnesine çıkarlar.
Yoksulluk çok arttığı için değil, derinleşen
toplumsal eşitsizlikleri meşrulaştıran mekanizmalar etkisizleştiği için ayağa kalkan
ve büyük bir toplumsal meşruiyete sahip
bulunan işçiler, Cumhuriyet’in yeniden kuruluş sürecinde Türkiye toplumuna insanca bir yaşam sürdürebilmek bakımından
büyük olanaklar sunuyorlar. ●

DOSYA: 1 MAYIS VE YENİ DÖNEM İŞÇİ DİRENİŞLERİ

“Yoksulluk çok arttığı için değil,
derinleşen toplumsal eşitsizlikleri
meşrulaştıran mekanizmalar
etkisizleştiği için ayağa kalkan
ve büyük bir toplumsal
meşruiyete sahip bulunan işçiler,
Cumhuriyet’in yeniden
kuruluş sürecinde Türkiye
toplumuna insanca
bir yaşam sürdürebilmek
bakımından büyük
olanaklar
sunuyorlar.”







Notlar

1 Bu çalışma, “Mücadelede Saflaşanlar”
başlığı ile 06.02.2022 tarihli Birgün Pazar’da
yayımlanan yazımın yeniden gözden geçirilerek genişletilen versiyonudur.
2 Son dönemde yaygınlaşan işçi eylemleri
de dahil olmak üzere emek hareketi ile ilgili
düzenli ve sistemli veri sunan Emek Çalışmaları Topluluğu’na ait http://emekcalisma.
org/ web sayfası, bu yazıdaki güncel verilere
kaynaklık etmiştir.
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Türkiye Sınıf Mücadelesi Tarihinden

1 Mayıs’ın Dünü ve Bugünü
Celal Uyar

Sosyal-İş Sendikası Genel Sekreteri

B

in sekiz yüz yetmiş üç yılı Amerika Birleşik Devletlerinde “Uzun Kriz” olarak
adlandırılan Jay Cooke Bankasının iflası ile
başlayan ve 1873’ten 1879 yılına kadar süren ekonomik kriz ve sonrasında da 1896
yılına kadar süren ekonomik durgunluk yaşandı. Bankanın iflası, piyasaların neredeyse
tamamını etkiledi. Özel yatırım kurumları
ve bankalarda başlayan iflas dalgası demiryolu ve sanayi şirketlerini de etkisi altına
aldı. Binlerce Amerikan şirketi peş peşe iflas
etti. Bu iflasların sonucunda yüzbinlerce işçi
işini kaybetti. Ülkede işçi ücretleri ortalama
yüzde 25 düştü. Ülkedeki işsizlik ve düşük
ücretlerin doğal sonucu olarak, yüzbinlerce işçi evsiz kaldı ve açlık ülkede toplumsal
bir hastalığa dönüştü. Amerikan burjuvazisi
kendi yaratmış olduğu krizin tüm faturasını
işçi sınıfına ödetmek istedi. Bir yandan ücretleri düşürürken diğer yandan iş saatlerini
uzatarak krizden çıkmayı denedi.
Krizin ağır faturasını ödemek istemeyen Amerikan işçi sınıfı değişik
eylem ve direnişlerle burjuvazinin
karşısına dikildi
Haziran 1877 tarihinde Pennsylvania Railroad adlı demiryolu şirketi katarlardaki vagon sayısını iki kat artırırken, işçi ücretlerini
%10 oranında düşürdü. Aynı yılın temmuz
ayında bir daha işçi ücretlerinde %10 kesinti yaptı. Bu uygulamaya karşı işçi sınıfının
cevabı demiryolu makaslarını kontrol altına
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almak oldu. Grev hızla tüm ülkeye yayıldı.
Tarihte “Büyük Grev” diye bilinen bu eyleme
yaklaşık yüz bin işçi katıldı. Greve kent yoksulları, işsizler ve çiftçiler de destek verdi.
Devletin saldırısı sonucu yüzden fazla işçi
ve emekçi hayatını kaybetti ve binden fazla
işçi, kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.
1884 yılının yaz aylarında Amerikan Emek
Federasyonu’nun öncülü olan Örgütlü Sendika ve İşçi Birlikleri Federasyonu “sekiz
saatlik işgünü” hakkının kazanılması için
kampanya başlattı. Şikago emek örgütleri, iki yıl sürecek olan kampanya boyunca
birçok etkinliğin yanı sıra işçilere anketler
göndererek işçilerin daha kısa işgünü ve
çocuk emeği hakkındaki görüşlerini aldı.
Daha sonraki yıllarda işçi eylemlerinin sevilen şarkılarından “Eight Hour Day (Sekiz
Saatlik İşgünü)“ şarkısı ve benzeri şarkılar
bestelendi. İşçilerin toplu olarak bulunduğu
her yerde ve her eylemde “Sekiz Saat İş, Sekiz Saat Dinlenme, Sekiz Saat Ne İstersek”
veya “Kısa Çalışma Süresi Ücreti Artırır” işçilerin ortak talebinin sloganı haline geldi.
1 Mayıs 1886 tarihinde Şikago’da kampanyanın programı dahilinde çalışma süresinin
kısaltılması talebiyle bir miting düzenlendi.
Michigan Bulvarı’ndaki mitinge 80 bin işçi
katıldı.
Şikago’daki görkemli işçi mitingi, işçi devriminden korkan işverenleri ve onların siyasal







iktidarını telaşa düşürdü. Devlet güçleri, mitingden hemen iki gün sonra 3 Mayıs 1886
tarihinde Şikago’daki McCormick fabrikasında sürmekte olan greve saldırdı ve öncü
işçileri öldürdü. Yoldaşlarının öldürülmesini protesto etmek için işçiler 4 Mayıs 1886
tarihinde Haymarkt Meydanı’nda miting
düzenledi. Mitingin
dağılmasına yakın
meydanda kalan işçilere, polisler silahlarla
saldırdı. Tam bu kargaşanın ortasına atılan
bir dinamit lokumunun patlaması sonucu yedi polis ve dört işçi hayatını kaybetti.
Amerikan devleti kendi yarattığı provokasyonun tüm sorumluluğunu işçi önderlerinin
üzerine yıktı. Meydandaki yaşanan katliam
anında çoğu işçi önderinin alanda olmamasına rağmen, mahkemeler düzmece kanıtlarla işçi önderlerini suçlu buldu ve idama
mahkum etti.
11 Kasım 1887 tarihinde işçi önderleri Albert Parsons, Augst Spies, Adolph Fischer
ve George Engel idam edildi. Yapılan düzmece yargılama süresince burjuvazinin satın aldığı basın kuruluşları işçi önderlerinin
asılması için kara propagandalarını aralıksız
sürdürdüler. İdam edilen işçi önderlerinden
Parsons’un idama giderken son sözleri şöyleydi: “Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil,
sosyalist olduğumdan asılacağım.”
14-28 Temmuz 1889 tarihinde Paris’te

toplanan İkinci Enternasyonal’in ilk kongresinde Fransız delege Raymond Lavigne,
tüm ülkedeki işçilerin kendi ülkelerinin koşullarına uygun olarak, 1 Mayıs 1890 tarihinde Amerikalı yoldaşların anısına miting
düzenlemeleri konusunda kongreye önerge
verdi. Verilen önerge kongrenin 20 Temmuz
1889 tarihli oturumunda kabul edildi. İkinci Enternasyonalin 1891 yılında Brüksel’de
yapılan kongresinde ise; 1 Mayıs’ın her yıl
uluslararası işçi etkinlikleri günü olarak
anılması kararı alındı.
1 Mayıs 1891 tarihinden sonra, tüm dünya
ülkelerinde milyonlarca işçi ve emekçi Şikago’da yitirilen işçi önderlerinin unutulmaz
hatıralarına saygı için alanlara çıkmakta ve
onların anılarını onurlandırmanın yanı sıra
işçi sınıfının güncel taleplerinin de dile getirildiği bir mücadele günü olarak yaşatılmaktadır.
Memleketimizde 1 Mayıs
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19091912 yılları arasında Üsküp, Selanik, İstanbul ve Trabzon’da çeşitli milliyetlerden
işçilerin katılımıyla 1 Mayıs toplantıları yapıldığını tarihi belgelerden anlaşılmaktadır.
1913 yılında İttihat ve Terakki hükümeti 1
Mayıs etkinliklerini yasakladı. Birinci Paylaşım Savaşı yıllarında memleketimizde 1
Mayıs etlikleri yapılamadı. 1 Mayıs 1921’de
İstanbul’da işgal ordularının varlığına rağSınıfın Sesi / Sayı: 2
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men Türkiye Sosyalist Fırkası Başkanı Hüseyin Hilmi’nin önderliğinde binlerce işçi
Saraçhanebaşı’nda toplanıp Şişli civarındaki
Hürriyet-i Ebediye tepesine kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 1 Mayıs 1922 tarihinde
Mersin limanına demir atmış olan Fransız
donanması işçiler ve sosyalistler tarafından protesto edilmiştir. Ve bu tarihte işçiler
“Yaşasın 1 Mayıs, kahrolsun emperyalizm,
kahrolsun emperyalistlerin uşağı İstanbul
hükümeti” sloganlarıyla sekiz saatlik işgünü
ve diğer güncel taleplerine ilişkin dövizler
taşımışlardır.

İş, Hafta Tatili ” pankartları ile Cebeci’den
Ulus’ta bulunan Meclis binasına kadar bir
yürüyüş düzenledi.

1 Mayıs 1923’de İstanbul tütün ve reji işçileri greve gitti. İstanbul Tramvay, Tünel,
Telefon ve Gazhane işçileri kitlesel olarak
1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirdi. Aynı
yıl Adapazarı’nda İmalat-ı Harbiye işçileri,
Ankara’da mürettipler ve fırıncılar 1 Mayıs’ı kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Kadın şair Yaşar Nezihe’nin 1 Mayıs’a Methiye
adlı şiiri Şefik Hüsnü’nün çıkardığı Aydınlık
Dergisi’nde yayımlandı. Şiirin iki beyiti şu
şekildeydi:

1967 yılında DİSK’in kurulmasıyla birlikte
1 Mayıs etkinlikleri işçi sınıfının ve ilerici
kamuoyunun gündemine taşındı. DİSK Yürütme Kurulu 1 Mayıs 1969 öncesi yayınladığı bildiri de şöyle diyordu: “Bütün dünya
emekçilerinin daha mutlu bir yarına, daha
güvenilir bir yaşama kavuşmak için giriştiği mücadelelerin birleştiği 1 Mayıs gününü,
devrimci işçilerin biricik temsilcisi olarak
yürekten kutlarız.” 1970’li yıllarda 1 Mayıs
etkinliklerinin kitlesel olarak alanlara gerçekleştirilmesi sadece DİSK’in gündeminde
değildi. Ülkedeki sol, sosyalist yapılanmalarında da gündeminde 1 Mayıs etkinliklerinin alanlara taşınması en önemli yeri işgal
ediyordu. 1975 yılı 1 Mayıs’ında TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi) İstanbul Tepebaşı’nda bir salonda açık bir toplantı ile 1 Mayıs’ı kutladı.






“Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.
Bak fabrikalar uykuya dalmış şimdi.
Herkes yaya kaldı, ne tren var ne tramvay
Sen bunları kendin için şan-ü şeref say.”
1 Mayıs 1924 günü Ankara’da aralarında
askeri fabrika ve dekovil işçilerinin de bulunduğu kalabalık bir işçi topluluğu, “8 Saat
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İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma
günü kitlesel bir şekilde son olarak 1925
yılında kutlandı. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde “Amele Bayramı” olarak yasalaşan 1
Mayıs etkinlikleri, 1925 yılı 1 Mayıs etkinliklerinde dağıtılan bir bildiri bahane edilerek, 1 Haziran 1925 tarihinde yasalaşan
2739 sayılı Takrir-i Sükun yasası ile 1 Mayıs
etkinlikleri yasaklandı.







T Ü R K İ Y E
T A R İ H İ N D E N

“1 Mayıs genel tatil günü, diğer bütün dünya
ülkelerinde olduğu gibi işçi Bayramı olarak
kutlanabilmesi amacı ile işyeri tatil edilir
ve herhangi bir nedenle işçi çalıştırılamaz.
1 Mayıs’ın arifesi olan 30 Nisan günü saat
12’den sonra işyerinde ücretli tatil yapılır.
Bu güne ait işçi ücretleri herhangi bir nedenle kesilemez. 1 Mayıs İşçi Bayramı için,
Nisan ayı ikinci yarısı içinde işçiye (500 TL 1000 TL) tutarında bayram ödeneği verilir.”

M Ü C A D E L E S İ

DİSK, 1 Mayıs etkinlikleri ile ilgili kamuoyuna ilk açıklamasını 7 Mart 1976 tarihinde
yaptı. Bu açıklama doğrultusunda Maden-İş
Genel Yönetim Kurulu’nun 22 Mart 1976
tarihinde Gönen Eğitim Tesisleri’nde yapılan olağan toplantısında, 1 Mayıs etkinliklerinin kitlesel gerçekleştirebilmesi için Maden-İş’e bağlı işyerlerinin seferber edilmesi
kararı alındı. DİSK Başkanlar Konseyi’nin
31 Mart’taki toplantısında miting için alınacak önlemleri görüşüldü. Bu görüşmelerin
sonucunda DİSK Genel Yürütme Kurulu, 2
Nisan 1976 tarihinde aldığı kararla 1 Mayıs’ı İşçi Dayanışma Günü olarak kutlama
kararı aldı.

DİSK’in 51 yıllık 1 Mayıs yasağını kırma
kararlılığı sadece alanlara çıkmakla sınırlı
değildi. DİSK Başkanlar Konseyi’nin önerisini görüşen DİSK Genel Yönetim Kurulu 17
Nisan’da yaptığı toplantıda 1 Mayıs’ın İşçi
Bayramı olarak hayata geçirilmesi için üye
sendikaların toplu iş sözleşmelerine özel
madde koymasını kararlaştırdı. Genel Yönetim Kurulu’nun toplu iş sözleşmelerine konmasını istediği madde şu şekildedir:

S I N I F

51 Yıllık Yasak Disk Tarafından
Tarihin Çöplüğüne Atılıyor
DİSK’in 5. Genel Kurulu 21-24 Mayıs 1975
tarihlerinde İstanbul Tepebaşı’ndaki Kazablanka Salonu’nda toplandı. Kongrede yeni
oluşan yeni yönetimle birlikte DİSK’in eylem ve mitinglerinde belirgin bir artış yaşandı. DİSK’in düzenlediği bu mitinglerden
biri 20 Eylül 1975 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Demokratik Hak ve Özgürlükler
İçin Mücadele Mitingi, 12 Mart’tan çıkışı ve
sendikal hakların geri alınmasını talep ediyordu. DİSK ve ülkemiz işçi hareketinin mihenk taşlarından olan 51 yıllık yasağın kırılma iradesi DİSK’in 5. Kongresi’nde seçilen
yönetiminin liderliğinde gerçekleşti.

1 Mayıs 1976, yasakların kalktığı ilk kitlesel 1 Mayıs olarak tarihe damgasını vurdu.
51 yıllık yasağın ardından 1976 yılında
ilk kez kitlesel ve açık mitingle kutlandı.
DİSK’in düzenlediği mitinge yüzbinlere işçi
ve emekçi katıldı.
1977 1 Mayıs etkinliklerine gelindiğinde
başta DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar olmak
üzere tüm özgürlük, demokrasi ve ilerici kurumların yoğun hazırlığı sonucu gerçekleşti.
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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O tarihe kadar en kitlesel miting gerçekleştirildi. Beş yüz binden fazla işçi ve emekçi
meydanı doldurdu.

miting başvurusu yaptı. Bu illerden sadece
Mersin’de Danıştay kararı ile 1 Mayıs kutlamaları yapılabildi.

1 Mayıs 1977 DİSK’in o güne kadar sürdürdüğü mücadele gücünün yanı sıra toplumsal etkisinin toplamını ifade ediyordu.
Ancak 1 Mayıs 1977 mitinginin sonlanma
anında insanlık düşmanı güçler tarafından
bir katliam gerçekleştirildi. Bugüne kadar
failleri ortaya çıkarılmayan katliamda 41
işçi ve emekçi hayatını kaybetti.

12 Eylül 1980 darbesi ile 1 Mayıs kutlamaları ülke genelinde yasaklandı. Cunta yasaklarına rağmen 1 Mayıslar, fabrikalarda
ve işçi mahallelerinde yine gizli etkinliklerle
kutlanmaya devam edildi.

1 Mayıs 1978 eylemlilikleri işçi sınıfı, devrimc ve demokrat kamuoyu için özel bir
önemi ifade ediyordu. Ülkede her geçen
gün siyasi cinayetler artmaya devam ediyordu ve bir yıl önce Taksim Meydanı’nda
işlenen katliam konusunda devlet tarafından herhangi bir olumlu adım atılmamıştı.
Bu nedenle DİSK yönetimi kararlı bir şekilde 1978 1 Mayıs etkinliklerinin sloganını
“1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanına” olarak belirlemişti. Siyasal iktidarın tüm engellemelerine rağmen 1 Mayıs Taksim gösterileri barış
içinde ve büyük bir coşku ile kutlandı. 1 Mayıs 1979 etkinlikleri için Taksim 1 Mayıs
Meydanı önce İstanbul valiliğince yasaklandı. Sonrasında 1. Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından İstanbul’da o gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak Maden-İş,
Bank-Sen, Baysen, Aster-İş, Yeni Haber-İş ve
Petkim-İş sendikaları ve devrimci kurumlarca İzmir’de coşkulu 1 Mayıs mitingi gerçekleştirildi. 1980 yılı 1 Mayıs etkinlikleri için
DİSK 1 Mayıs Merkez Tertip Komitesi 6 ilde

1989’da yine yasadışı bir gösteri düzenlendi. Burada yaşanan çatışmalarda polisin
ateş açması sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti. 1987 yılında sınıf hareketinin yükselmesine bağlı olarak Hak-İş Konfederasyonu,
kendi tarihinin ilk 1 Mayıs kutlamasını gerçekleştirdi.
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1987 yılında 1 Mayıs, yasadışı bir yürüyüşle
İstanbul’da kutlandı.

1990 1 Mayıs’ı da çatışmalarla geçti. 1993
1 Mayıs’ı da Türk-İş’in kendi tarihinde, konfederasyon kimliği ile gerçekleştirdiği ilk 1
Mayıs kutlaması oldu. İlerleyen yıllarda da
1 Mayıslar olanaklı olduğu ölçüde kutlandı.
1996 1 Mayıs’ı işçi ve memur konfederasyonları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Ancak bu 1 Mayıs polis provokasyonuna
sahne oldu. Yaşanan saldırılarda polis kurşunuyla 3 kişi öldürüldü. 1 Mayıs’ın ardından çok sayıda tutuklama da gerçekleştirildi. Yaşanan saldırılara karşın 1 Mayıs’lar
ilerleyen yıllarda da alanlarda kutlanmaya
devam etti.


2007 yılına gelindiğinde DİSK ve KESK ile
çeşitli meslek odalarının öncülüğünde 1
Mayıs İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlanmak istendi. 1 Mayıs 1977 katliamının
yıldönümünde devlet çeşitli provokasyonlarla 1 Mayıs’ı çatışmalı hale getirerek Taksim’e izin vermedi. Benzer bir tablo 2008 1
Mayıs’ında da yaşandı. Devlet adeta İstanbul’da sıkıyönetim ilan etti. Taksim ve çevresindeki bölgeler adeta savaş alanına döndü. 2009 1 Mayıs’ı da Taksim Meydanı’nın
kısmen açılmasına ancak 1 Mayıs’ın yine de
çatışmalı bir atmosferde geçti. 2010 yılına
gelindiğinde ise yürütülen çetin mücadeleler sonucunda devlet hem 1 Mayıs’ı resmi
tatil ilan etmek, hem de Taksim alanını işçi
ve emekçilere açmak zorunda kaldı.
2011 yılında DİSK, “1 Milyon Kişi Taksim’e”
çağrısı yaptı. Küba’nın ardından dünyadaki
ikinci büyük 1 Mayıs etkinliği olduğu ifade
edildi. 2012 yılına gelindiğinde İstanbul
Taksim Meydanı’na kurulan kürsüde, çok
sayıda aydın, sanatçı, sendika yöneticisi konuşma yaptı. 1 Mayıs etkinlikleri genel olarak barışçıl bir ortamda gerçekleşti. 2013 yılında ise İstanbul Valiliği inşaat
gerekçesiyle Taksim’in kutlamalara kapalı
olduğunu açıkladı. İstanbul Beşiktaş, Şişli
ve bu ilçelere çıkan yollarda polis mitinge
katılmak isteyen işçi ve emekçilere orantısız
güç kullandı. 2014 yılında AKP Hükümeti
resmi bayram ilân edilen 1 Mayıs için, Gezi
Direnişi’nden sonraki yıl olmasından dola-

yı Taksim Meydanı dışındaki bir meydanda
kutlama yapılmasını şart koştu. 2015 yılında İstanbul Valiliği 16 Nisan 2015’te gösteri
yürüyüşü için kullanılacak alanlar arasında
Taksim Meydanı’nı göstermedi ve böylece
Taksim Meydanı’na giriş ve çıkışları yasakladı. 2016 yılında İstanbul Valiliği, Taksim
Meydanı’na çıkan tüm yolları yaya ve araç
trafiğine kapattı. 2017 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanmayacağını açıkladı. Yasaklar 2018,2019,2021... yıllarında ve
bu yılda da devam ediyor.





Egemen güçlerin 1 Mayıs yasaklarına karşın
işçi sınıfı, yaklaşık 150 yıldır direniyor ve direnmeye devam edecektir. Bu sebeple daha
güzel ve yaşanılır bir dünya için yasaksız
1 Mayıslara ulaşacağımız günler elbet yakındır. 1 Mayıs sadece bir bayram değil işçi
sınıfının taleplerinin en yüksek sesle haykırıldığı gündür. Bu nedenle sesimiz ne kadar
gür çıkarsa 1 Mayıs kendisine layık anlamını
bulacaktır. Taksim’de buluşacağımız ve halaylarla türkülerle 1977 1 Mayıs’ında kaybettiğimiz yoldaşları anacağımız günlere. ●
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Sınıf ın Gündemi

.
Çaresi Yok, Isçi Sınıfı Kazanacak
Sınıfın Sesi Yayın Kolektifi

Eğer; hak haksızlıktan yüce,
Sevgi nefretten üstün,
Aydınlık karanlıktan güçlüyse, Çaresi yok usta…
Biz kazanacağız.

İ

stanbul, Mersin, İzmir, Şırnak, Gaziantep
ve daha birçok şehir. Türkiye, 2022 yılına
ülkenin dört bir tarafında yüzlerce iş yerinde binlerce işçinin eylemine tanık oldu,
olmaya da devam etmektedir. On binlerce işçi hep bir ağızdan “iktidarın yarattığı
yoksulluk ve sömürü düzenine karşı boyun
eğmiyoruz, biz varız ve var olmaya devam
edeceğiz” diyerek haykırdı, haykırmaya da
devam ediyor.
Bu haykırış; iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetmek istemeyenlerin, sendika hakkı
için direnenlerin, işten atılanların, iki tekerlek üzerinde hayat kavgası verenlerin,
asgari sefalet düzenini kabul etmeyenlerindir. Bu mücadele, işçinin emeğinden alan,
zenginlere veren düzeni değiştirme mücadelesidir. Ve çaresi yok! Direnenler kazanacak, işçi sınıfı kazanacak!
Ücret Talebi ve Demokratik,
Siyasal Mücadelenin Birlikteliği
Türkiye’de en temel anlamıyla üç şekilde
sermaye birikimi gerçekleşmektedir. Birincisi, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma
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Nâzım Hikmet
koşullarıyla işçilerin emeği sömürülerek.
İkincisi, yaşam maliyetleri altında ezilen
emekçileri kendisine daha fazla borçlandırarak. Üçüncü olarak da işçilerin canına
kast ederek.
Türkiye’de asgari ücretin şu haliyle açlık
sınırının altında olmasından öte bir başka
anlamı daha var. Neredeyse ülkede her yüz
işçiden 60’ı asgari ücretle yani açlık sınırının altında ücretle çalışmaktadır. Bir başka
deyişle asgari ücret, ortalama ücret haline
gelmiştir. Ayrıca Türkiye’de toplu iş sözleşmesi oranının düşüklüğünü de göz önüne
aldığımızda ortalama işçi ücretleri, insan
onuruna yaraşır bir ücret olma seviyesinden oldukça uzaktır. Türkiye’de son 20 yılın zirvesini gören enflasyon oranlarını da
göz önüne aldığımızda ücret meselesi salt
bir ekonomik talep olmaktan ziyade işçi sınıfı adına “eşit bir yurttaş olma” talebidir.
Resmi verilere göre 35 milyondan fazla
yurttaşın bankalara borçlu olduğu görülmektedir. Özellikle son bir yılda ekonomik
krizin derinleşmesi ve buna bağlı olarak







gündelik yaşam maliyetlerinin katlanarak
artması, dar gelirli emekçilerin geçinebilmek için daha fazla borçlandığını gözler
önüne sermektedir. Kazandığı ücret ile
günlük temel gereksinimlerini dahi karşılayamayan emekçiler çareyi bankalara yani bir başka deyişle sermayeye daha
fazla borçlanmakta bulmaktadır. Kısacası
işçiler hem iş yerlerinde hem iş yerleri dışında sermayenin ikili kıskacını maruz kalmaktadır. Tüm bunlara ek olarak patronların daha fazla kâr hırsı ile işçileri göz göre
göre iş yerlerinde ölüme gönderdiklerini
de düşündüğümüzde işçilerin mücadelesi,
hem geçinebilme hem de geçinebilirken
yaşamını kaybetmeme mücadelesine dönüşmektedir.
İşte bu noktada Türkiye’de yılın ilk ayında
başlayan ve ülkenin dört bir tarafına yayılan kitlesel işçi eylemlerinin görünürde bu
üç temel sorun etrafında açığa çıktığı görülmektedir. Öyle ki yılbaşından başlayan
ve bugüne kadar halen devam eden toplam
108 grev ve fiili eylemlerin 96’sının ücret
zammı talebiyle gerçekleştiği kayıt altına
alınmıştır. İşyerlerinde ekonomik kriz ve
hayat pahalılığına karşı yükselen kitlesel
tepkiler, aynı zamanda iktidarın ekonomi
politikalarına ve tercihlerine yönelik tepkileri de içinde barındırdığını söylememiz
yanlış olmayacaktır. Buna ek olarak bazı
tekil bölgelerde ekonomik talepleri de aşan

özellikle örgütlenme ve işçi sağlı ve güvenliği mücadelesine yönelik ortaya çıkan
eylemleri de düşündüğümüzde mücadele
pratiklerinin, ekonomik talepler ile işçilerin diğer hak taleplerinin birleştiği görülmektedir. Bu bağlamda ücret talebi mevcut
koşullarda, işçi sınıfının hem ekonomik
hem de demokratik ve siyasal mücadelesini bir arada yürütebilmenin olanaklarını
taşımaktadır.
Fiili ve Meşru Mücadelenin
Önemi
İşçi eylemlerinde öne çıkan direniş biçimlerinin başında fiili iş bırakma grevleri öne
çıktı. Kayıt altına alınan bilgilere göre bu
yılın ilk ayında başlayan toplam 108 grevin
sadece bir tanesi yasal grev olarak dikkat
çekti.
Fiili grevler işçi hareketinde dipten gelen
dalganın ilk yansımaları olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca fiili iş bırakma eylemlerinde iki önemli sonuç açığa çıkmıştır.
Birincisi, Türkiye’de toplu sözleşme hukukuna göre grevler, toplu iş sözleşmesi
sonrasında açığa çıkan uyuşmazlıklarda
bir hak olarak görülürken, yaşanan grevler
mevcut toplu sözleşme hukukunu da aşan
bir noktaya sıçramıştır. Bir başka deyişle,
işçiler toplu sözleşme sürecini yasal kalıplara sığdırmadan fiili ve meşru eylemler ile
sözleşme masalarını yeniden kurmuşlardır.
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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Bu durum sendikal yasaların dar kalıplarını aşan ve bürokratik hiyerarşiyi geride bırakan önemli deneyimler içermektedir.






İkinci husus ise açığa çıkan eylemlerin belirli bir zaman sonrasında sönümlenmesi
bir başka deyişle hak taleplerinin sistematik
ve örgütlü bir şekilde ileriye taşınamaması
noktasındaki aksaklıklardır. Buradaki asıl
meselelerden biri de işçi sınıfının büyük bir
çoğunluğunun halen sendikal örgütlülükten yoksun olduğu gerçeğidir. Öyle ki isyan
dalgası ile birlikte açığa çıkan toplam 108
fiili grev sürecinin 54’ünde yani yarısında
herhangi bir sendikanın dahli yoktur. Bu
durumda sendikal örgütlülüğün olmadığı
işyerlerinde açığa çıkan ve ileride çıkması olası olan tüm eylem ve direnişlerin bir
süre sonra sönümlenmesi kuvvetle muhtemeldir. Elbette bu ihtimal örgütlü işyerleri
içinde geçerli olabilir lakin her ne olursa
olsun eylem ve direnişlerin daha örgütlü
ve programlı bir şekilde ileriye taşınabilmesinde sendikal örgütlülük, önemli bir
mücadele mevzisidir.
Devlet ve sermaye ittifakı ile kamusal yaşam alanlarından dışlanan işçiler, bu mevzilerde kendi demokratik karar alma süreçlerinde ne kadar çok yer alırlarsa, örgütlü
mücadelenin kazanımları da şüphesiz çok
daha ileriye taşınacaktır.
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1 Mayıs ve Emek Hareketine
Düşen Görevler
İktidar, salgın sürecini bahane ederek, iki
yıldır 1 Mayıs’ın kitlesel olarak kutlanmasını yasaklamıştı. Bu yıl iki yıl aradan sonra
tekrar 1 Mayıs tüm ülke genelinde kutlanacak. Özellikle salgın süreci ve bu süreçte
iktidarın ekonomi politikaları geniş emekçi
kitleleri üzerinde büyük bir yıkım yarattı.
Buna ek olarak iktidarın yanlış iktisadi politikaları ve neticesinde ülke ekonomisinin
krize sürüklenmesi bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını geçmişe göre daha da önemli hale getirmektedir.
Son iki yıldır iktidarın kendi elleriyle bilinçli
bir şekilde yarattığı krizin bedelini ödeyen,
yoksulluk altında ezilen, beslenmeden barınamaya günlük gereksinimlerini dahi karşılayamayan işçi sınıfının biriktirdiği öfkenin
ilk patlamalarına bu yıl başlayan kitlesel eylemler ile şahit olduk. 1 Mayıs, bu öfkenin
ve dipten gelen dalganın örgütlü bir şekilde meydanlara taşınmasına vesile olacaktır.
Krizin bedelini ödemeyi reddeden, emeğine
ve geleceğine sahip çıkmak isteyen Türkiye
işçi sınıfının bu yıl 1 Mayıs meydanlarında, mücadele zeminlerini daha sağlam ve
kararlılıkla bir adım ileriye taşıyacağından
şüphe yoktur.
Örgütlü emek hareketi, işçi havzalarında
açığa çıkan öfke ve mücadele deneyimle-







rini çok daha iyi değerlendirmeli ve bunu
ileriye taşımak için gerekli adımları atmak
zorundadır. 1 Mayıs meydanları, örgütlü
emek hareketi için sadece bir gün biraraya geleceği kitlesel gösterilerden öte de,
örgütlü ve kararlı mücadele pratiklerinin
hayata geçirilmesi için “yeniden yapılanma ve yenilenme” sürecini de olmalıdır.
Mevcut kriz ve krizin ortaya çıkardığı toplumsal tahribatlar asla bugünden yarına
sönümlenecek, yeni bir restorasyon süreci
ile bir nebze de olsa dindirilecek bir halde değildir. Dolayısıyla krizleri aşma adına ortaya atılacak her yeni olası senaryoda
bedeli ödeyecek olan yine işçiler ve yoksul
emekçi kesimler olacaktır.

program ve örgütlenme modeliyle bu sürece öncülük etmek zorundadır. 1 Mayıs bu
iradenin, inisiyatifin ve mücadele zeminlerinin güçlendirileceği bir gün olmalıdır.
Şüphe yoktur; işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması bu karanlığı söküp atacaktır. Çaresi yok, bu çürümüş düzende İşçi
sınıfı elbette kazanacaktır. ●

Demokrasi, adalet, özgürlük gibi toplumsal talepler ancak ve ancak işçi sınıfının ve
emekçi kitlelerin ekonomik ve siyasal talepleri ile birleştiğinde elde edilebilir. Bunun dışında gelişecek, öne sürülecek hatta parçası olması istenilecek tüm süreçler
sermayenin sahte vaatlerine koşulsuz ve
şartsız bir şekilde onay vermek anlamına
gelecektir.

NOT

İşçi sınıfının önüne konulan tüm engeller
yine işçi sınıfının iradesi, kararlılığı ve özverisi sayesinde yıkılmaya başlamıştır. Bir
adım ilerisine geçebilmek için sadece işçi
sınıfının kitlesel hatta yer yer kendiliğindenci mücadeleleri yeterli olmayacaktır.
Emek hareketi bu süreçte doğru bir siyasal

Türkiye’de son 20 yılın zirvesini
gören enflasyon oranlarını da göz
önüne aldığımızda ücret meselesi
salt bir ekonomik talep olmaktan
ziyade işçi sınıfı adına “eşit bir
yurttaş olma” talebidir.
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Yurda Açılan Pencere

Baharın Habercileri Var:
.
Birlikte Degistirmek
Için Birlikte 1 M
,
Arzu Çerkezoğlu
DİSK Genel Başkanı

H

ayatın her gün daha pahalı ama emeğimiz, canımızın her gün daha ucuz
hale geldiği, durmak bilmeyen zamlar,
soyguna dönüşen faturalar, rekorlar kıran
enflasyon ve işsizlik nedeniyle milyonların
hayatta kalma mücadelesi verdiği koşullar
altında 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılıyoruz.
2022 1 Mayıs’ına zorlu bir geçim mücadelesi veren milyonların tepkileri, talepleri ve
geleceğe dair umutları damgasını vuracak.
Bir yağmur gibi yağan zamlar sonucunda
asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapılan artışlar daha yılın başında
eridi gitti. Şu anda gelen her yeni zam ile
her gün ama her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Asgari ücret açlık sınırının dahi
altına indi. Türkiye’yi tarımda dışa bağımlı hale getiren politikaların sonucu olarak
gıda enflasyonu devletin resmi verilerine
göre bile yüzde 70’e dayandı. Dar gelirliler
için gıda enflasyonu yüzde 100’ü aştı.
Enflasyonun yükselmesinin nedenlerinden
biri olan düşük faiz politikasının amacı işsizliği önlemek olarak açıklanmıştı ancak
işsizliğe de çare olmadı. Bugün Türkiye’de
her evde en az bir işsiz var. Gerçek işsiz
sayısı pandemi öncesine göre (2019) 1,4
milyon arttı. 2021’de geniş tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 107 bin artarak 8,8
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milyon oldu. Daha da kötüsü, başta gençler ve kadınlar olmak üzere milyonların iş
bulma umudu dahi tükeniyor. İş aramaktan ümidini kesenleri de kapsayan geniş
tanımlı işsizlik oranı gençlerde yüzde 43,
genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 54 düzeyinde. Her beş üniversite mezunundan birisi işsiz, yani eğitim de iş bulmaya yetmiyor.
Pandemiye dair tüm önlemler ve destekler kaldırıldı, halk kendi başının çaresine
bakmaya, kendi canını, sağlığını korumaya
çalışıyor. Pandemide bile İşsizlik Sigortası
Fonundan tüm işçilere ve işsizlere değil
patronlara kaynak yağdı. Türkiye pandemide halkına en az nakit desteği veren ülkelerden birisi olarak tarihe geçti. Sonuç
daha fazla yoksullaşma ve borçlanma oldu.
DİSK-AR’ın “İkinci Yılında Pandeminin İşçilere Etkileri” başlıklı araştırmasına göre
işçilerin yüzde 55’i pandemi döneminde
borçlarının arttığını, yüzde 27’si faturalarını ödemekte zorlandığını, yüzde 25’i kredi kartı borcunu ödeyemediğini söylüyor.
Pandemide artan geçinme, yaşam zorluğu
ve borçlanma ile baş edebilmek için işçilerin yüzde 66,4’ü harcamalarını azalttığını,
yüzde 49,6’sı ise daha ucuz besinlere yöneldiğini belirtiyor.
Ancak Türkiye’de herkes bu geçim zorluklarını yaşamıyor. Bizler borçlanarak, ekme-







Mayıs’a

ğimizden kısarak, yaşamaya vakit kalmayacak kadar çok çalışarak hayatta kalma
mücadelesi verirken birileri kârlarına kâr,
servetlerine servet katıyor. Ülkeyi yönetenler bu ağır ekonomik koşullarda geçim
mücadelesi veren halkı korumak yerine,
zenginleri, bankaları ve sermayeyi koruyor.
Bu ülkede vergi yükü ücretiyle geçinenlerin sırtına yüklenirken, yandaş şirketlerin
vergilerinin bir gecede nasıl sıfırlandığına
hepimiz tanığız. Hasta garantili, geçiş garantili dövize endeksli ihaleler ile ayrıcalıklı şirketlerin nasıl ihya edildiğini tüm Türkiye görüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi
“Kur Garantili Mevduat Hesabı” adı altında
bizim vergilerimizden bankalara ve zenginlere kaynak aktarılıyor.
Bankaların kârları bir yılda yüzde 300’ün
üstünde artarken, halkın büyük çoğunluğuna açlık sınırının altında kalmış ücretler
reva görülüyor. Bu düzende fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor. Bu düzende paradan para kazananlar ihya ediliyor.
Ülkeyi yönetenlerin tercihleriyle adaletsizlik büyüyor. TÜİK verileriyle 2019 4. çeyrekte %32 olan GSYH içinde emeğin payı
2021’in son çeyreğinde %25,8’e düştü,
aynı dönemde sermaye payı ise %51,5’ten
%57,8’e yükseldi.
Bunların hiçbirinin tesadüf olmadığı, bilinçli politikaların sonucu olduğu açık. Ni-

tekim büyüyen adaletsizliğe karşı çıkmayalım diye demokratik haklarımız tamamen
ortadan kaldırılıyor. Örneğin Anayasal hakkını kullanıp sendikalı olmak en yaygın işten çıkarma gerekçesi haline geldi. İşçilerin
hakkı, hukuku her geçen gün çiğnenirken,
bu ülkenin mahkemeleri, sendikalaşarak
toplu iş sözleşmesi hakkını kullanmak isteyen işçilere karşı işverenlerin haksız, hukuksuz, bitmek bilmeyen “yetki davaları”
ile meşgul ediliyor. Böylece işçilerin toplu
iş sözleşme hakkı gasp edilirken, ülkeyi yönetenler işverenlerin her türlü hukuksuzluğuna bilerek ve isteyerek “seyirci” kalıyor.
Bu ülkede grev hakkını kullanarak ekmeğini büyütme çabası dahi “fiilen” yasaklanmış durumdadır. İktidar temsilcileri yasal
bir hak olan grevleri dahi nasıl engellediklerini, ucuz işgücü arayışındaki yabancı
sermaye temsilcilerine övünçle anlatıyor
ve alkış topluyor.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından hazırlanan Küresel
Haklar Endeksi raporuna göre grev hakkı,
sendika kurma veya sendikaya üye olma
hakkı, sendikal etkinlikler, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü ve toplantı hakkı açısından Türkiye dünyadaki en kötü 10
ülke arasında.
Tüm bunlar aslında emeği ucuzlatmaya
yönelik olarak gayet bilinçli bir tercihe, bir
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politikaya işaret ediyor. Bu politikanın bir
sonucu olarak Türkiye bir asgari ücretliler
ülkesi haline geliyor. 2017’de yaptığımız
araştırmada işçilerin ortalama ücretleri asgari ücretin yüzde 35 üzerinde iken 2021
yılının son aylarında ortalama işçi ücretleri
asgari ücretin yüzde 27,5 düzeyine geriledi. Tüm dünyada sembolik bir ücret olan
asgari ücret Türkiye’de “ortalama ücret”
haline geliyor.






Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada insanlık, neoliberal kapitalist düzenin iflasının ağır sonuçlarını yaşıyor. Oysa yarım
asır önce tüm sınırlardan ve sorumluluklardan kurtartılmış sermayenin, serbest piyasalar eliyle dünyaya özgürlük ve demokrasi saçacağı anlatılıyor, tarihin sonundan
bahsediliyordu. Bugün ise büyüyen devasa
eşitsizlikleri ve adaletsizliklerin, iklim krizinin, küresel salgının ve 3. Dünya Savaşı
tehdidinin gölgesinde, “dünyanın yok oluşu” ihtimalini tartışıyoruz.
İşçi sınıfının ekonomik, demokratik ve politik örgütlerini etkisizleştirerek tüm kamu
kaynaklarının sermayenin hizmetine sunulmasına, kamusal hakların gasp edilmesine,
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doğanın sınırsızca talan edilmesine dayanan, işçi sınıfının iki yüzyıllık mücadelesi
ile elde ettiği sosyal, ekonomik ve sendikal
hakların dünyanın neredeyse her yerinde
tahrip edilmesiyle inşa edilen neoliberal
kapitalizm ile geldiğimiz nokta ortada.
İşte bu koşullar altında 2022 1 Mayıs’ını
tüm dünyada başka bir dünyanın mümkün
ve daha da ötesi şart olduğunu haykırmak,
başka bir dünyayı inşa edecek özneyi açığa
çıkarmak için önemli bir an olarak görmek
gerekiyor.
Dünyadaki en kitlesel 1 Mayıs kutlamalarına sahne olan ülkemizde de başka bir dünyanın, başka bir Türkiye’nin mümkün ve
şart olduğunu, emeğin Türkiyesi ve emeğin dünyasını inşa etmenin artık bir zorunluluk olduğunu haykıracağız.
Ki kapitalizmin dayattığı kara kışa karşı
baharın habercileri var memleketimizde:
İşçiler insanca yaşanacak bir ücret için işyerlerinde ve meydanlarda ayağa kalkıyor.
Halkımız zamlara karşı ülkenin dört bir yanında sesini yükseltiyor. Örgütlenme talepleri de örgütlenmelerimize dair saldırılar
da, direnişler de artıyor.



“Sadece Türkiye’de değil tüm
dünyada insanlık, neoliberal kapitalist
düzenin iflasının ağır sonuçlarını
yaşıyor.”
Hepsini tek tek saymak elbette bu yazının
sınırlarını aşacaktır ancak genel olarak
şunu söyleyebiliriz ki farklı farklı iş kollarından, farklı farklı çalıştırma biçimlerinden, ülkenin farklı farklı yerlerinden aslında benzer talepler, benzer umutlar, benzer
isyanlar yükseliyor.
DİSK olarak bize düşen bütün bu mücadeleleri, talepleri, direnişleri bütünleştiren,
ortak bir program etrafında ileriye taşımayı hedefleyen bir politikayı hayata geçirmektir.
En önemli sorumluluğumuz, işçi sınıfının
direnme eğilimini, ortak taleplerini, ortak
politika ve program çerçevesinde bütünleştirmektir. Böylece tüm direnişleri, tepkileri
ve biriken öfkeyi “Emeğin Türkiyesi” dediğimiz, işçinin hak ve hukukunun güvencede olduğu, ürettiğimiz değerin hakça pay-






laşıldığı, demokrasinin, adaletin sağlandığı
yeni bir toplumsal düzen mücadelesine taşıyabiliriz.
1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve
dayanışma günü bunun en önemli araçlarından bir tanesidir. O nedenle biz bu 1
Mayıs’ta direnen, emeğine, ekmeğine sahip çıkan bütün işçileri, emekçileri 1 Mayıs meydanlarında bu ortak taleplerle yan
yana olmaya çağırıyoruz.
Ve ortak talepleri DİSK Başkanlar Kurulumuz şu şekilde özetliyor:
Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar
tüm vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır.
Yılın daha başında resmi enflasyon karşısında bile eriyen, açlık sınırının altına dü-
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“Bu koşullar altında 2022 1 Mayıs’ını tüm
dünyada başka bir dünyanın mümkün ve daha da
ötesi şart olduğunu haykırmak, başka bir
dünyayı inşa edecek özneyi açığa çıkarmak için önemli
bir an olarak görmek gerekiyor.”
şen, büyümeden pay alamayan asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler yeniden
belirlenmelidir. En düşük emekli aylığı en
az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT’lilerin emeklilik hakları verilmelidir.

İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grevli
toplu sözleşme hakkıdır. Sendikal hakların
kullanımının önündeki tüm yasal ve fiili
engeller kaldırılmalıdır.

Ücretlerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, kâr ve faiz gelirlerinin daha çok vergilendirildiği, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi düzeni kurulmalıdır.

Şimdi bu düzene “bu böyle gitmez” deme
zamanı, şimdi ülkenin dört bir yanındaki
hak, hukuk, adalet, emek, barış ve demokrasi mücadelelerini 1 Mayıs’ta buluşturma
zamanı. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin bu ülkede çoğunluk
olduğunu hatırlatma zamanı. Emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurmanın
elimizde olduğunu yeniden bilince çıkarma zamanı! ●

Esnaf kuryelik/kendi hesabına çalışma/
özel istihdam bürosu/taşeron adı altındaki
tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son
verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
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ÇERKEZOĞLU:
“İşçi sınıfının ekonomik, demokratik ve
politik örgütlerini etkisizleştirerek tüm
kamu kaynaklarının
sermayenin hizmetine sunulmasına,
kamusal hakların gasp edilmesine,
doğanın sınırsızca talan edilmesine
dayanan, işçi sınıfının iki yüzyıllık
mücadelesi ile elde ettiği sosyal,
ekonomik ve sendikal hakların
dünyanın neredeyse her yerinde
tahrip edilmesiyle inşa edilen
neoliberal kapitalizm ile geldiğimiz
nokta ortada”.

Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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Dünyaya Açılan Pencere

PAME Yunanistan’da Mücadele Etme
Nikolas Theodorakis

PAME Uluslararası İlişkiler Sekreteri

PAME nedir?
Yunanistan işçi sınıfının öncü kesimlerinin sendika cephe örgütüdür. PAME, 3
Nisan 1999 tarihinde Barış ve Dostluk
Stadyumunda kamu ve özel sektör işçilerin birlik kongresinde kuruldu. Birlik kongresine demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığını savunan 23 sendika ve
farklı sendikaların 18 şubesinden 2500
delege katıldı. PAME şu an 800 bin işçiye ev sahipliği yapmaktadır. PAME,
işçi sınıfının enternasyonalist ilkeleri
doğrultusunda devletten ve siyasal partilerden bağımsız bir işçi sınıfı örgütüdür. PAME’nin temel amacı işçi sınıfının
sömürüsünü sınırlandırmak ve sonlandırmaktır.
PAME, sermayeye karşı sürdürdüğü savaşımda kapitalizm tarafından sömürülen ve dışlanan kent yoksullarının,
kadınların, gençlerin, göçmen işçilerin
de hak ve çıkarlarını savunmaktan asla
geri durmaz. Kısacası PAME, ülkesinde
ve tüm dünyada barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve toplumsal kurtuluş savaşında cephe örgütüdür.
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üm dünyada işçi hareketinin savaş karşısındaki temel yaklaşımı “savaşı hangi
sınıf ve neden yürütüyor” olmalıdır. Ukrayna’da patlak veren savaş, ABD-AB-NATO
kampına katılma serüvenine kapılan Ukraynalı kapitalistler ile Rusya’nın ve müttefikleri arasındaki haksız emperyalist bir savaş
olduğu açıktır. Bu savaş makinesinin çarklarının arasında, yıllardır Ukrayna kapitalist
devletinin her türlü baskı ve terörünün altında yaşayan Ukrayna işçileri ve halkı yer
alıyor. Çarkın dişleri arasında ezilen diğer
tarafında ise Rusya’nın işçi sınıfı ve emekçi kesimleri yer almaktadır. Rusya kapitalist
devleti, 1991 yılında kendi kuruluşuna büyük destek veren NATO ve AB’e karşı, bugün girdiği savaşın sonuçlarını Rus işçi sınıfı
ve emekçilerine ödetmektedir.
Yunanistan işçi sınıfı, kapitalist sistemin ve
hükümetin yaratmış olduğu krizin bedelini
ödemeye devam ederken, şimdi de Yunan
hükümeti Ukrayna’da süren emperyalist savaşı Yunan ekonomisi için bir “fırsat” olarak
bakmaktadır. Yunan hükümeti, Ukrayna’da
süren emperyalist savaşa Yunanistan’ı dahil
edebilmek için Yunan işçi sınıfı ve emekçilerin rızasını almak istemektedir. Bu politika
doğrultusunda her türlü hileli oyun girişimlerine başvurmaktadır. Savaş nedeniyle ekonominin “mali raydan çıkma” riskini öne sürerek işçi sınıfı ve emekçilerin haklarından







eye Devam Ediyor

vazgeçmelerini talep etmektedirler. Yunan
kapitalistleri ve onların siyasi iktidarları,
NATO ölüm makinesine halkın alın terini
ve sömürüsünden elde ettiği milyarlarca
avroyu hoyratça harcamaya devam etmektedir. Buna karşın Yunanistan işçi sınıfının
kazanılmış haklarını kısıtlamak ve toplu
sözleme hakkını gasp etmek için bir yandan devletin çıplak şiddetine başvururken
diğer yandan meclislerindeki saylavları
aracılığıyla yasa teklifleri sunmaktadırlar.

zünde “demokrasi”, burjuvaziyi hem barış
hem de savaş döneminde işlediği tüm suçlardan arındıran, kendi yarattığı bir aygıttan başka bir şey değildir. PAME, proleter
enternasyonalizminin ilkelerine bağlı olarak işçilerin, emperyalistlerin çıkarları için
kanlarını vermemeleri gerektiğini açıkça
belirtiyoruz. Sömürüden, yoksulluktan ve
savaştan arınmış bir toplum için daha güçlü bir Dünya Sendikaları Federasyonu’na
ihtiyacımız olduğunu da vurguluyoruz.

Açıktır ki, emperyalist barış ve emperyalist
savaş, kapitalist barbarlığın iki yüzüdür.
PAME’nin her zaman tutumu; her türlü
emperyalist ittifakın, emperyalist savaşın
ve savaşı doğuran sistemin karşısında olmak olmuştur. Bugün de Yunan Hükümetinin, NATO’nun Ukrayna’da sürdürdüğü
askeri harekattan çekilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda, hükümetin, savaş bahanesiyle emekçi halkın temel ihtiyaçlarını
kısıtlamasının ve işçi sınıfının ekonomik ve
demokratik kazanılmış haklarına karşı her
türlü saldırısı karşısında olacağımızı buradan ilan ederiz.

Yaşanan ağır enflasyon koşullarında Yunan
hükümeti, işçilerin tepkilerini yumuşatmaya, yaşadıkları tüm acılara karşı öfkelerini
kontrol etmeye, onların mücadelelerinin
“gereksiz” ve muhtemelen “zararlı” olduğuna ikna etmeye çalışıyor. İşçileri ve emekçileri “zor zamanın geçici olduğu, sabır
etmeleri” gerektiği gibi yalanlarla pasifize
etmeye çalışıyorlar. Bu durum karşısında
işçi sınıfı ve emekçiler Yunan hükümetinin
emek karşıtı politikalarına ve işbirlikçi kapitalistlere karşı mücadele bayrağını yükseltiyor. PAME, mücadele eden her işçiyi,
her sendikayı desteklemeye devam etmektedir. Bundan sonra da desteklemeye devam edecektir. İşçileri, kapitalistlerin kârlarını değil, kendi ihtiyaçlarını talep etmeye
çağırıyoruz.

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu işçileri, emperyalist bloku seçmeye zorluyor.
Konfederasyon, kapitalistlerin ve onların
hükümetlerinin tercihlerine ayak uydurmaktadır. Burjuvazi ile “demokrasi” pazarlığına devam etmektedir. Oysa onların gö-

PAME, 26 Şubat’taki büyük kitlesel mitinglerde ve 6 Nisan’daki genel grevde mevcut
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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toplu sözleşmeler için ek zaman talep etti.
Bu talep için sürdürdüğümüz mücadelede
büyük oranda başarı sağlandı. Günlük 7
saat ve haftada 5 gün ve ayda toplam 35
saat çalışma talebimiz için sürdürdüğümüz
mücadele ise devam etmektedir. Haftalık
çalışma saatlerinin düşürülmesi talebimizin yanı sıra, temel ihtiyaç mallarının fiyatlarının düşürülmesi temel tüketim ürünlerinden KDV’nin kaldırılması, elektrik,
ısınma ve yakıt fiyatlarının düşürülmesi,
işçilerin kredi kart borçlarının silinmesi, in-
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sanların evlerinde geçmişteki borçlarından
dolayı elektrik, su ve internet kesintilerinin
yasaklanması; sağlık, halk sağlığı, eğitim
gibi direkt olarak işçi sınıfını ilgilendiren
kamu hizmetlerinde daha fazla personelin
istihdam edilmesi gibi birçok taleplerimizi
alanlarda haykırmaya devam ediyoruz.
Bu mücadelemize paralel olarak bir başka
haklı mücadelemiz ise; Yunan Hükümetinin
NATO’nun Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonlardan derhal çekilmesi ve NATO’nun


Ukrayna’daki operasyonlar için Yunan
topraklarındaki üstlerin kullanılmamasını
ve Yunanistan’daki tüm Amerikan-NATO
üslerinin kapatılmasını talep ediyoruz. Bu
taleplerimize karşın PAME’nin 26 Şubat
ve 6 Nisan Grevlerine, Yunan hükümeti 8
PAME üyesini tutuklayarak yanıt verdi ve
ayrıca Selanik’teki grevlerde orantısız şiddet kullandı. Yunanistan’ın işçi sınıfı, Yunan Hükümetinin hukusuz tutuklama ve
uyguladığı şiddete karşı gerekli yanıtı alanlarda verecektir bundan kimsenin kuşkusu

olmamalıdır. Bundan sonraki mücadelenin
durağı 2022 1 Mayıs etkinlikleri olacaktır.
Yunan işçi sınıfı dünyadaki sınıf kardeşleriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında olacaktır.





Yaşasın Yunanistan ve Türkiye İşçi Sınıfının
Birleşik Mücadelesi!
Dayanışmayla... ●

Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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İşçi Kadın

Geçmisten
Günümüze Kadın Mücade
,
Aslı Sicimoğlu

S

algınlar, ekonomik kriz, savaş, yoksulluk, işsizlik, iş yaşamında kuralsızlık, iş
cinayetleri, kadın cinayetleri, çocuk gelinler, çocuk istismarı, ötekileştirme, küresel
ısınma, doğayı ve doğadaki canlıları yok
etme… Tabiri caizse “vahşi” kapitalizmin;
doğaya, insanlığa sunduğu ve vaat ettiği
dün, bugün ve yarın…
Pek de iç açıcı olmayan bu tablodan yüzyıllar boyu en çok kadınlar etkilenir. Emek
sermaye çelişkisi üzerinde beslenen kapitalizm doğası gereği daha fazla kar, daha
ucuz işgücü ister. Niteliksiz ve ucuz işgücü
eşittir daha az maliyet daha çok kar. Kapitalizm aradığı daha ucuz ve yedek işgücünü kadın ve çocuk emeğinde bulur.
Bir yandan ekonomik tahakküm bir yandan cinsiyet eşitsizliği üzerinden beslenen
toplumsal yapı, örf, adet, gelenekler, kadını kıskacı arasına alır. Bu durum, eğitime,
dile, aile yapısına, çalışma yaşamına kısaca yaşamın her alanına sirayet eder. Susturulur, görmezden gelinir, zorla baskıyla
hükümsüzleştirilir. Kadınlar; tüm bu eşitsizliklere karşı yüzyıllardır farklı formlarda
örgütlenir, kendi özgün mücadelesini oluşturmanın bir yolunu her daim bulur.
Şimdi geçmişten günümüze kadın mücadelesine, mücadelenin dönemsel olarak nasıl
bir yol izlediğine kısaca bir göz atalım.
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1889’da Paris’te Uluslararası İşçiler Kongresi toplanır. Kongreye katılan kadın delegeler, kadınların yaşadıkları sorunları ve
talepleri dile getirir. Dile getirilen sorunlara baktığımızda, kadın delegelerin, işçi
kadınların sorunları üzerine yoğunlaştıklarını görebiliriz. Yönergeler hazırlanır ve bu
yönergelerde; cinsiyet köleliğinin ve sınıf
köleliğinin nedeninin özel mülkiyet olduğu ve kadınların tam kurtuluşunun ancak
ve yalnızca üretim araçlarındaki özel mülkiyetin kaldırılması ve onların toplumsal
mülkiyete dönüşmesi ile güvence altına alınabileceği tespitlerine yer verilir. Bununla
birlikte; “Kadının Kurtuluşu İçin” başlıklı
bir rapor hazırlanır. Raporda kadın hakları
savunuculuğu reddedilir ve kadınlar sınıf
mücadelesi temelinde mücadeleye çağırılır.
Kadın delegeler aynı dönemlerde çalışmaları bulunan Kadın Hakları Savunucularına
karşı çıkma sebeplerini şöyle dile getirir:
“Kadın hakları savunucuları, sınıfa karşı
sınıf, ayaklar altında tepelenenlerin efendilerine ve kendilerine azap çektirenlere
karşı yürütülmesinin gereği olarak bu savaşı ilkesel olarak reddetmektedirler. Onlar sadece, kadın cinsiyetini erkeğin lehine
zincire vuran burjuva toplumunu yasal ve
toplumsal bağların çözülmesiyle reformdan geçirmeyi amaçlamaktadır.”
Kadın hakları savunucuları genel olarak;
kadınların seçme ve seçilme hakkı, boşan-







elesi

ma, miras, yetim çocukların evlenmemiş
annelerin hakları, eğitim hakkı, mülkiyet
hakkı ve köleliğin son bulması, evli kadınlara uygulanan yasaların eşitsizliğinin ortadan kaldırılması gibi kadınların sosyal
ve sivil hayatını düzenleyici talepleri dile
getirir.
Ardından; 1910 yılında II. Enternasyonal,
Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanır. Bu konferansın gündemini kadın işçilere günde sekiz saatlik çalışma süresi talebi, hamile kadın işçilere doğumdan önce 8
haftalık doğum izni talebi, emziren kadınlara süt izni, 12 yaşından küçük çocukların
çalıştırılmasının yasaklanması, işsiz kadınlara sosyal güvenlik talepleri oluşturur.
Türkiye’de ise kadın hareketi Osmanlı’nın
son döneminde başlar. Kadınlar 19. Yüzyılın sonlarına doğru eğitim hakkı, çalışma
hakkı ve aile içinde saygın bir yer edinme
hakkı, tek taraflı bir erkek hakkı olan boşanmanın kısıtlanması, seçme ve seçilme
hakkı gibi talepler için mücadele eder.
Öte yandan sınıfsal taleplerin öne çıktığı
örgütlenmeler de boy gösterir. 1921 yılında Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova’nın girişimleriyle ilk 8 Mart kutlanması
bunun en somut örneğidir. Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde gazeteciliğe başlayan Suat Derviş yine bu dönemin
mücadeleci kadınlarındandır. Gazeteciliği-

nin yanı sıra yazdığı roman ve öykülerle de
adından söz ettiren Derviş aynı zamanda;
kurulan ilk basın sendikasının da yöneticileri arasındadır. Hem sendikal hareket içerisinde hem de kadın hakları mücadelesi
içerisinde bulunur.
1930’lu yıllarda emek mücadelesi içerisinde yer almış bir diğer kadın da Zehra Kosova’dır. Tütün fabrikasında çalışır, tütün işçisi kadınların örgütlenmesinde önemli rol
oynar sonraki yıllarda da İstanbul’da sendikal mücadeleye yön veren öncü kadınlardan biri olur. 1946 yılında kurulan Tütüncüler Sendikası’nın yönetiminde bulunur.
Ardından sendikaların bir araya gelerek
oluşturduğu İstanbul Sendikalar Birliğinde
yönetici olarak yer alır.
1960’lı yıllarda Batıda ikinci dalga feminizmi başlar; ancak Türkiye’de karşılık
bulmaz. O yıllarda ülkemizde ezilen kadın
olarak köyde, kırsalda yaşayan eğitimsiz
kadınlar gösterilir. Kadının ezilmesi de kadını ikinci sınıf olarak gören gelenek, görenek, tutucu dinsel etkilere ve bölgenin
gelişmemişliğine bağlanır.
70’li yıllara gelindiğinde sınıf hareketinin
yükselmesiyle kadın mücadelesi de sınıf
eksenli bir perspektifle yükselir. 1970’lerin ortasından itibaren kadın sorunu ağırlıkla sınıfsal temelde değerlendirilir ve bu
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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bakış açısıyla 1975 yılında “İlerici Kadınlar Derneği” kurulur. 30 bin üyeye ulaşan
İKD; Türkiye’nin en yaygın en kitlesel kadın örgütü olmayı başarır. Haftalık olarak
yayımlanan “Kadınların Sesi” dergisi ilerici
kadınlar tarafından çıkarılır. Öğretmen, tiyatrocu, sinemacı, akademisyen, edebiyatçı, tarım işçisi, fabrika işçisi kısaca toplumun tüm kesiminden kadınları bünyesinde
barındıran İKD, ev işçisi kadınları da bünyesine katarak örgütlü mücadeleyi işyerlerinden evlere, evlerden sokaklara taşımayı
başarır. Kendi özgün eylemlerinin yanı sıra
grev çadırlarında, işçi eylemlerinde de yerlerini alırlar.
Yeni dönem feminist hareketin başladığı,
sınıfın susturulduğu 1980’li yıllarda kadınların hak arama mücadelesi feminist harekette karşılık bulur.
Sonuç
Genel hatlarıyla vermeye çalıştığımız tabloya baktığımızda aslında her dönem benzer sorunlar, benzer talepler dile getirildiğini görmek mümkündür. Her dönemin
siyasi zemini, politik söylemleri bir nevi
kadın sorununa bakışı da etkiler.
Dile getirilen bu taleplerin; iç içe geçmiş
olduğunu, birbirini beslediğini ve birbirinden beslendiğini söylemek sanırım yanlış
olmayacaktır.
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Daha açık ifade etmek gerekirse; erkek
egemen zihniyetin beslediği kapitalizm
cinsiyet eşitsizliğini besler, kadının yaşam
alanını sınırlar, kalıplara hapseder, ev içi
emeğini görmezden gelir, töre, örf adet
maskesi altında kadının varoluş alanını tahakkümü altına alır. Evde, sokakta, fabrikada, tarlada, okulda, ofiste, işyerinde hem
cinsiyetinden dolayı ezilir hem de mensubu olduğu sınıfın önemli bir parçası olduğu için ezilir. Çalışma yaşamındaki mesaisi
biter ardından ev içerisinde mesaisi başlar.
Tarihten itibaren süregelen “kadının çifte
sömürüsü” de tam da buradan somutlaşır.
Birbirine zıtmış gibi algılanan taleplerin
aslında nasıl bir bütünlük içinde olduğunu
görmek gerekir. Kadının yaşamın öznesi
olduğu, gerek iş yaşamında gerek aile yaşamında eşitlik kavramının önemi, kadının
erkek egemen kapitalist zihniyetin boyunduruğundan kurtulması gerektiği, kadının
yaşam hakkının önceliği, kadın temsiliyetini artırmanın önemi, mobbingin, tacizin,
kadın cinayetlerinin politik olduğu, kuralsız, esnek, parça başı, güvencesiz çalışmaya karşı mücadelenin önemi, eşit işe eşit
ücret talebi, çocuk, yaşlı bakımının kadının
yükümlülüğünden çıkarılıp kamusallaştırılması, işyerlerinde kreş, emzirme odalarının gerekliliği gibi talepler dün olduğu gibi
bugün de önemini koruyor.
Yüzyıllardır her alanda devam eden bu


mücadeleyi talepleri birbirinden bağımsızlaştırmadan sürdürmek gerekiyor. Kadın;
erkek egemen kapitalizme karşı, kendisine sunulan eril zihniyetle örülmüş yaşama
karşı, şiddetin her türlüsüne karşı, cinsiyet
eşitsizliğine karşı kendi varoluş mücadelesini veriyor. Kadın mücadelesine bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak, kadın dayanışmasını büyütmek, ilmek ilmek örgütlü
bir kadın mücadelesi var etmek görevi bizleri bekliyor. ●
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Sınıf ın Not Defteri

Grev

Sınıfın Sesi Yayın Kolektifi

Y

aşadığımız bu düzen her şeyiyle bizi
çürütüyor. Maalesef işten eve, evden
işe giden bir sarmalın içinde debelenip duruyoruz. Kah homurdanıyoruz kah yumruğu masaya vuruyoruz ya da ince bir türkü
tutturup mesai saatinin dolmasını bekliyoruz. Ancak bu söylediklerimizi yapanın sadece siz olmadığına emin olabilirsiniz dilini dahi bilmediğiniz milyarlarca işçi sizinle
aynı durumda.
Çalışma yaşamında yaşadığımız sorunlar
bu yazının konusu olmadığı için onlara değinmeden o sorunlara nasıl tepkiler veriyoruz grev özelinde bunlarla ilgili bir pencere
açmaya çalışacağız.
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gelerden ayıran nokta da burasıdır. Grev,
iş yavaşlatma veya sabotaj gibi sorun göstergelerine nazaran daha örgütlü olması ve
sorunun çözümü noktasında bilinçli adımları içeriyor olması, işçi sınıfı mücadelesi
açısından önemli bir muhtevaya sahiptir.
Grev kavramının terminolojine vurgu yapan Hobsbawm, grevin işçi sınıfının ve
onun varlığının kendiliğinden sonucu olduğunu ve diğer alanlardaki çoğu kavramın
başka dillerden gelmesine karşın birçok
Avrupa dilinde grev kavramını karşılayan
sözcüklerin (greve, huelga, sciopero, zabastovko gibi) özgün bir şekilde olduğunu
ifade etmektedir.

Çalışma yaşamında karşılaşılan sorunların
belirli birtakım göstergeleri bulunmaktadır.
Bu göstergelere iş makinesinin çalışmaz
hale getirilmesi yani sabotaj, işin yavaşlatılması, boykot ya da yazımızın konusu
olan grev gibi örnekler verilebilmektedir.

“Oy bilesin ki ben haa
Yerden cevahir söken
Zincirin yitirmiş dev
Erkân üzredir feryadım
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
GREV!”

Grevin, işçilerin taleplerinin işverence kabul edilmesi ve işçilerin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için toplu ve
planlı bir şekilde yapılan iş bırakma faaliyeti olarak kısa bir tanımı yapılabilmektedir. Bu tanımlamadaki en önemli nokta ise
grevin toplu ve planlı bir şekilde yapılıyor
olmasıdır. Çalışma yaşamındaki sorunların
göstergeleri açısından grevi diğer göster-

Atilla İlhan, “Erkan üzredir feryadım, grev
hakkımı isterim” derken biz işçilerin feryatlarını ifade etmede grevin, en doğal hakkımız olduğunu ve hukuka uygun olduğunu
Hobsbawm’ın grev tanımı olan işçi sınıfının
varlığının doğal sonucu olma haline paralel bir şekilde belirtiyor. Bu nedenlerle grev
bizlerin hem doğal hem de pozitif hakkıdır.
Grevin bir başka niteliği ise biz işçileri özne
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haline getirmesidir. Mac ve Jim karakterlerinin öncülüğünde elma işçilerinin grevinin
anlatıldığı Steinbeck’in Bitmeyen Kavga kitabındaki şu satırlar grevin önemine net bir
şekilde vurgu yapmaktadır: “Uzun vadeli
olarak düşünmeliyiz işi. Çabuk sona ermiş
bir grev işçilere örgütlenmenin, birlikte çalışmanın yararlarını öğretemez. Grev biraz
sert olmalı, işçilerin birlikte çalıştıklarında
ne denli güçlü olduklarını anlamalarını
isteriz.” Bu ifadede anlatılan, işçilerin nedenli güçlü olduklarının farkedilmesi, işçiyi emek üretim sürecinde kendi ekonomik
ve sosyal koşullarını belirleyen birer öznelere dönüştürmektedir. Steinbeck’in ifadesinden çıkarılacak diğer anlam ise grev ile
bir önceki sayıda üzerinde durduğumuz
yabancılaşmanın önüne geçilerek işçilerin çalışma yaşamındaki sorunlara yönelik
kolektif çözümler aramaktır. Bundan dolayı da grev, biz işçilerin en büyük silahıdır
sözü, burada oldukça çok önemlidir.
Grevin önemine binaen belkide çoğu kişinin bildiği Wilhelm Reich’in şu retoriği ile
yazımızı sonladıralım: “Asıl açıklanması
gereken, neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen insanın grev yaptığı değil, neden
aç insanların çoğunun çalmadığı ve somürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir.” ●
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Okurdan

Grev ve Halay
Öztekin Düzgün

T

ürkiye, 2022’yi gittikçe sıradanlaşma
eğilimi gösteren zam furyaları, yüksek
enflasyon, ucuz emek ve hukuksuz yönetim şekilleri ile karşılarken bunların yansıması olarak işçi sınıfının bir karşı duruşuna
da şahit oldu. İrili ufaklı grevlerin farklı
sektörleri de kapsayarak sınıfsal bir eylemliliğe dönüşmesi ile daha görünür olan
grevler, topluma umut aşıladı.
Düşük ücretler, güvencesiz ve sağlıksız çalışma ortamı, haksız ve hukuksuz işten çıkarmalar gibi kendilerinin aleyhine bir dizi
devlet ve sermaye icraatları karşısında işçiler, meşru hakları olan greve gitme yolunu
tercih etmişlerdir. Bu durum, sadece günü-
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müz için geçerli değildir elbette. İşçi sınıfı
bütün kazanımlarını öteden beri direnerek
elde etmiştir. Bu direnişlerinin karşılığında
ise sadece kazanımlar elde etmemiş; yargılamalara, şiddete hatta ölümlere dahi maruz kalmıştır. Fakat işçinin doğası haline
gelen direniş, gittikçe kültürel bir noktaya
da gelmiştir.
Bugün olduğu gibi geçmişte de Türkiye’deki grevler, geniş halaylara sahne olmuştur.
Türkiye’deki kültürel kodların kesişim kümesi olarak görebileceğimiz halay, işçi sınıfının da bir simgesi haline gelmiştir. Hep
bir ağızdan söylenilen türkülerle ve ortak
hareket etmenin verdiği birliktelik duygu-


suyla halay, işçi grevlerinin motivasyonu
haline gelmiştir. Fakat bunların yanında
halayın çok daha önemli işlevleri de olmuştur.
Günümüz siyasal atmosferi, geçmişin ablukasından kurtulamamış, işçi sınıfının hak
arama teşebbüsleri hukuk dışı ve marjinal
gösterilmeye çalışılmıştır. Elbette bunda,
sermayenin katkısı büyüktür fakat sermayenin güdümünde gelişen siyasal söylem,
tabiri yerindeyse ilmek ilmek işleyerek işçi
sınıfının mücadelesini meşru siyasetin dışına çıkarma çabasını sürdürmüştür. Emeği ve yaşamı için direnmeyi seçen işçilerin
pasifize edilmesi, sadece siyasal söylemle
değil, devlet hegemonyasıyla da karşılaşmıştır. Böylelikle işçilerin direnişi, marjinalleştirilmeye çalışılmıştır. Fakat yaşamın
sürekliliğini elinde tutan gücün yaslandığı
tek şey emeği değildir. Emeği ile var olduğu dünyada aynı zamanda kültürü ile
de vardır işçiler. İşçi sınıfının kültürü ile
halkın kültürü kimi kesişim kümelerinde
buluşurlar. İşçiler, üretim ilişkilerinden şekillenen kültürlerini, aynı zamanda içinde
yaşadıkları toplumun kültürü ile harmanladıklarında marjinalleştirme çabalarına

karşı da bir direniş gerçekleştirmiş olurlar.





Türkiye toplumunun yüzyıllardan beri eğlence alışkanlığı olan halay çekme, günümüz grevlerinde de olduğu gibi bir direniş
sembolü haline gelmiştir. Halk kültürü,
yüzyılların aktarımı ile oluşan bir anlatıdan, bir hareketlilikten, davranıştan beslenir. Bireylerin birbirine yabancılaşmasını engelleme işlevi görür, birlikte hareket
etmenin yarattığı toplumsallığı besler.
Çünkü ortak geçmişe seslenir, ortak görüntüler ortaya çıkarır, bir birleşme çağrısı
yapar. Ortak hareket etmenin, ortak raks
edebilmenin ve aynı müzikle aynı ritimde
buluşmanın getirisi olarak toplumun geri
kalanına bir birliktelik mesajı verilir. Marjinalleşmeyen, aksine içeriden bir mesaj.
Grevlerde, kolkola girmiş işçilerin ortaya
çıkardığı gibi bir mesaj...
Bu açıdan halay, işçi sınıfının haklı taleplerini halk kültürüyle meşrulaştırmanın simgesi olarak grevleri belirginleştirme işlevi
görmüştür. ●
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Sınıf ın Kürsüsü

.
Iskolu
Barajını Anayasa 90’a Göre Y
,
Cemal Polat

Sosyal-İş Sendikası Avukatı

İ

şçilerin, emekçilerin sendikal örgütlenmesinin önünde çok ciddi engeller
var. Engellemelerin bir kısmı işverenden
kaynaklanan, bir kısmı ise hukuki düzenlemelerden kaynaklanan engellerdir. Bu
nedenlerle sendikalı olan ve toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısı, genel
işçi kitlesi içinde oldukça düşük bir oranda
kalmaktadır.
Türkiye’de toplam çalışan işçilerin yaklaşık %15’i sendikalıdır. Toplu iş sözleşmesi
yapabilen ve bundan yararlanan işçi sayısı
ise toplam işçilerin %7’si civarındadır. Özel
sektörde bu sayı daha da düşüktür.
İşverenler, işçileri tehdit ederek, baskı uygulayarak, sendikal faaliyet yürüten işçileri
işten atarak sendikalaşmayı engelledikleri
gibi, devlet güçlerini kullanarak, siyasal
bağlantılarını kullanarak, hukuku dolanarak da işçilerin sendikalı olmasını engellemektedir.
Sendikalı olmanın önündeki hukuksal engellerin başında yetki tespiti süreci ve işkolu barajı sorunu gelmektedir. Yetki tespiti süreci ve işkolu barajı sendikalaşmayı
olabildiğince zorlaştırmakta, çoğu zaman
toplu iş sözleşmesi yapmak için girişilen
sendikal faaliyetin sonuçsuz kalmasına yol
açmaktadır. Bir işyeri veya işletmede toplu
iş sözleşmesi yapmak için gerekli üye sa-
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yısına ulaşan ve çoğunluğu sağlayan sendikaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmektedir.
Bakanlık yetki belgesini işverene ve ilgili
sendikalara göndermektedir. 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu
gereğince işverenin yetki tespitine itiraz
etme hakkı bulunmaktadır. İşverenler bu
hakkı kötüye kullanmakta ve sendika çok
büyük bir çoğunlukla yetkili sendika olsa
bile, İş Mahkemesinde Bakanlığın yetki
tespiti kararına itiraz ederek, yetki tespitinin iptalini talep etmektedir. Bazen rakip
sendikalar da yetki tespitine itiraz ederek
dava açmaktadır. Ancak bu çok istisnai bir
durumdur.
İşveren tarafından açılan yetki tespitine
itiraz davaları yıllarca sürmektedir. Dava
süresince toplu iş sözleşmesi süreci durmaktadır. Yıllarca süren dava süreci sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi sürecini
daha başında sekteye uğratmaktadır. Çoğu
zaman sendikalaşma süreci, dava süresinin
yıllarca uzaması nedeniyle sönümlenmektedir. İşverenlerin yetki tespiti kararlarına
itiraz ederek dava açmalarının amacı da
budur zaten; işçilerin sendikalı olmasını
ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını engellemek.
Yetki tespiti süreci dışında, sendikalaşma
ve toplu iş sözleşmesi yapmanın önündeki







Yıkalım

en önemli engellerden biri de işkolu barajı
sorunudur. Bir işyeri veya işletmede örgütlenme için gerekli çoğunluğu sağlayan sendika bir de 12 Eylül yasalarında yer alan
ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile devam ettirilen işkolu
barajı düzenlemesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 6356 sayılı yasaya göre toplu iş
sözleşmesi yapma hakkı sadece işkolu barajını aşmış sendikalara tanınmış bir haktır.
Yasanın “Yetki” başlıklı 41.maddesine göre,
toplu sözleşme ehliyetine sadece kurulu
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en
az yüzde birini üye yapmış sendikalar sahiptir.
Yüzbinlerce işçinin, bazı işkollarında milyonlarca işçinin çalıştığı işkollarında bu
sayıya ulaşmak, sendikal örgütlenmenin
önünde bu kadar engeller varken kolay değildir. Sendikalar işyeri veya işletmede toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığı halde işkolu barajını (yüzde
bir) aşamadığı için TİS yapamamaktadır.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki “işkolu barajı” düzenlemesi Türkiye’nin imzaladığı uluslararası
sözleşmelerde belirlenmiş normlara aykırıdır. Anayasa 90. maddenin son fıkrası
“usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
anlaşmalarla kanunların aynı konuda fark-

lı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma
hükümleri esas alınır” hükmü yer almaktadır. Toplu iş sözleşmesi hakkı “Sosyal ve
Ekonomik Haklar” başlıklı üçüncü bölümde düzenlenmiş olduğu için Anayasa’nın
90. maddesi kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Anayasa’nın 90. maddesi son fıkrası “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz”
hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemenin nedeni uluslararası antlaşmalara karşı
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı hükmünden hareketle uluslararası sözleşmelerin, yasaların üzerinde olduğunun
kabulüdür.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) 87
ve 98 sayılı sözleşmeleri bütün çalışanlara
sendikalaşma hakkı, toplu iş sözleşme ve
grev hakkı tanımaktadır. Bu sözleşmeler
TBMM tarafından usulüne uygun olarak
onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu
sözleşmeler temel hak ve özgürlüklerden
olan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin düzenleme getirmektedir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu, 41 maddesindeki “işkolu
barajı” hükmüyle, uluslararası sözleşmeler
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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arasında uyuşmazlık vardır. Anayasa 90
hükmü gereğince uluslararası antlaşmalar
ile kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri
esas alınmalıdır.






Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 18
Haziran 1949 tarihinde kabul edilen Türkiye’nin 08 Ağustos 1951 tarih ve 5834 sayılı
kanun ile onaylanarak 23 Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe giren 98 nolu “Örgütlenme
ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi”nin 4.
maddesindeki “çalışma şartlarının kolektif
mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler veya işveren teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında ihtiyari müzakere usulünden faydalanılmasına ve bu usulün tam
bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve
gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli
şartlara uygun tedbirler alınacaktır (Özgür
ve Gönüllü Toplu Pazarlık İlkesi).” düzenlemesi uyarınca bir işyeri veya işletmede
çoğunluğu sağlayan sendikaların toplu iş
sözleşmesi yapma hakkı bulunmaktadır.
Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile
güvence altına alınmış olan örgütlenme,
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özgür toplu pazarlık ve sözleşme hakkı ile
grev hakkının çalışanların en temel insan
haklarından olduğu kabul edilerek, İLO
sözleşmelerini asgari standart olarak kabul
ederek toplu iş sözleşmesi yapmak tüm çalışanların hakkıdır. İşkolu barajı ileri sürülerek bir işyeri veya işletmede çoğunluğu
sağlayan sendikaların TİS yapmasının engellenmesi İLO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine aykırıdır.
Anayasa’nın 90. maddesine dayanılarak
doğrudan uluslararası sözleşmelerin uygulanması neticesinde ve İLO’nun 98 sayılı
Sözleşmesi’nin 4. maddesinde yer alan “özgür ve gönüllü toplu pazarlık ilkesi” çerçevesinde taraflar arasında toplu iş sözleşmesi yapılması için mücadele yürütülmesi
gerekmektedir.
Anayasa’nın 90. maddesine dayanarak İLO
sözleşmelerini asgari standart kabul ederek toplu iş sözleşmesi yapmak için verilecek mücadele ve bu mücadele sonucunda
Anayasa’nın 90. maddesine göre yapılacak
toplu iş sözleşmeleri ve bu sözleşmeler sonucu elde edilecek kazanımlar, 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-


nunun 41. maddesi ile getirilen anti-demokratik “işkolu barajı” düzenlemesinin
bertaraf edilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır.
Sosyal İş Sendikası bugüne kadar Anayasa’nın 90. maddesi ile uluslararası sözleşmelere dayanarak birçok iş yeri ve işletmede toplu iş sözleşmeleri bağıtlamıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetki
belgesi alınmadan toplu iş sözleşmesi yapıldığı gerekçesi ile yapılan sözleşmenin iptal
edilmesi için iş mahkemesinde dava açmıştır. Bakanlığın açtığı dava reddedilmiştir.
Mahkeme kararının gerekçesinde “toplu
iş sözleşmesinin yetki belgesi olmadan imzalanması sözleşmenin hükümsüz olduğu
sonucunu doğurmamaktadır. Bu noktada
önemli olan ve tespiti gereken husus toplu
iş sözleşmesinin taraflarının yetki şartlarına haiz olup olmadığıdır” denilerek Sosyal
İş Sendikasının işyerinde TİS yapmak için
gerekli çoğunluğu sağladığını tespit ederek
bakanlığın açtığı davanın reddine karar
vermiştir. Bakanlık yerel mahkeme kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf
başvurusunda bulunmuş, istinaf başvurusu
reddedilmiştir.

6356 sayılı kanunun 41. maddesinde düzenlenen ve sendikal örgütlenmenin önünde ciddi bir engel oluşturan “işkolu barajı”
düzenlemesini aşmanın, bertaraf etmenin
yollardan biri de çoğunluk sağlanan işyerlerinde yetki belgesi almadan işvereni Anayasa 90. madde ve uluslararası sözleşmelere dayanarak toplu iş sözleşmesi yapmaya
zorlamak olmalıdır. Sosyal İş Sendikasının
birçok işyerinde Anayasa 90. madde ve
uluslararası sözleşmelere dayanarak yaptığı sözleşmeler bunun olanaklı olduğunu
göstermektedir. ●





“İşçilerin, emekçilerin sendikal
örgütlenmesinin önünde çok ciddi
engeller var. Engellemelerin bir
kısmı işverenden kaynaklanan,
bir kısmı ise hukuki
düzenlemelerden kaynaklanan
engellerdir. Bu nedenlerle
sendikalı olan ve toplu iş
sözleşmesinden
yararlanan işçi sayısı,
genel işçi kitlesi içinde
oldukça düşük bir
oranda kalmaktadır.”
Sınıfın Sesi / Sayı: 2

61







Sınıf ın ve Sanat

.
.
Türkiye’de Isçilerin
Özne Oldugu Ilk
,
Cüneyt Arslan

B

in dokuz yüz altmış dört yapımı Karanlıkta Uyananlar, Türk sinemasında o
güne kadar hep göz ardı edilmiş konulardan birine el atmaktaydı: İşçilerin sorunları ve bu sorunların çözümü için örgütlenmelerinin önemi. Türk sinemasında genel
olarak bireysel temalar eşliğinde toplumsal
sorunlar vurgulanmış, dolayısıyla çözüm
olarak da bireysel kurtuluş her seferinde
öne çıkmıştır. Modern masallar olarak da
değerlendirebileceğimiz bu filmler, insanlara her seferinde mutlu sonlar sunarak,
gerçeklerle yüzleşmek yerine bunlardan
uzaklaşmalarını sağlamıştır.
Türkiye’de 1960 yılında gerçekleşen darbenin ardından çok önemli gelişmeler yaşandı. 1961’de yeni anayasanın kabulü ile
birlikte ülkenin ekonomik, siyasi ve toplumsal yapısını değiştirecek gelişmelerin
kapısı aralanmış oldu. Bunlardan birisi de
işçilerin haklarını savunabilecekleri örgütlerini kurabilmelerinin önünün yasal olarak açılmasıydı. Zaten 1961’de Türkiye İşçi
Partisi’nin kurulması, 1963’te grev ve toplu
sözleşme hakkını düzenleyen yasanın çıkması, ki Kavel Kablo Fabrikasındaki grevin
bu yasanın çıkarılmasında önemli bir etkisi
olmuştur, o güne kadar baskılanan işçi örgütlenmesinin ivmesini artırmıştır.
Tabi bu ortam Karanlıkta Uyananlar gibi
bir filmin çekilmesi için uygun koşulları
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hazırlamıştır. Her ne kadar koşullar uygun
gibi gözükse de, film gösterime girdiğinde
gerici ve işçi düşmanı çevrelerden yoğun
saldırıya maruz kalır. Bazı sinemalarda
gösterimler engellenmeye çalışılır. Çünkü
filmin hikayesinde işçi genelde olduğu gibi
yan unsur değil ana unsurdur ve bu durum
sermaye sahiplerini rahatsız etmeye yeterlidir.
Filmin üzerine inşa edildiği birkaç temel
noktayı vurgulayarak incelememizin ana
noktalarını belirleyelim. Yerli-işbirlikçi sermaye çatışması, işçiler arasındaki farklı konumlanmalar ve onların içinde bulundukları koşullara göre değişim sergilemesi.
Filmin hikayesinin geçtiği mekan olan
boya fabrikasının sahibi Şeref Bey, boyanın yurtdışından ithal edilmesinin durdurulması için yoğun çaba içindedir. Böylece
yerli boya üretiminin önü açılacak, yatırım
imkanları artacak ve maliyetler de azaltılabilecektir.
Boya ithalatçıları hiç de hoşlarına gitmeyen bu durum karşısında, fabrikanın üst
düzey yöneticilerinden Fahri’yi de yanlarına alarak yerli üretimi engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü kurdukları
düzenin devam edebilmesi için yerli boya
üretiminin gerçekleşmemesi gerekmektedir ki kendilerine ihtiyaç duyulsun.







k Film: Karanlıkta Uyananlar

Şeref Bey yerli sermayeyi temsil ederken,
boya ithalatçıları işbirlikçi sermayeyi temsil etmektedirler. Öyle ki boya ithalatçıları
Rum ve Yahudi kesiminden karakterler olarak gösterilerek kökleri dışarıda vurgusu
da yapılmıştır.
Film, hikayesi gereği açıktan yerli sermayenin destekçisi olmamakla birlikte, ülke
içinde üretimin artması sanayileşmeyi destekleyeceği, böylece gelişen sanayi ile birlikte daha fazla işçiye ihtiyaç duyulacağı,
artan işçi sayısıyla birlikte büyüyen işçi sınıfının etkisi daha büyük olacağından yerli
üretimin artmasından yana bir tavır aldığını belli etmektedir. Elbette işçi sınıfının
çıkarları açısından.
İşçiler ise bu gelişmeler olurken içinde
bulundukları ağır yoksullukla boğuşmaktadırlar. Filmin açılış sahnesinde, derme
çatma evlerin bulunduğu çamurlu yollardan sabahın ilk ışığıyla birlikte fabrikaya
giden işçileri görmemiz, onların hangi koşullar altında yaşadıklarına dair bir fikir
vermektedir. Aynı mahallede oturan, aynı
iş yerinde çalışan işçiler, aynı sorunlarla
karşı karşıyadırlar. Hal böyleyken aynı sorunlarla yüz yüze olan işçiler bu sorunlar
karşısında ortak bir tavır almaktan oldukça
uzaktır. Çalışma koşullarından, her biri yakınırken, bu sorunu aşmak için yapılması
gereken konusunda bir türlü ortaklaşama-

maktadırlar. Bir bölümü grev yapmak gerek derken, bir bölümü sendikaya olumsuz
yaklaştığından greve karşı dururken, bir
bölümü de patrondan korktuğundan greve
karşı durmaktadır. İşçilerin bir türlü ortak
bir tavır oluşturamaması tabi ki patronun
yani Şeref Bey’in işine gelmektedir. Çünkü
aralarından bir işçiyi de kendine bağlamış
ve onlarla ilgili pek çok bilgiyi de bu yolla
elde etme olanağını sağlamıştır.
İşçilerin çalışma koşullarında olumlu bir
gelişmenin olmaması, hatta daha da kötüSınıfın Sesi / Sayı: 2
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ye gitmesi örgütlenmeye mesafeli yaklaşan
işçilerin de grev kararına olumlu bakmasına neden olur. Tam grev kararı alınacakken Şeref Bey’in ölümü grevin ertelenmesine neden olur. Şeref Bey’in yerine oğlu
Turgut’un geçecek olması, işçileri, patrona
biraz daha zaman tanımasının önünü açar.
Babası öldükten sonra işin başına geçen
Turgut da hem deneyimsizlik ve bilgisizlikten hem de Fahri’nin işbirlikçi sermaye
ile olan ilişkilerinden işleri yoluna koyamayınca, artık işçilerin büyük çoğunluğu için
yapılması gereken şey nettir: Grev.






Grev kararı işçi mahallesinde büyük bir etki
yaratır. Tüm mahalleli canhıraş bir şekilde
grev hazırlıklarına girişir. Filmin başındaki
dağınık ve karamsar hava yerini, haklarını
almak için bir araya gelmiş olan işçilerin
yarattığı olumlu havaya bırakır.
Bu noktada filmde en önemli vurgulardan
biri de işçilerin fabrikalarına sahip çıkmasıdır. Turgut’un işleri becerememesi sonucu
fabrikaya el konmuş, üretim için değil de
depolama için kullanılması kararlaştırılmıştır. Grevdeki işçiler, fabrikanın bu duruma düşmesine karşı tavır alıp üretimi devam ettirme kararlılığını gösterirler.
Başlangıçta ne yapacağını bilemeyen dağınık tavır sergileyen bu nedenle de ortak
karar alamayan işçiler, bir araya gelip or-
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tak tavır sergilemeye başlayınca bu fabrika bizim, üretimin güvencesi biziz diyecek
noktaya gelirler. Hatta öyle ki fabrikaya el
koymaya gelen işbirlikçi sermayeyi kovmaya kalkışacak kadar.
Karanlıkta Uyananlar, işçinin üretimden
gelen gücünü örgütlü bir şekilde kullandığında ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu anlatması bakımından sinemamızda
bir ilktir. Bu niteliğiyle film, patronları da
bir hayli rahatsız etmiş, gösterimi sırasında çeşitli engellerle karşılaşmıştır. İşlediği
konu itibariyle ilk olmasının yanında, sinemamızda bu tarz bir konuyu işleyen film
sayısı bir hayli azdır. ●
Yapım yılı: 1964
Yönetmen: Ertem Göreç
Senaryo: Vedat Türkali
Müzik: Nedim Otyam







.
Özlem Ilyas ile Söylesi:
,
Freelance Emek-Ofissiz Çalısmanın
,
Sınıfsallıgı
Bülent Bulduk

D

ünya’da ve Türkiye’de çalışma yaşamında yeni bir kavramın hızla ilerlediğini görmekteyiz: “kendi nam ve hesabına”
çalışma.

örgütlenme olanaklarına dair kısa bir süre
önce “Freelance Emek- Ofissiz Çalışmanın
Sınıfsallığı” yazarı Özlem İlyas ile konuştuk.

Gig ekonomisi, bir diğer deyişle kısa süreli
iş sözleşmesi olarak adlandırılan yani emeğin belirli süre sözleşmeleri ve dijital platformlara yönelme hali, yeni bir güvencesiz
emek rejimini yaratmaktadır. İş ve sosyal
güvenlik hukukunun dışına taşınan, sendika hakkının ortadan kaldırıldığı ve düzenli
bir gelirin olmadığı bu yeni çalışma biçimi
çalışanlara, sözde özgürlük ve kendi işinin
sahibi olma adı altında yeni bir kölelik düzeni yaratıyor. Dijitalleşen emeği, ortaya
çıkardığı sorunları ve bu sorunlar etrafında

Kitabınızın girişi bölümünde freelance
çalışanların kimler olduğunu açıklamaya çalışıyorsunuz ve kitabınızın ilgili
bölümlerine göz attıkça daha sonra her
freelance çalışanın esasında freelance
çalışan olarak görülemeyebileceğini anlıyoruz. Bir kez daha sormak istersek
freelance çalışanlar kimlerdir?
Freelance çalışma temelde iş güvencesi ve
sosyal güvencenin işçiye havale edildiği,
belli bir işverene bağlı olmadan sürdürülen
bir istihdam biçimi. Zihinsel emeğin yoğun
Sınıfın Sesi / Sayı: 2
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olduğu yazılım, tasarım, yayıncılık, gazetecilik, pazarlama gibi sektörlerde freelance
çalışmak mümkün. Bazı sektörlerde ise bu
zorunluluk halini almış durumda neredeyse. Örneğin çeviri sektöründe tam zamanlı
güvenceli çalışma istisna teşkil ediyor. Bununla birlikte tam zamanlı freelance çalışmak mümkün olduğu gibi, gelir yetersizliği
nedeniyle ek iş olarak freelance çalışanlar
da var. Dahası ücretli işlerin dışındaki meşguliyet veya işlerin gereklerinden ötürü
freelance çalışan ciddi bir kesim söz konusu. Ek iş veya gelir olarak sürdürüldüğü
durumlarda kişiler kendilerini “freelance
çalışan” olarak tanımlamıyor olabilir. Freelance çalışma hakkında da bir tanım veya
görünürlük olmadığında ya da kişilerin
ücretli işlerine o kadar anlam atfetmediği
durumlarda da freelance çalışan tanımlamasını çok benimsemediklerini de görebiliriz. Son olarak şahıs şirketi veya “start-up”
sahibi olup da kendine freelance çalışan
diyenlerle de karşılaşmak mümkün. Bu kişilerin genelde bir süre büyük şirketlerde
çalışıp orada deneyimledikleri sorunlardan
ötürü kendi işlerini kurarak “özgürlüklerine” kavuşmak istediklerini görmüştüm.
Şirket hayatının reddi ve özgürlük arzusu
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üzerinden sanırım kendilerini freelance çalışanlara yakın hissedip tanımlayabiliyorlar.
Son yıllarda karşılıklı iş sözleşmesinin
dışında kendi nam ve hesabına çalışanların sayısının arttığını görüyoruz. Gig
ekonomisi olarak adlandırılan, yani çalışanların belirli süreli ve işveren ile herhangi bir sözleşmeye bağımlı olmadan
çalışması, sizce nasıl bir çalışma düzeni
yaratıyor?
Burada sınıfsal analizin önemli olduğunu
düşünüyorum. “Kendi hesabına çalışma”
dediğimiz istihdam türlerinde çalışan çalışma koşulları hakkında ne noktada, ne
kadar söz sahibi? Nasıl üreteceğine karar
verebiliyor mu? Ürettiği değere kendisi el
koyabiliyor mu? O değerin toplumda nasıl
kullanılacağı konusunda bir karar mekanizmasına dahil olabiliyor mu? Freelance çalışanların iş bulmak için rekabete giriştiği online platformlarda bu üç noktada da işçinin
süreçlere dahili ya kısıtlı, ya da yok denecek
kadar az. Rekabet ücretleri düşürmekle kalmıyor; iş dışında iş bulmak için harcanan
ücretsiz emeği artırıyor. İşi yönetme işi de
işçiye havale edilmiş oluyor. Elektirik, internet, yemek, temizlik, servis gibi pek çok
üretim araçları da benzer şekilde çalışana
yükleniyor. Sorumluluk artarken işçi özerkliği artmış olmuyor. Bu arada gig ekonomisi bir sözleşmeye de dayandırılıyor aslında.
Mesela motorkuryeler arasındaki bir direniş
de işveren olarak tanımlanmama veya öyle
tanımlandıklarında gereğince masraflarının
karşılanmasını sağlamak. Düzen freelance çalışandan da şahıs şirketi kurup fatura
kesmesini, şirket masraflarını karşılamasını
bekliyor. Öte yandan pek çok freelance çalışanın bu marfaları ödeyecek bir geliri yok.
O yüzden çoğunluğu sözleşmesiz çalışıyor;
gelir güvencesi ve sosyal güvenceden çalışmak da işçi özerkliğini destekleyici durumlar değil. Öte yandan platform ekonomisi
dışında, veya daha kooperatif üretim ilişkilerinin kurulduğu durumlarda bu tür bir
özerklik mümkün olabilir. Orada da işçinin
sahip olduğu niteliklerin piyasadaki değeri
ve sahip olduğu sosyal ilişkiler önemli rol
oynayabiliyor.


Kitabınızda freelance çalışanların özgürce yani herhangi bir mekâna bağlı kalmadan, rutin mesai kavramının olmadığı bir çalışma yaşamını tercih ettiğinden
söz ediyorsunuz. Girişimcilik, kendi işinin sahibi olma, bağımlı bir iş ilişkisinin kurulmaması vb. söylemler ilk başta
çalışanlar için cazip görülebiliyor. Lakin
bu durumu başta düzenli ücret ve sosyal güvenlik hakkı noktasından ele aldığımızda, bahsi geçen bu özgür çalışma
modeli çalışanlar için bir tür güvencesiz
istihdam modelinin önünü açmıyor mu?
Freelance çalışanlar bunu tercih ediyor
demiyorum aslında; bu “zorunlu tercih”
gibi zira eski güvenceli işler artık pek çok
sektörde yok ya da çalışma koşullarındaki
sorunlar karşısında örgütlülük yok. Görüştüğüm freelance çalışanlar işyerlerindeki
mobbing, düşük ücret, uzun mesailer, ayrımcılık gibi birçok sorunu, freelance çalışma deneyimlerinden daha uzun uzadıya
anlatma ihtiyacıyla konuşuyordu. Bir de
ihtiyacı nereden tanımladığımız önemli.
Kişinin yaptığı işten keyif alması ya da iş
dışında da bir hayatının, uğraşlarının olmasını istemesi, sağlıklı olmasını istemesi
ihtiyaç dahilinde tanımlanmalı. Oysa mevcut çalışma koşulları işçi sağlığını yıpratıcı
durumda. Görüştüğüm bir freelance çalışan işverenin aslında sadece emeğini değil,
ömrünü talep ettiğini aktarmıştı. Zira o şirkette “sadakat” ile çalışmalı, kurum kültürüne uyum sağlamalısınız; böylece yönetici
olabilirsiniz ama 40 yaşınızda işten atılırsanız da başka bir işyerinde iş bulmanız
çok zor. Şirketler de her çalışanı yönetici
yapmadığından bir kısmını işten çıkarıp
genç ve ucuz emeğe yönelebiliyor. Bunun
işyerinde yarattığı çelişkiler ve çatışmalar
iyi bir araştırmaya muhtaç; benim dikkat
etmeye çalıştığım çalışma koşullarının işçi
refahı üzerindeki olumsuz etkilerle güvencesizleşmeyi beraber düşünmek gerektiği.
Sizce bu şekliyle çalışmayı tercih etmek,
freelance çalışanların mevcut işçi sınıfı
gibi olmaktan bilinçli ve istekli bir şekilde kaçışı anlamına geliyor mu?
Tercih kavramına şerh düşerek sorunun
kaynağını bilinç eksikliği olarak tanımlamadığımı söyleyebilirim. Meseleye böyle

daha iradi bakmaktansa, yapısal nedenleri analiz edip ona göre politika üretmenin
gerekli olduğu kanısındayım. Burada da
işçinin özerkliği ve refahını olumlu yönde
dönüştürecek değişimlerin neler olduğunu
tespit edip talep geliştirmek gerekiyor. İşçinin güçlenmesi ile örgütlenme kapasitesi de doğru orantılı. Güvenceli güvencesiz
çalışanların mücadelesinde ücret ve sosyal
güvenceyle beraber kentsel müştereklere ve bakım emeğine erişimle de beraber
düşünülmeli. Freelance çalışanlar pek çok
noktada güvenceli çalışanlardan daha dezavantajlı; öte yandan kanımca yukarıda
bahsettiğim çalışma yaşamına dair sorunlar freelance çalışmaya geçişte sorumlu tutulmalı, “yanlış bilinç” değil.





Elbette freelance çalışma ve güvencesiz çalışma hakkında veri de az; bu veri eksikliği, sorunların görünmez kılınmasına neden
olup siyasetin öznesinin tanımlanmasına
engel oluyor. Freelance çalışma “harçlık
çıkarma” ve “geçici işler” olarak tanımlandıkça örgütlenmesi tali bir mesele olarak
görülebiliyor. Ofissizler Freelance Dayanışma Ağı bu nedenle freelance çalışma hakkında veri üretip bu istihdam biçimini görünür kılmaya çalışarak işe başlamıştı.
Bildiğiniz üzere pandemi ile çalışma yaşamımıza yeni bir kavram girmiş bulunuyor: uzaktan çalışma. Esasında mevcut iş hukukunda uzaktan çalışmanın
usul ve esasları belirlenmiş durumda.
Fakat bu çalışmanın salgın süreci ile
yaygınlaşması ve beraberinde birtakım
belirsizlikleri de getirmesi ile Çalışma
Bakanlığı konu ile ilgili geçtiğimiz yıl
bir yönetmelik yayımladı. Lakin yayımlanan yönetmeliğin işçileri yeteri kadar
korumadığı belirtilmektedir. Sizin bu
konu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Yönetmelik çalışma saatleri, işçi sağlığı gibi
pek çok hususu işveren ile işçinin müzakeresine havale ederek aslında işveren lehine bir düzenleme getirmiş gibi görünüyor.
İşçi evden çalışmayı talep edebiliyor ama
işverenin onayına tabii mesela. Ekonomik
kriz ve güvencesizliğin yaygın olduğu çalışma koşullarında çalışanların işveren
karşısında olumlu bir gelişme elde edebiSınıfın Sesi / Sayı: 2
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leceği fikri iyimser. Konuyla ilgili 9 beyaz
yakalı örgütünün geçtiğimiz yaz aylarında
geliştirdikleri taleplerin önemli olduğunu
düşünüyorum. Ofisten çalışanlarla aynı koşulları talep etmektense, evden çalışmanın
özgül sorunlarına değinerek geliştirilmiş
taleplerdi. Bu örgütler evden çalışanın sosyal iyilik halinin, “bağlantısızlık hakkı”nın,
artan masraflarının, mahremiyetinin, ev ve
bakım işlerinin gözetildiği düzenlemeleri
talep ediyorlar.






Yakın dönemde ülkenin dört bir yanında
başlayan moto kurye eylemlerine tanık
olduk ve halen de tanık olmaya devam
ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin
dört bir yanında ocak ayında başlayan
işyeri eylem ve direnişlerine yaklaşık
20 bin işçinin katıldığı belirtildi. Eylemlerin öne çıkan talepleri arasında ücret
mücadelesi ilk sırada yer alıyor. Bunun
yanı sıra güvenceli çalışma, işçi sağlığı
ve güvenliği de diğer talepleri oluşturuyor. Sizce ilerleyen dönemlerde freelance çalışanlarının da gündemi belirleyecek eylem ve etkinliklerine şahit olabilir
miyiz?
Gelecekte ne olur bilmiyorum ama freelance çalışanların örgütlenmesinin önündeki zorlukları sıralamaya çalışarak bu
noktalardaki gelişmelerin, örgütlenme
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için önemli olduğunu söyleyebilirim. Freelance çalışanlar sıklıkla iş arkadaşları ve
meslektaşlarıyla aynı zaman ve mekânı
paylaşmıyor; iş ile iş dışı arasındaki sınırlar
silikleştiğinden sosyalleşme zamanları da
diğer çalışanlarla örtüşmeyebiliyor. Dahası
çalışırken yaşadıkları sorunu bireysel sorunlar olarak görebiliyorlar, zira görünürde bir patron yok ve kısa teslim süreleriyle,
üretim baskısı altında çalışıyorlar. Üretim
sürecinin bütününe tanık olmayabildiklerinden çıkan sorunları kişisel algılamaları
mümkün. Gelir güvenceleri de olmadığından iş dışındaki vakitlerinde de iş ararken
zaman harcıyorlar. Çok iş gelmesi ile hiç
iş gelmemesi ikilemi arasında çalışıyorlar;
zira gelen işleri reddederlerse de tekrar
aynı yerden iş alamama ihtimalleri yüksek.
Bu maddi ve psikolojik sonuçlar işçiyi çok
güçlendirici değil; dolayısıyla örgütlenme
kapasitesinde de kısıtlılığa yol açabiliyor.
Öte yandan motorkuryeler de mobil, güvencesiz ve iş arkadaşlarıyla ortak zaman
ve mekan paylaşımları kısıtlı. Buradan
hareketle önemli olanın aslında işçiler
arasında iletişimi kuvvetli örmenin ve örgütlenme kapasitesinin artması olduğunu
düşünüyorum.
Son olarak 1 Mayıs süreci yaklaşıyor.
Türkiye ekonomisinin içerisinde bu-



Freelance çalışanların içinde bulunduğu
farklı örgütlenme çalışmaları gerçekleşti;
Beyoğlu’nda 2015-2019 yıllarında faaliyet gösteren dayanışma mekanı Dünya’da
Mekân ilki olarak düşünülebilir. Gündüzleri freelance çalışanların kullanabileceği
bir çalışma mekânı vardı. Bu tür kamusal
mekânlar çok önemli. Orada tanışan freelance çalışanlar da Ofissizler Dayanışma
Ağı’nı kurmuştu. Bu örgüt freelance çalışanların sorunlarını görünür kılmayı, talep
geliştirmeyi ve dayanışma ağları kurmayı
hedefliyor. Daha farklı freelance örgütlenmelerinin de örülmesi elbette mümkün.
Dahası freelance çalışanlar farklı meslek
örgütlerinde de örgütlü aslında. Çevirmenlerin örgütlendiği Çevbir örnek olarak verilebilir; pandemide de sektör çalışanları
arasında güzel bir dayanışma örebildiler.
İşçi sınıfının ortaklığı ise işçilerin güçlenmesinin birbirlerine bağlı olması üzerinden
kurulabilir. İşyerlerindeki işçileri freelance
çalışanlarla tehdit edememeli işverenler.
Bunun için freelance çalışanın örgütlü ve
güçlü olması işyerlerinde tam zamanlı çalışanın da lehine. Tersinden işyerinde çalışma koşulları kötü olduğunda freelance çalışma tercih olarak düşünülemeyecek. Zor
koşullardan “kaçarak” veya kovularak freelance çalışmaya geçildiğinde kişinin başkalarıyla ilişki kurma arzusu bile azalıyor. Bu
travmatik deneyimler de uzun vadede hem
işçi sağlığı hem örgütlenme arzusu üzerinde olumsuz oluyor. İşyerlerinde örgütlülük
de o yüzden freelance çalışan lehine olarak

düşünülmeli. Bu ortak zeminde sendikaların elbette yapabilecekleri çok; öte yandan
işçi sınıfının güncel biçimini analiz ederek
sadece güvenceli değil, güvencesiz çalışanları da kapsayacak araçlar geliştirmeleri
elzem. ●





“Güvenceli güvencesiz çalışanların mücadelesinde
ücret ve sosyal güvenceyle beraber
kentsel müştereklere ve bakım emeğine
erişimle de beraber düşünülmeli.
Freelance çalışanlar pek çok noktada güvenceli
çalışanlardan daha dezavantajlı.”

lunduğu koşullar, emekçilerin sosyal
ve ekonomik koşullarını her geçen gün
daha fazla zorlaştırdığını görüyoruz.
Son dönem artan işçi eylemlerini de düşündüğümüzde emekçiler için örgütlü
mücadelenin ne kadar önemli olduğu
da bir kez daha açığa çıkmış durumda.
Eserinizin son bölümünde freelance çalışanların ortak örgütlenme ve mücadele deneyimlerine değiniyorsunuz. Sizce
ilerleyen dönemlerde freelance çalışanları yeni bir örgütlenme sürecine girmeli
midir? Ayrıca kendisi dışındaki işçi sınıfı
ile nasıl bir ortak mücadele zemini geliştirebilir? Bu konuda sizce sendikalara
düşen görevler nelerdir?
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Sınıf ve Sağlık

Aslında Asbest Degil
Çalısma
Düzen
,

Savaş Karabulut

Öğretim Üyesi, Asbest Söküm Uzmanı

A

sbestin işçi sağlığını tehdit ettiği ve zamanla fiili olarak solunum problemlerine neden olduğu gerçeği karşısında, bu
yazımla birlikte işçilerin nefeslerini kesenlere karşı işçilerin sesi olmayı amaçladım.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadıkça patronlara ve onlara destek veren
iktidarların karşısında olduğumu, İzmir-Aliağa’da çalışan gemi söküm işçilerinin sorunlarını merkeze alarak sizlere anlatmaya
çalışacağım. “Sınıfın sesi, asbest tozuyla
kesilmesin ve daha gür çıksın diye” gelin
Gemi Söküm İşçilerinin asbeste maruz bırakılarak, nasıl ölüme terk edildiklerini görelim…
Neden Asbeste Maruziyet Kanun Tanımıyor?
Asbest doğada serbest olarak bulunan silikat içerikli bir malzeme olup, en yaygın
bulunan ve kullanılan türü beyaz asbest
olarak bilinen krizotil asbesttir. Bu türün
dışında amfibol grubuna giren; Aktinolit,
Amosit, Krokodilit (mavi asbest), Antofillit,
Tremolit veya bunların bileşkesinden oluşan diğer tür asbestler de bulunmaktadır.
Asbestin dünya genelinde kullanımının en
yaygın olduğu dönem ise 1930-1970 yılları arasıdır. Daha çok gelişmekte olan ülkelerin madencilik ve endüstriyel faaliyetlerinde kullanılan asbest, günümüzde de
benzer şekilde gelişmiş ülkelerdeki kullanım alanları azalmış, yeni gelişmekte olan
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ülkelerde benzer amaçlarla kullanılmaya
başlanmıştır.
Ülkemizde geçmiş dönem kayıtları incelendiğinde, yıllık ithalat edilen asbest miktarı
30 bin ton dolayınlarında olup, 2010 yılında ithalat “sözde” yasaklansa da, farklı
isimler ve kullanım biçimleri altında İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin web sayfasından da görüleceği
üzere hala ülkemize geldiği bilinmektedir.
Hatta kamu imkanlarıyla basılan kaynak
kitaplarda kullanıldığına dair bir not paylaşılabiliyor. Bir örnek vermek gerekirse;
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017
yılında hazırlanan “Denizcilik Pompalama
Sistemleri” adlı kitapta; gemilerde kullanılan sistemler tanıtılmıştır [1]. Bu kitap
meslek ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin “alanlarında yeterlilik kazanmaları” için hazırlandığı kitabın ilk girişinde
ifade edilmiştir. Kitapta “asbest” kelimesini
aradığınızda; asbestin en çok kullanıldığı
alanlardan biri olan conta için asbestsiz
tanımı yapılırken, salmastra için “asbestostan yapılmış” olarak tanımlanmıştır. Salmastralar gemilerde sıklıkla kullanılan biri
hareketli biri sabit iki makine parçası arasında sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.
Ayrıca ülkemizde asbest kullanımı ve ithalatının yasaklanma tarihi gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça yenidir. Bir







ni Öldürüyor

taraftan asbest ithalatını yasaklayan siyasi
iktidar, asbest ve diğer radyoaktif, toksik ve
kimyasal maddelerle dolu gemilerin sökümünün yapılması için ülkeye sokulmasına
diğer yandan izin vermektedir. Devamında 2013 yılında yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin
ilgili fıkralarında “Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı,
Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve
satılması, Asbest ürünlerinin veya asbest
ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır” olarak net bir şekilde ortaya
koymaktadır. Asbest taşıyan tehlikeli atıklarla dolu gemiler ülkeye sokularak, 2010
yılındaki kanun maddesi ve yasaklama aslında doğrudan işlevsiz bırakılıp, hurdaya
ayrılacak (yeniden dönüştürülecek) gemilerin asbest içerdiği bilindiği halde, kanuna aykırı iş yapılmaya devam edilmektedir.
Yani kanunu çıkaranlar, kanuna karşı dolaylı olarak iş yapmaktadırlar. Yani asbestli
bir malzemeyi ithal etmekte, ülkeye girişine izin vermekte ve asbestle çalışmada işçilerin karşılaştığı riskler tanımlandığı halde,
tüm bu yasak kararlarına rağmen dört sene
sonra Gemi Söküm Yönetmeliği’ni yayınlayarak, kendi koyduğu yasağı delmektedir.
İlgili yönetmelikte tehlikeli atıklar tanımlanmasında da; “Tehlikeli fiziksel, kimyasal
ve/veya biyolojik özellikleri nedeni ile canlılarda ve alıcı ortamda olumsuz etkilere

yol açan asbest, kullanılmış akü ve benzeri
atıkları” içeriğiyle, asbestin bizzat gemilerle ithal edilen bir tehlikeli atık olduğu belirtilmiştir.
Asbest Neden Kullanılmaktadır?
Ne Zaman Kansere Yol Açtığı Tespit
Edilmiştir?
Asbest suya, ısıya, sürtünmeye, baskıya
karşı dayanıklı olduğundan ve lifsi yapısından dolayı yalıtım malzemesi olarak sıkça tercih edilmektedir. Kullanılan asbestli
malzemelerin büyük bölümü çatı kaplama
ve inşaat yapım işlerinde, daha sonra ise
sürtünme, yalıtım ve gaz maskesi gibi diğer
iş kollarında kullanılmıştır. Birçok sektörde
olduğu gibi özellikle gemi sektöründe de
2002’ye kadar oldukça fazla kullanılmıştır.
1950’lerin ortalarında Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi tarafından Asbest “Kanserojen Maddeler” listesinde yer almış ve Grup 1A olarak
tanımlamıştır. Ülkemizde Türk Toraks Derneği’nin açıklamasına göre “Gemilerde asbest kullanımının kansere yol açtığı 1940’lı
yıllarda anlaşılmış ve 1970’li yıllarda Japonya’da asbest kullanımına bağlı hastalıkların sayısındaki artış nedeniyle geri çekilmiştir” [2].
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından asbeste maruziyet nedeniyle meydana
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gelebilecek hastalıkların önüne geçilebilmesi için ise bir standart hazırlanmıştır.
Asbest 2010 yılında önce yapılmış hemen
hemen her malzemede ve yapı elemanında koruma ve yalıtım amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu malzemeler; ev, işyeri, gemi,
okul ve hastane gibi birçok fiziki ortamda
kullanılmıştır. Uluslararası Denizcilik Kurumunun “Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi’nde gemilerde kullanılan
asbest malzemesinin çalışan sağlığına etkileri ve nasıl bertaraf edilmesi gerektiğini çok açık bir şekilde ifade edilmiş” ve 1
Temmuz 2002’den önce inşa edilmiş gemilerde “Asbest içeren malzemelerin belirlenmesi, envanterinin belgelenmesi ve uygun
güvenlik önlemleri altında bertaraf edilmesi için bir el kitabı” hazırlanmıştır. 2011 yılından sonra ise gemi inşa süreçlerinde her
türlü asbest kullanımı yasaklanmıştır.






Dünya’da her yıl en az 100.000 işçi asbeste
maruz kaldığı için hastalanmakta ve hayatını kaybetmektedir. Hayatını kaybeden çalışanların özellikle asbestin bertarafı, bina
bakımı ve yıkımı, gemi sökümü ve atık işleme faaliyetlerinden dolayı yoğun olarak
asbeste maruz kaldığı da bilinmektedir. Bu
durum günümüzde de endişe verici boyutlardadır.
Asbeste Maruz Kalmanın Sonu
Ölümdür!
Asbestle üç tür etkileşim vardır. Birincisi
doğrudan çalıştığı ortamda gemi söküm
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işçileri gibi birebir temas kurarak, ikincisi
dolaylı olarak; aynı işyeri ortamında farklı iş bölümünde çalışanlar ve üçüncüsü ise
çevresel ve hatta kullanılan iş elbiselerinin
eve taşınması durumunda evde yaşayan
aile bireyleri asbeste maruz kalabilmektedir. İzmir Aliağa Gemi Söküm Tersanesi’nde çalışan bir işçinin “asbeste karşı yeterli
önlemin -elbette- alınmadığını, günde 1 toz
tane maskesi ve ayda 1 kere filtreli maske
verildiğini” söylemesi de boşa değildir. İşçi
ekliyor “asbetten sadece bizim gibi doğrudan sökümde çalışanları değil, yemekhanede, ofisde çalışanları, çevre halkını, denizleri ve suları da etkileniyor”, diye cümlesini
bitiriyor. Oysa işyerinde işveren tarafından
asbest sökümü için çalıştırılan işçiler için
“gerekli karantina ve havalandırma sistemlerini uygun koşullarda kurmadan, normlara uygun yeterli sayıda koruyucu iş elbise
değişimi yapmadan, toza maruziyet açısından karantinaya her giriş-çıkışta hijyen
koşulları sağlanmadan” çalıştırıldığında hikayenin sonu ölümle bitiyor. Tüm bunlar
yetmezmiş gibi eğer işçi çalışma sırasında
kullandığı günlük giysilerini evine taşırsa,
asbest tozunu ailesine de getiriyor. Yani işçinin kendisi istemeyerek olsa bile, ailesini
de asbeste dolaylı olarak maruz bırakmış
oluyor. Tüm bu koşulların tam olarak sağlanması ise işveren tarafından genel olarak
“gereksiz gelen bir harcama kalemi” olarak
görüldüğünden, işçinin sesi yavaş yavaş
kesilmiş oluyor. Asbest söküm işinde çalışan işçilerin işçi sağlığı ve güvenliği ön-


lemleri tam olarak alınırsa, asbest tozuna
maruziyet azalacak ve ölümler bitecektir.
Ancak uygun yeterlilikte ortam ve kişisel
koruyucu donanımlar sağlandığında, ucuz
işgücü tanımı sonlandırıldığında bu tehlikelerin büyük bölümü ortadan kalkacaktır.
Tüm bu şartlar sağlanmadığında ise çalışanın temas ettiği asbestin türü, miktarı, süresi yanında sigara kullanımı ve fizyolojik
yapısı da kansere ne kadar süre de yakalanacağına ilişkin tahminlerden öteye gidelememektedir. Her ne olursa olsun asbeste
maruz kalmanın sonu ölümdür. Ancak asbeste maruziyet sonucu ölüm öyle bir anda
değil, sinsi bir şekilde ve maruz kaldıktan
uzun bir süre sonra ortaya çıkabilmektedir.
Radyografik görüntülerde sadece bu konuda uzman olan radyologlar tarafından tespit edilebilmektedir. Tespit edildiğinde ise
birkaç yıllık ömrünün kaldığı dışında bir
açıklama yapılamamaktadır.
Gemilerde Asbest Nerelerde
Kullanılır?
Gemi gövdelerinin su yalıtımı amaçlı izolasyonu başta olmak üzere; gemi bacaları,
ocak/kazan dairelerinde, tüm kalorifer boru
hatları ve kaplamalarında, boru hatlarının
bağlantılarındaki contalarde, salmastralarda,
elektrik hatlarında ve buna bağlı kablo izolasyonlarında, yer kaplama malzemeleri ve
yapıştırıcılarında, ve yük taşınması sırasında
depolarda kullanılmaktadır. Gemi söküm işçileri asbest tehlikesi dışında, radyoaktif mal-

zeme, toksik ve ağır kimyasallar gibi kirleticilerin olduğu bir başka iş sağlığı tehlikeleriyle
de karşı karşıya bırakılmaktadırlar.





İzmir Aliağa Gemi Söküm
İşçilerinin Talebi Nedir?
2022 yılı Şubat ayı içinde yaklaşık 10 gün
süren ancak örgütsüz, plansız bir biçimde
girişilen hak arama mücadelesi yine işçilerin iradesiyle son bulmuştur. 22 farklı
tersanenin bulunduğu İzmir Aliağa Gemi
Söküm Tesisleri dünyanın en büyük tesislerinden biri olup, dünya gemi söküm faaliyetinin yaklaşık %10’unu karşılamaktadır.
Hak arama mücadelesine girişen işçilerin
iki temel talebi bulunmaktaydı. Bunlar
“düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarının” iyileştirilmesiydi. İşverenleri tarafından farklı işyerlerinde farklı zam tekliflerinin gelmesi gibi birçok farklı durumların
oluşması sonrası, gemi söküm işçilerinin
kendi özgür iradesiyle başlattıkları mücadele sadece maaşlarının işveren tarafından
banka hesaplarına yatırılması teklifi kabul
edilerek sonlandırıldı. İşçilerin soğuk Şubat ayında başlattıkları bu mücadelenin
kazanımı ise bir başka bahara kaldı. Şimdilik tam olarak istediğini alamayan gemi
söküm işçileri bir sonraki hak arama mücadelesine daha kararlı, örgütlü ve bilinçli bir
şekilde girecekleri ve kazanacaklarına dair
inancım tamdır.
İzmir Aliağa Tersaneleri patronlarının yanı
başında saf tutmuş sağ siyasi iktidarların
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günümüz koşullarında, uluslararası tekeller ve şirketler için ülkeyi ucuz işgücü olarak tanımlaması ile beraber; uluslararası
tekellerin çöplüklerini toplayan, kanserli
gemilerini söktüren bir iş ortamı oluşturulmuştur. Sözde millî ve yerli politikalarıyla
“kendi milli kimliğine öncü rolü atfeden”
ancak diğer yandan “kendi milli işçisini
ulusal pazarlarda sömürülmesine, asbest
vb tehlikeli maddelerle çalışmasına izin
vermesinin yanında, uluslararası tekellere
de köle olarak sunan” bir siyasi iktidarın
varlığı şüphe götürmez bir gerçektir. Sermaye iktidarı, kendi ülkesinin vatandaşı
olan İzmir-Aliağa gemi söküm işçilerini,
uluslararası büyük tekellerin asbestli, toksik ve ağır kimyasallar içeren gemilerini
söktürerek, işçi sınıfının sağlığını göz ardı
etmektedir. Asbest; sadece bir meslek hastalığı değil, aynı zamanda bir işçi sınıfı
hastalığıdır. Sınıfın nefesini yavaş yavaş
kesmekte ve zamanla ölümüne neden olmaktadır.
Bu nedenle asbestle savaş, aynı zamanda
işçi sınıfının sermaye ile savaşıdır. Bu savaş
bitmeden şüphesiz ki asbestle gelen ölümlerde bitmeyecektir. Benzer durum dünyanın diğer az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeleri olan Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’da da görülmektedir. Ülkemizi ve bu
ülkeleri yönetenlerin, ülkelerini ucuz işgücü
olarak tanımlamaları bilinçli olarak yaptıkları bir eylemdir. Asbestli gemilerin sökümü
işi çok tehlikeli bir iş alanı olup, dünyanın
gelişmiş ülkeleri bu alanı, gelişmekte olan
veya az gelişmiş ülkelere bir iş kapısı olarak
sunmakta ve işsizliğe çare olduklarını öne
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sürmektedirler. Yani büyük emperyalist tekellerle işbirliği yapan bu ülke yöneticileri,
kendi ülke halklarını işsizlik cenderesinden,
ölüme sürüklemektedirler.
Ülkemizde, Meslek Hastalıkları Listesinde
Asbest yükümlülük süresi 10 yıl olarak verilmiştir. Asbest ilgili hastalıkların vücudun
birçok yerinde gelişen semptomlarla tanıları sunulabilmektedir. Ancak tüm bu durumlar çok tehlikeli sınıfta yer alan gemi
söküm işçilerinin düzenli ve tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçmeleriyle tespit
edilebilir.
Neden İş Teftiş Kurulu Tarafından
Gemi Söküm İşyerleri İçin
15 Yıldır Rapor Hazırlanmıyor?
Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının her iş kolunda düzenli olarak
yapması lazım gelen denetimler ve bu
denetimlerde görülen eksikliklere ilişkin
hazırlanması gereken raporlar bulunmaktadır. Başkanlık tarafından düzenli olarak
yapılması gereken denetim ve bu denetime
ait raporlama işlemi gemi söküm işçileri
iin son olarak 2007 yılında yapılmıştır. Belgenin adı ise “Gemi Söküm İşyerlerinde İş
Sağliği ve Güvenliği Teftiş Projesi - 2 Genel
Değerlendirme Raporudur” [3]. Bu rapor
incelendiğinde gemi söküm işinde çalışan
işçilerin hiçbir işçi sağlığı ve güvenliği önlemi alınmadan çalıştırıldığı, Bakanlığın
teftiş kurul raporlarındaki fotoğraflarda
bile görülmektedir. Çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin
sağlanması amacıyla görev yapan bu kurul ne yazık ki; bu yıldan sonra bu alana







yönelik bir teftiş değerlendirme raporu
hazırlamamıştır. Yani ortada bir ihmal mi,
görmezden gelmemi ya da inceleme yapıldığı halde raporun ilgili kurumun web sayfasına konulmamış olması durumu olduğu
açıklanmaya muhtaçtır. Yani doğal olarak
işçilerin sağlığını tehdit eden tehlikeler,
sağlık ve güvenlik önlemlerinin ne derece
aldığına yönelik bir denetleme yapılmadığı, bu nedenle de gemi söküm işyerlerinde çalışan emekçilerin karşı karşıya kaldığı
tehlikeler tanımlanamamaktadır. Bu kadar
yasak ve hukuki metin hazırlanmış olsa da,

kamusal denetimin olmaması sonucunda
gemi söküm işçilerinin karşı karşıya kaldıkları asbest sorunu katbe kat büyüyerek ve
görmezden gelmektedir. Bu nedenle gemi
söküm işçilerinin mücadelesi görmezden
gelinmeye karşı çıkarılmış bir yaşama sesidir. Gemi söküm işçilerinin hak ettiklerini
aldığı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına ulaştıkları günler çok uzak değildir. ●
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