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Sunuş
Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve nasıl bir ge-

leceğe doğru gidiyoruz? İnsan/insanlık kendini 
bildi bileli bu soruları sormuş, yanıt aramıştır. 
Nasıl bir geleceğe doğru gittiğimizi anlamanın 
yolu, nasıl bir toplumda, nasıl bir dünyada ya-
şadığımızı anlamaktan geçiyor. Hangi ulusa, 
inanca ve kültüre mensup olursa olsunlar, hangi 
ülkede yaşarlarsa yaşasınlar, insanlar iki şekilde 
ayrılırlar: Emekçiler ve sömürücüler! Emekçiler 
sınıfı, sömürücüler sınıfı! Öyleyse bir insanın 
toplumdaki yerini, çıkarlarının nerede olduğu-
nu anlamak için o insanın ne yaptığına bakmak 
gerekiyor. Sınıf bilinci kazanan işçi, kendisinin 
işçi sınıfının bir parçası olduğunu, patronlar kar-
şısında tüm işçilerin çıkarının ortak olduğunu, 
tüm dünya işçilerinin kardeş olduğunu bilir, gö-
rür, kavrar ve ona göre hareket eder. Örgütlenip 
mücadele eder. Etnik, inanç ve kültürel kimliğini 
değil, sınıf kimliğini öne çıkartır! 

Elinizde tuttuğunuz broşürümüzde nasıl bir 
dünyada, nasıl bir toplumsal sistemde yaşadığı-
mızın ve ne yapmamız gerektiğinin cevaplarını 
bulacaksınız!
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İşçi Dayanışması’na Sahip Çıkalım, Güçlendirelim!

İşçilerin Gazetesi İşçi 
Dayanışması 100. Sayısında

İşçi Dayanışması gazetesi, elinizdeki 
nüshasıyla birlikte 100’üncü sayısına 

ulaşmış oluyor. UİD-DER tarafından 
aylık olarak yayınlanan İşçi Dayanış-
ması, 8 senedir hiç ara vermeden iş-
çilerle buluşuyor. İşçi Dayanışması’nın 
diğer tüm gazetelerden temel bir farkı 
var: İşçi Dayanışması’nda yer alan 
tüm yazıları işçiler kaleme alıyor, dü-
zenliyor ve yayına hazır hale getiriyor-
lar. Yani elinizde, baştan sona işçilerin 
emeğiyle yoğrulan ve hayat bulan bir 
işçi gazetesi var. Ve bu gazete, 8 yıldır 

İşçi Dayanışması, bir işçi 
gazetesi olarak, işçi sınıfının 
çıkarlarını ve dünya görüşü-
nü savunuyor. İşçilerin bir 
sınıf olduğunu dile getiren 
İşçi Dayanışması; tüm işçi-
leri sömürüye ve ezilmeye 
karşı çıkmaya, bir araya 
gelmeye, birleşmeye, bilinç-
lenmeye, sınıf dayanışmasını 
büyütmeye; sendikal, siyasal 
ve ekonomik hakları için mü-
cadele etmeye çağırıyor. 
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aralıksız çıkıyor; fabrikalarda, atölyelerde, 
mahallelerde, evlerde işçilerle buluşuyor. 
İşçi Dayanışması, işçileri küçümseyenlere 
meydan okuyor ve en başta UİD-DER’liler 
olmak üzere işçilere gurur veriyor.

Her gazetenin, derginin ya da televizyon 
kanalının savunduğu fikirler vardır. Daha 
açık yazarsak, her gazete ya da basın orga-
nı bir fikrin savunucusudur. Fikri olmayan, 
amacı olmayan bir basın organı olamaz. 
Peki, şu an yaşadığımız toplumda fikirleri 
belirleyen nedir? Meselâ toplumun patron-
lar ve işçiler biçiminde sınıflara bölündüğü; 
bir tarafta alın teri akıtan ve üretenlerin, öte 
tarafta ise alın terine el koyanların olduğu 
bir düzende, tüm toplumun çıkarlarını ifade 
eden bir gazete olur mu? Olmaz, olamaz!

Konuyu biraz daha açalım: Kapitalist sömürü düzeninde işçilerin emeği 
olmadan, emek ürüne dönüşmeden hiçbir zenginlik ortaya çıkmaz. Mil-
yonlarca işçi gece gündüz arılar gibi çalışıyor, didiniyor, üretiyor ve ortaya 
muazzam bir zenginlik çıkıyor. Ancak emek harcama sürecinde, üretmede 
hiçbir rolü olmayan sermaye sınıfı (patronlar), tüm bu zenginliğe el koyu-
yor. Çünkü patronlar üretim araçlarının, yani makinelerin, hammaddele-
rin, fabrikaların mülkiyetini ellerinde tutuyorlar. Kapitalist sömürü düzeni 
buna imkân veriyor. Böylece toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler 
ve aileleri yoksulluk içinde yaşarken, bir avuç insan zenginlik deryasında 
yüzüyor.

Peki, bu sömürü düzeninin efendileri, yani şu bildiğimiz asalaklar, bu 
sefahat düzeninin değişmesini isterler mi? İstemezler! Yine soralım: Böyle 
bir düzende, patronların kurduğu televizyon ve gazeteler kimin görüşlerini 
savunur; topluma, işçilere hangi görüşleri aşılarlar? Doğal olarak egemen 
sınıfın, yani sermaye sınıfının! Görüleceği üzere, sınıflardan ve onların çı-
karlarından bağımsız fikirler yoktur, dolayısıyla tüm toplumun çıkarlarına 
hitap eden televizyon, gazete veya medya kuruluşu da yoktur.

İşçi sınıfının sesi İşçi Dayanışması, tüm gerçekleri işçilere açıklıyor, pat-
ronların yalanlarını teşhir ediyor. Tam da bundan ötürü, bu gerçekleri kav-
rayan her işçi, İşçi Dayanışması’na sahip çıkmalıdır. İşçi Dayanışması tüm 
fabrikalarda, atölyelerde, sendikalarda, işçi mahallelerinde işçilerin kürsüsü 
haline gelmeli, tüm işçilerin sesi olmalıdır.

İşçi sınıfının sesi İşçi 
Dayanışması, tüm ger-
çekleri işçilere açıklıyor, 
patronların yalanlarını 
teşhir ediyor. Tam da 
bundan ötürü, bu ger-
çekleri kavrayan her 
işçi, İşçi Dayanışma-
sı’na sahip çıkmalıdır. 
İşçi Dayanışması tüm 
fabrikalarda, atölyeler-
de, sendikalarda, işçi 
mahallelerinde işçilerin 
kürsüsü haline gelmeli, 
tüm işçilerin sesi olma-
lıdır.
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Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere İşçi 
Dayanışması, bir işçi gazetesi ola-
rak, işçi sınıfının çıkarlarını ve dünya 
görüşünü savunuyor. İşçilerin bir sınıf ol-
duğunu dile getiren İşçi Dayanışması; tüm 
işçileri sömürüye ve ezilmeye karşı çıkmaya, 
bir araya gelmeye, birleşmeye, bilinçlenme-
ye, sınıf dayanışmasını büyütmeye; sendi-
kal, siyasal ve ekonomik hakları için mü-
cadele etmeye çağırıyor. İşçi Dayanışması, 
insanın insanı sömürmediği, savaşların, her 
türlü ezme ve ezilme ilişkisinin son bulduğu, 
kadınların şiddet görmediği, insanın özgür 
ve mutlu olduğu bir dünya için mücade-
le ediyor. İşçilerin bu düşünceler etrafında 
toplanmasını hedefleyen İşçi Dayanışması, 
işçilerin sesi ve kürsüsüdür.

Hangi millet, din veya mezhepten olur-
larsa olsunlar, hangi dili konuşurlarsa ko-
nuşsunlar tüm dünyanın işçileri kardeştirler. 
Türk, Kürt veya İngiliz, işçilerin çıkarları ortaktır. İşte bu bakış açısıyla yayın 
yapan İşçi Dayanışması, işçi sınıfının uluslararası bir sınıf olduğunu, tüm 
dünyada işçilerin birleşmesi gerektiğini haykırıyor.

Hangi sermaye gazetesi toplumdaki sınıfsal farklılıklara, çelişkilere, iş-
çilerin sömürülmesine, haksızlığa dikkat çekiyor? Hangi sermaye gazetesi 
veya televizyonu, işçileri bu sömürü düzenine karşı mücadele etmeye ve 
onu değiştirmeye çağırıyor? Hiçbiri! Sermaye medyası, toplumdaki tüm 
gerçeklerin üzerini örtmek, emekçi halkın bilincini bulandırmak, uyutmak 
amacıyla yayın yapıyor. Sömürü düzenini, 
sömürüyü, haksızlığı, adaletsizliği işçilere bir 
kader olarak benimsetmek istiyor. Diziler, 
reklamlar, haberler hep bu amaca hizmet 
ediyor. Meselâ işçiler haklarını aradıkları 
zaman işçilerin mücadelesi karalanıyor ve 
hatta işçiler “terörist” olmakla suçlanıyor. 
Ne de olsa medya, sahibinin sesidir.

Her ay 150’ye yakın işçi iş cinayetle-
rine kurban gidiyor. Peki, kim sorumlu? El-
bette gerekli güvenlik önlemlerini almayan 

Hangi sermaye gaze-
tesi toplumdaki sınıfsal 
farklılıklara, çelişkilere, 
işçilerin sömürülme-
sine, haksızlığa dikkat 
çekiyor? Hangi ser-
maye gazetesi veya 
televizyonu, işçileri bu 
sömürü düzenine karşı 
mücadele etmeye ve 
onu değiştirmeye çağı-
rıyor? Hiçbiri! Sermaye 
medyası, toplumdaki 
tüm gerçeklerin üzerini 
örtmek, emekçi halkın 
bilincini bulandırmak, 
uyutmak amacıyla yayın 
yapıyor.
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patronlar ve işyerlerini gerektiği gibi denetlemeyen AKP hükümeti… İş ka-
zalarının ve işçilerin ölmesinin sebebi patronların kâr hırsı ve açgözlülüğü-
dür. Tam da bundan dolayı sermaye medyası, iş cinayetlerine yer vermez, 
vermek zorunda kaldığında ise bu gerçekleri açıklamaz.

Sermaye sınıfı ve ona hizmet eden hükümet, yıllardır işçile-
rin haklarına saldırıyor. Meselâ geçtiğimiz günlerde kiralık işçilik yasası 
Meclis’te kabul edildi. Sermaye medyası, işçilerin bir köle gibi kiralanma-
sını getiren bu yasayı “müjde” olarak sundu! Keza işçilerin iş güvencesini 
ortadan kaldıran kıdem tazminatını fona devretme planları da “müjde” 
olarak sunuluyor. Yani gerçekler temelinde değil, patronların çıkarları te-
melinde haber yapılıyor.

İşte işçi sınıfının sesi İşçi Dayanışması, tüm bu gerçekleri işçilere açıklıyor, 
patronların yalanlarını teşhir ediyor. Tam da bundan ötürü, bu gerçekleri 
kavrayan her işçi, İşçi Dayanışması’na sahip çıkmalıdır. İşçi Dayanışma-
sı tüm fabrikalarda, atölyelerde, sendikalarda, işçi mahallelerinde işçilerin 
kürsüsü haline gelmeli, tüm işçilerin sesi olmalıdır. İşçi Dayanışması gaze-
temize sahip çıkalım, büyütelim! (Temmuz 2016, İşçi Dayanışması Bülteni, 
No: 100)
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Anlatılan Bizim Hikâyemizdir: 

Köleliği Kabul Etmeyelim!
İşçiler ne zaman ki birlik oldular, bilinçlendiler ve mücadele ettiler; işte o 

zaman ekonomik, sosyal ve demokratik haklar elde ettiler. Ama ne zaman 
ki işçilerin birlikleri dağıldı, aralarındaki dayanışma zayıfladı ve işçiler pat-
ron partilerinin arkasından gitmeye başladılar; işte o zaman kazandıkları 

hakları kaybetmeye başladılar. Son 250 
yıllık tarih bu gerçeğin tanığıdır.

Sermaye sınıfı yani patronlar, işçi-
lerin haklarına dönük saldırılarını ara-
lıksız sürdürüyorlar. Elbette bu noktada 
bir patron-hükümet işbirliği var. İşçilerin 
haklarına saldırmak söz konusu olun-
ca, hangi partinin iktidarda olduğu fark 
etmiyor. Geçmişten bugüne patronlar 
emrediyor, iktidardaki sermaye partileri 
de bu emirleri yerine getiriyorlar. Türki-
ye’de 2002’den beri ise işçilerin hakla-
rına saldıran AKP hükümetidir. Her ne 
kadar işçilerin bir kısmı bu gerçeği tam 
olarak kavramasa da, gerçek budur.

Türkiye işçi sınıfı kazanılmış hakları-

İşçilerin haklarına saldır-
mak söz konusu olunca, 
hangi partinin iktidarda 
olduğu fark etmiyor. Geç-
mişten bugüne patronlar 
emrediyor, iktidardaki 
sermaye partileri de bu 
emirleri yerine getiriyor-
lar. Türkiye’de 2002’den 
beri ise işçilerin haklarına 
saldıran AKP hükümetidir. 
Her ne kadar işçilerin bir 
kısmı bu gerçeği tam ola-
rak kavramasa da, gerçek 
budur.
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nın neredeyse tamamını kaybetmiş durum-
da. Oysa işçi sınıfı çok büyük bedeller 
ödeyerek bu hakları elde etmişti. Bu 
hakların elde edilmesinde, Avrupa, Amerika 
ve Rusya işçi sınıfının büyük emeği var. On-
ların mücadelesiyle hayat bulan ekonomik, 
sosyal ve siyasal haklar, Türkiye işçi sınıfının 
da mücadelesi sonucunda Türkiye’de de ta-
nınmıştı.

Nereden nereye!
Meselâ Avrupa’da, işçilerin başlangıçta 

hiçbir hakları yoktu. İşçiler 16 saat çalışıyor, 
yeterince beslenemiyor, uyumaya vakit bu-
lamıyorlardı. Öylesine sefalet koşullarında 
yaşıyorlardı ki, 40 yaşına gelmeden ölüp 
gidiyorlardı. İşçilerin sendikaları ya da on-

ları savunacak işçi örgütleri yoktu. Yani işçilerin sermaye sınıfı karşısında 
birleşmekten ve mücadele etmekten başka çareleri yoktu. Onlar da bunu 
yaptılar. Sendikalar kurdular ve yüz binler halinde bu sendikalarda örgüt-
lendiler. Bununla da yetinmeyip siyasi partiler kurdular. Milyonlarca üyesi 
olan sendikalar ve sosyalist partiler, işçilerin hakları için mücadele ettiler, 
siyaset yaptılar. İşçiler artık meclis kürsülerini de kullanmaya başlamışlardı. 
Gerçek sosyalist partiler, aynı zamanda kapitalist kâr düzeninin yıkılması 
için de mücadele ediyorlardı. İşte tüm bu mücadeleler meyvesini verdi: İş 
saatleri 8 saate düşürüldü, işçilerin çalışma koşulları iyileştirildi, ücretler 
yükseltildi. Yine bu mücadeleler sayesinde işçilere oy hakkı tanındı.

1917’de işçilerin Rusya’da iktidarı ele geçirmesi tüm dünya pat-
ronlarının yüreğine korku saldı. Keza İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm 
Avrupa’da patronlar işçi devrimi korkusuyla titriyorlardı. İşçilerin öfkesini 
yatıştırmak isteyen sermaye sınıfı, bir kez daha önemli tavizler vermek zo-
runda kaldı. İşçiler yeni ekonomik ve sosyal haklar elde ettiler.

“Sosyal devlet” uygulamaları olarak adlandırılan bu kazanımlar, şu ya 
da bu biçimde tüm dünyada işçilere yansıtıldı. Meselâ kapsamlı bir sosyal 
güvenlik sisteminin oluşturulması, bu sayede işçilerin ücretsiz sağlık hakkı-
na kavuşması, emekli olması ve maaş alması bu kazanımların sonucudur. 
Keza işten atılmayı zorlaştıran ve çalışma düzenine işçilerden yana kurallar 
koyan yasalar, iş güvencesi sağlayan kıdem tazminatı veya ikramiye gibi 
haklar da bu kazanımların ürünüdür.

Sermaye sınıfı, özellikle 
1980’lerin başından 
itibaren neo-liberal ka-
pitalist politikaları dev-
reye soktu ve işçilerin 
haklarına saldırmaya 
başladı. Ne yazık işçiler 
birliklerini koruyamadık-
ları için, patronlar ile 
işçiler arasındaki güç 
dengesi patronlardan 
yana değişmeye başla-
dı. İşçiler geri çekildik-
çe patronlar daha güç-
lü saldırdılar ve birçok 
hakkımıza el koydular.
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Ancak sermaye sınıfı, özellikle 1980’lerin başından itibaren neo-liberal 
kapitalist politikaları devreye soktu ve işçilerin haklarına saldırmaya baş-
ladı. Ne yazık işçiler birliklerini koruyamadıkları için, patronlar ile işçiler 
arasındaki güç dengesi patronlardan yana değişmeye başladı. İşçiler geri 
çekildikçe patronlar daha güçlü saldırdılar ve birçok hakkımıza el koydu-
lar. Türkiye’de ise işçilerin gücünü kırmak isteyen patronlar sınıfı, 12 Eylül 
1980’de orduyu imdada çağırdı. Faşist darbeden sonra iktidara gelen Tur-
gut Özal, neo-liberal politikaları devreye soktu. O günden bugüne işçi sınıfı 
pek çok hakkını kaybetti.

Geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmıştır. Düşük ücretler, uzun 
iş saatleri, tazminatsız ve güvencesiz çalışma anlamına gelen taşeronluk 
sistemi derken, patronlar şimdi de kölelik bürolarını dayatıyorlar. Kıdem 
tazminatımıza el koymak istiyorlar. Çalışma yaşamında orman kanunlarını 
hâkim kılıyorlar. Hiçbir kuralın olmadığı bu orman kanunlarından dolayı 
her ay 150’ye yakın işçi kardeşimizi iş kazalarında kaybediyoruz. Kısacası, 
eğer bu gidişe dur deyip süreci geri çevirmezsek, 1800’lü yıllardaki çalışma 
koşullarına geri döneceğiz. Anlatılan bizim hikâyemizdir: Gelin birleşelim 
ve kölece çalışma koşullarını kabul etmeyelim! (Mart 2016, İşçi Dayanış-
ması Bülteni, No:96)
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Sınıfın Bil Safa Gel! 
Ayrışma, Birleş!
İnsanlar sıkça şu öğüdü dile getirirler: 

Aslını, neslini, kim olduğunu unutma! 
Denmek istenir ki, geçmişine ve yaşadı-
ğın topluma yabancılaşma, nereden ge-
lip nereye gittiğini unutma, inkârcı olma! 
Peki biz kimiz, nereden gelip nereye gidi-
yoruz, unutmamamız, yabancı olmama-
mız gereken asıl şey ne?

Dünya üzerinde yüzlerce değişik halk 
yaşıyor. Tüm bu halklar farklı inanç, dil 
ve kültüre sahipler. Kimisi Hıristiyan ki-
misi Müslümandır; kimisi Hintli, Çinli, 
Alman ya da Fransızdır. Hiçbir ülke ve 

Hangi ulusa, inanca ve 
kültüre mensup olursa 
olsunlar, hangi ülkede 
yaşarlarsa yaşasınlar, 
insanlar iki şekilde ay-
rılırlar: Emekçiler ve 
sömürücüler! Emekçiler 
sınıfı, sömürücüler sı-
nıfı! Öyleyse bir insanın 
toplumdaki yerini, çıkar-
larının nerede olduğunu 
anlamak için o insanın 
ne yaptığına bakmak 
gerekiyor: Emek harca-
yarak üretim mi yapı-
yor, yoksa emekçilerin 
ürettiğine el mi koyu-
yor?
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toplum yekpare/tek parça değildir. Meselâ 
Hindistan’da onlarca farklı dil, değişik 
inanç biçimleri ve kültürel gelenekler var. 
Güney Afrika’da ondan fazla dil konuşu-
luyor. Türkiye’de Sünni ya da Alevi olanı 
var; Türkü ya da Kürdü var. Muhafazakâr 
olanı ya da olmayanı var. İnsanların kimi-
si Diyarbakırlı, kimisi Karslı, kimisi Edir-
nelidir.

Peki ulusal, dinsel ve kültürel kimlikler 
asıl kimliklerimiz mi? Yoksa tüm bu kim-
liklerin üzerinde yer alan bir ana kimlik 
mi var? Unutmamamız, yabancılaşma-
mamız, sahip çıkmamız gereken hangisi? 
Hangi kimlik etrafında bir araya gelece-
ğiz, kimlerle bir arada, kimlerle karşı karşıya duracağız?

Hangi ulusa, inanca ve kültüre mensup olursa olsunlar, hangi ülkede 
yaşarlarsa yaşasınlar, insanlar iki şekilde ayrılırlar: Emekçiler ve sömürü-
cüler! Emekçiler sınıfı, sömürücüler sınıfı! Öyleyse bir insanın toplumdaki 
yerini, çıkarlarının nerede olduğunu anlamak için o insanın ne yaptığına 
bakmak gerekiyor: Emek harcayarak üretim mi yapıyor, yoksa emekçilerin 
ürettiğine el mi koyuyor? İşte mesele bu kadar basittir. Toplum emekçiler 
ve sömürücüler olarak iki temel sınıfa ayrışmıştır. Bir tarafta toplumun ço-
ğunluğunu oluşturan emekçiler, öte tarafta ise emekçilerin sırtından geçi-
nen bir avuç sömürücü asalak var.

Bu durumda, bir emekçi ile bir sömürücü, sırf aynı ulusa, inanca ve 
kültüre mensup diye kardeş olabilir mi? Bunların çıkarları başka ülkelerin 
halkları karşısında ortak olabilir mi? Elbette olamaz! Meselâ Amerika’daki 
bir emekçi ile Türkiye’deki bir emekçi arasında hiçbir sınıfsal ayrım yoktur. 
Bu emekçilerin farklı dil, inanç ve kültürlere sahip olmaları bir ayrışma 
noktası olamaz. Buna karşın, ister İngilizce isterse Türkçe konuşsun, ister 
Müslüman isterse Hıristiyan olsun, tüm sömürücüler/patronlar aynı sınıfın 
üyesidir. Türk işçinin dostu sömürücü Türk patron değil, emekçi Amerikalı-
dır! Normal şartlarda hangi inanç ve kültürden olursa olsunlar, emekçilerin 
birbirleriyle sorunu yoktur. Emekçileri inançları ve kültürleri temelinde ay-
rıştırıp birbirlerine karşı kışkırtan sömürücülerdir. Çünkü tüm inanç ve kül-
türden emekçilerin çıkarlarının bir olduğunun anlaşılmasını asla istemezler.

Şu örnek yeterince açıklayıcıdır: Patronların hizmetkârı bir yazar, “ser-
vetin biricik kaynağı emektir” sözüne öfke kusarak şöyle diyor: “Emek, 

Patronuyla hüküme-
tiyle tüm sömürücüler, 
işçiler bir sınıf oldukla-
rını, çıkarlarının ortak 
olduğunu kavramasın, 
sınıf bilinci ve sınıf kim-
liği kazanmasın diye 
her yola başvuruyor. 
Geçmişten günümüze, 
sömürü düzeni çeşitli 
kılıklar altında meşru-
laştırılıp emekçilere be-
nimsetiliyor.
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servetin biricik kaynağı imiş! Bu doktrin yanlış olduğu kadar tehlikeli de. 
Zira ne yazık ki, her türlü malın işçi sınıfına ait bulunduğunu, diğerlerinin 
aldıkları kısmın ise ya bu sınıfın elinden alındığını ya da düpedüz çalındığı-
nı öne süren görüşe destek oluyor.” Bu satırlarda korku ve endişe var! İşçi 
sınıfının gerçeği görmesinden, sınıf bilinci kazanmasından ve sömürü düze-
nine karşı ayaklanmasından ödleri patlıyor. İşçi sınıfının bir gün bilinçlenip 
ayağa kalkacağı düşüncesi, bir gölge gibi dolaşıp durur sermaye sınıfının 
üzerinde.

İşte bu yüzden, patronuyla hükümetiyle tüm sömürücüler, işçiler bir sı-
nıf olduklarını, çıkarlarının ortak olduğunu kavramasın, sınıf bilinci ve sınıf 
kimliği kazanmasın diye her yola başvuruyor. Geçmişten günümüze, sö-
mürü düzeni çeşitli kılıklar altında meşrulaştırılıp emekçilere benimsetiliyor. 
Üreten, hammaddeyi dönüştüren, şekil veren, zenginliği var eden emektir. 
Ancak emeğin sahiplerine şu düşünce kabul ettirilmiştir: “Özel mülkiyet 
hak ve kutsaldır!” Böylece özel mülkiyete dayalı, kurulu sömürü düzeni-
ne başkaldırmak günah kapsamına sokulmuştur. Oysa kapitalistlerin özel 
mülkü haline getirdikleri şey geçim araçları değil tüm üretim araçlarıdır. 
Üretim araçları ise, işçi sınıfının el konulan emeğinin yoğunlaşmış, cisimleş-
miş halidir! Özel mülkiyete dokunmama düşüncesini kabul etmek, sömürü 
düzeninin sonsuza dek sürüp gitmesini kabul etmektir.

Bu doğrultuda sermaye sınıfı, medyayı da kullanarak emekçilerin bilin-
cini kendi düşünceleri temelinde oluşturuyor, felç ediyor. Emekçilerin dini 
inançlarını, kültürlerini bu temelde istismar ediyor. Emek ile sermaye ara-
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sındaki çelişki ve çatışmanın üzerini kapatmak amacıyla, milliyetçiliği kış-
kırtıyor, diğer halkları aşağılıyor, onların düşman olduğunu söylüyor. Geç-
mişte Hitler, Almanların üstün ırk olduğunu ve dünyaya hâkim olacağını 
söyleyerek ırkçılığı meşrulaştırdı ve emekçileri arkasına taktı. İşçiler, Alman 
patronlarının çıkarları için savaş cephelerinde ölüp gittiler.

Durum bugün de farklı değil. Dünyanın genelinde olduğu gibi Türki-
ye’de de, milliyetçilik kışkırtılıyor ve emekçiler inanç ve kültürel kim-
likler temelinde bölünüyorlar. Türkiye işçi sınıfı örgütlü olmadığı ve 
sınıf bilincinden yoksun olduğu için bir sınıf olarak hareket edemiyor. İşte 
bu yüzden işçi ve emekçiler kolayca yapay temelde ayrıştırılıp kutuplaş-
tırılabiliyor. Muhafazakârlık, Sünnilik, Alevilik, Türklük ve Kürtlük ya da 
hemşerilik gibi inanç, etnik ve kültürel kim-
likler, işçilerin sınıf kimliğinin yerine geçe-
biliyor. Muhafazakâr işçi, kendi sınıf çıkar-
larını unutarak ve yanında çalışan diğer 
inanç ve ulustan işçilere düşman kesilerek 
AKP-Erdoğan iktidarını destekleyebiliyor. 
Aynı takım tutar gibi, AKP hükümetinin 
neredeyse her icraatını ve bu arada işçi 
haklarına saldırmasını bilinçsizce savuna-
biliyor.

İşçi sınıfı yapay temelde bölü-
nüp parçalandığından ötürü hakla-
rına sahip çıkamıyor. En basitinden 
sendikaların güçsüz olmasının, ücretlerin 
düşük tutulmasının, iş saatlerinin 12 saati 
aşmasının, her sene 2 bine yakın işçinin 
iş cinayetlerinde yaşamını kaybetmesinin 
nedeni bu bölünme ve dağınıklıktır. 
Bugünkü gidişatı tersine çevirmenin yolu işçilerin sınıf bilinci kazanma-
sından geçiyor. Sınıf bilinci kazanan işçi, kendisinin işçi sınıfının bir parça-
sı olduğunu, patronlar karşısında tüm işçilerin çıkarının ortak olduğunu, 
tüm dünya işçilerinin kardeş olduğunu, düzen partilerinin işçilerin haklarını 
savunmadığını, AKP-Erdoğan iktidarının sömürü düzenine hizmet ettiğini 
bilir, görür, kavrar ve ona göre hareket eder. Örgütlenip mücadele eder. 
Etnik, inanç ve kültürel kimliğini değil, sınıf kimliğini öne çıkartır!

Öyleyse sömürücülerin oyunlarına kanmayalım; yapay ayrımları bir 
kenara koyarak işçi sınıfının bayrağı altında birleşelim! (İşçi Da-
yanışması Bülteni, No: 115)

Sınıf bilinci kazanan 
işçi, kendisinin işçi sı-
nıfının bir parçası oldu-
ğunu, patronlar karşı-
sında tüm işçilerin çı-
karının ortak olduğunu, 
tüm dünya işçilerinin 
kardeş olduğunu, dü-
zen partilerinin işçilerin 
haklarını savunmadığını, 
AKP-Erdoğan iktidarının 
sömürü düzenine hiz-
met ettiğini bilir, görür, 
kavrar ve ona göre ha-
reket eder. 
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Rekabete, Bireyciliğe ve Bencilliğe Hayır!

İşçileri Güçlü Yapan 
Birlik ve Dayanışmadır!

İnsanın insanı sömürmediği, sınıf ayrımlarının olmadığı, insanların özgür-
ce ürettiği ve paylaştığı eşitlikçi bir toplum mümkün dediğimizde, derhal 

şu yanıtı alırız: Ama insanlar o zaman çalışmazlar ki, herkes yan gelip yat-
mak ve başkası çalışsın ister! Öyle mi gerçekten de, insanlar çalışmaktan 

kaçarlar mı? Meselâ mevcut işler tüm çalışabi-
lir nüfusa dağıtılsa, günde dört saat çalışılsa, 
geçim sıkıntısı ortadan kalksa, üretim topluma 
faydalı olma düşüncesiyle yapılsa ve insana 
zevk verse, yine de kimse çalışmak istemez 
mi? Hiç kuşku yok ki böyle bir toplumda kim-
se çalışmaktan kaçınmaz.

Peki, “kimse çalışmaz, herkes yan gelip 
yatmak ister” düşüncesi nereden çıkıyor? Ör-
neğin, bu tür düşünceler işçilerin beyninden 
mi fırlayıp topluma yayılıyor? Elbette hayır! 
Bu tip düşüncelerin kaynağı patronlar sınıfı-
dır; kapitalist sömürü düzeninden çıkarı olan 
partiler ve medyadır. Eğer toplumu bir pirami-

Kapitalist düşünceye 
göre, toplumun kalkı-
nıp gelişmesi için her 
bireyin kendi çıkarları-
nın peşinden koşması 
gereklidir, doğru olan 
budur. “Her koyun 
kendi bacağından 
asılır” ne de olsa! Bu 
yüzden hayatın her 
alanında rekabet kış-
kırtılır, bireycilik öne 
çıkartılıp yüceltilir.
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de benzetirsek, bu piramidin en tepesinde oturan 
bir avuç azınlığın aşağıdaki çoğunluğa hükmet-
tiğini görürüz. Doğal olarak sömürü düzeninin 
efendileri ayrıcalıkları ortadan kalksın istemezler. 
Bu yüzden de hiç ara vermeden emekçileri al-
datır; onlara, eşitlikçi bir toplumun imkânsız ol-
duğu ve “böyle gelmiş böyle gider” düşüncesini 
benimsetirler.

Bir düşünelim: Güç nedir? İktidar olmak gücü 
ele geçirmektir meselâ. Parayı, silahları, orduyu 
ve polisi kontrol eden devlet güçtür, güçlüdür. 
Üretim araçlarını, sermayeyi ve işyerlerini ellerin-
de tutan patronlar güçlüdür. Güç zor demektir ve 
zor belirleyicidir. Fakat eğer insanlar bir fikri/düşünceyi benimseyip kabul 
etmezlerse, güç tek başına işe yaramaz. Örneğin köleler, kölelik düzeninin 
bir kader olduğu ve değiştirilemeyeceği düşüncesini kabul etmeseydiler, 
köle sahipleri sadece kamçı gücüyle kölelere boyun eğdirebilirler miydi? 
Hayır! Demek ki bir düzenin ayakta kalabilmesi için emekçilerin o düzen-
deki işleyişi normal kabul etmesi ve rıza göstermesi gerekiyor.

Bu koşul köleci düzen için de kapitalist sömürü düzeni için de geçerlidir. 
Bu gerçeği bilen patronlar sınıfı; sömürünün, sınıf ayrımlarının, sermayenin 
tek elde toplanmasının, zengin fakir ayrımının, işsizliğin, yoksulluğun nor-
mal olduğu düşüncesini işçi ve emekçilere kabul ettirir, benimsetirler. Ka-
pitalist düşünceye göre, toplumun kalkınıp gelişmesi için her bireyin kendi 
çıkarlarının peşinden koşması gereklidir, doğru olan budur. “Her koyun 
kendi bacağından asılır” ne de olsa! Bu yüzden hayatın her alanında reka-
bet kışkırtılır, bireycilik öne çıkartılıp yüceltilir. Sanki alttaki mil-
yonların ve hatta milyarların piramidin tepesine çıkması mümkünmüş gibi, 
sınıf atlama hayalleri pompalanır. Güya toplumda herkes eşit ve özgürdür; 
rekabet eden insanlar en iyi işleri ortaya koyar, zengin olur, yüksek mevki-
lere gelirler. Tembelliği ancak rekabet ortadan kaldırabilir. Sen de çalış, sen 
de rekabet et, sen de rekabet gücünü arttır, sen de kazan, sen de zengin ol!

Okulda, dizilerde, filmlerde, reklamlarda, işyerinde, sokakta, alışverişte, 
evde, kısacası hayatın her alanında bu düşünceler egemen kılınır; başka 
türlü bir dünyanın imkânsız olduğu fikri toplumun hücrelerine kadar işlenir. 
Rekabet ve bireycilik düşüncesi kutsallaştırılırken; toplumcu, paylaşımcı, 
dayanışmayı esas alan, insanları birliğe ve mücadeleye çağıran düşünce 
küçümsenir ve gözden düşürülmeye çalışılır. Bu temelde, sömürü düzenine 
itirazların yükselmesini önlemek amacıyla işçilerin arasına nifak tohumları 

Tek başına hareket 
eden her işçi, pat-
ronların kurduğu 
bireycilik tuzağına 
düşmüş olur. Hiç 
unutmayalım ki 
patronların gücü, 
işçilerin bir sınıf 
olarak birleşeme-
mesinden, örgütlü 
ve bilinçli olamama-
sından gelir.
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saçılır. Nitekim herkesin tek başına olduğu, yalnız olduğu düşüncesi benim-
setildiği için, bu durumda olan her işçi kendisini patron karşısında yalnız 
ve güçsüz hisseder. Yanındaki arkadaşlarına güvenmeye cesaret edemez, 
şüpheyle yaklaşır. Kimseye güven olamayacağını, herkesin kendisini sata-
cağını düşünür. Eşitlikçi bir dünya mümkün dendiğinde, farkında olmadan 
patronların ağzıyla konuşur. Böylece üretenler bölünüp parçalanır; sömürü 
düzenine, kötü çalışma ve yaşam koşullarına rıza göstermiş olurlar.

Oysa sömürücülerin propagandasının aksine, insan toplumsal bir var-
lıktır. Yani toplum olmadan, o toplumu oluşturan gruplar ve paylaşım ol-
madan, tek tek insanlar zavallı kimselerdir. İnsan, insanlığını ancak toplum 
içinde hisseder. Bireysel gözüken her sorun aslında toplumsaldır. 
Meselâ psikolojik sorunların temelinde yaşam şartlarının ağırlaşması, işsiz-
lik, yoksulluk, savaş ve yıkım vardır. Dolayısıyla toplumu ilgilendiren so-
runlar ancak toplumsal temelde, elbirliğiyle çözülebilir. Ancak birlik ve da-
yanışma içinde olan insanlar zorlukların üstesinden gelebilirler. Bu yüzden 
de, geçmişten günümüze birlik olma, yardımlaşma, dayanışma düşüncesi 
yok edilememiştir.

Dünyadaki tüm üretimi ve zenginliği yaratan işçilerdir. Lakin işçiler bu 
üretimi tek tek kişiler olarak değil bir sınıf olarak gerçekleştirirler. Yani ko-
lektif bir şekilde üreten ve zenginliği var eden işçi sınıfıdır. Patronlar sınıfı 
karşısında işçi sınıfının çıkarları ortaktır. İşte bu yüzden de işçiler, pat-
ronlar karşısında tek tek kişiler olarak değil, örgütlü bir güç ola-
rak hareket etmek zorundadırlar. Tek başına hareket eden her işçi, 
patronların kurduğu bireycilik tuzağına düşmüş olur. Hiç unutmayalım ki 
patronların gücü, işçilerin bir sınıf olarak birleşememesinden, örgütlü ve 
bilinçli olamamasından gelir.

Paylaşım ve dayanışmaya ihtiyacı olan da, bu değerlere sahip çıkabi-
lecek olan da işçiler-emekçilerdir. Öyleyse rekabeti ve bireyciliği kışkırtan, 
dayanışmacı ve paylaşımcı düşüncelere saldıran sömürücülerin görüşüne 
aldanmayalım! İşçileri güçlü yapan birlik ve dayanışmayı güçlendirelim! 
(İşçi Dayanışması Bülteni, No: 116)
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İnsanlığın ortak değerleri ve bu de-
ğerleri ifade eden kavramlar var-

dır. Meselâ dayanışma, paylaşım, 
yardımseverlik, ahlâklı ve vicdanlı 
olma, dürüstlük, eşitlik, özgürlük, 
barış ve kardeşlik gibi kavramlar 
olumlu toplumsal değerleri ifade 
eder. Lakin kapitalist sömürü siste-
minde insanlığın olumlu değerleri 
itibar görmez. Çünkü sömürü sis-
temi rekabet üzerine kurulmuştur. 
Sermaye sahipleri arasında bitip 
tükenmez bir rekabet sürüp gider. 
Hepsinin de hedefi diğerini geride 

bırakmak ve piyasada en büyük 
olmaktır. Uluslararası alanda ise, 
onlar adına rekabeti devletler sür-
dürür. Meselâ bugün Ortadoğu’yu 
cehenneme çeviren savaşın nedeni, 
enerji kaynaklarını hangi devletlerin 
ele geçireceği ve bölgeyi hangi dev-
letlerin şekillendireceği rekabetidir.  

Rekabet ve “altta kalanın canı 
çıksın” anlayışı kapitalist sömürü 
sisteminin doğasından kaynaklanır. 
Bu düzende patronların amacı daha 
fazla üretmek ve daha fazla kâr elde 
etmektir. Kâr haricindeki her şey 

Rekabet ve Bencilliğe 
İnat Yaşasın Dayanışma!
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onlar için teferruattır. Ahlâklı ve vicdanlı olmak temel insani değerlerdir 
ama tek amacı sermayesini büyütmek olan bir patron için bunlar bir şey 
ifade etmez. Zira bu patron işçileri iliklerine kadar sömürmeden, bu yolda 
her türlü ahlâksızlığa başvurmadan, işçiler arasındaki birlik ve dayanışmayı 
yok etmeden ve rekabeti kışkırtmadan kârını büyütemez. 

Sömürücü egemenler için insani değerler kurtulmaları gereken ayak ba-
ğıdır. Bu yüzden toplumda dayanışma, yardımlaşma, eşitlik ve kardeşlik 
düşüncesinin değil; rekabetin, bireyciliğin ve bencilliğin egemen olmasını 
isterler. İşyerinde, okulda, medyada ve sokakta durmaksızın rekabet ve bi-
reycilik anlayışı öne çıkartılıp kışkırtılır. Eğitim sistemi bu düşünceyi körpe 

beyinlere aşılamak için oluşturulur ve kul-
lanılır. İnsanın insana güvenmesi aptallık 
gibi sunulur. “Her an arkanı kolla”, “ba-
bana bile güvenme” anlayışı toplumun 
hücrelerine kadar enjekte edilir. İnsa-
nın açgözlü olduğu, doymak ve tat-
min olmak nedir bilmediği söylenerek 
rekabet, savaşlar, bireycilik ve bencillik 
meşrulaştırılmaya çalışılır. Böylece tüm 

gerçeklik baş aşağı çevrilir. 

Patronlar 
sınıfı işçileri iliklerine 
kadar sömürmeden, 
bu yolda her türlü 

ahlâksızlığa başvurmadan, 
işçiler arasındaki birlik ve 
dayanışmayı yok etmeden 
ve rekabeti kışkırtmadan 

kârını büyütemez.
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Oysa açgözlü olan insanlık değil pat-
ronlar sınıfıdır. Doymak bilmez bir ar-
zuyla işçileri sömüren, kârlarını artıran, 
sermayelerini büyüten onlardır. Üretim 
araçları ve sermaye patronlar sınıfının 
elindedir. Tüm zenginliği üreten işçi sını-
fının ise üretim araçları üzerinde ve üre-
tim sürecinde hiçbir rolü, söz hakkı yok-
tur. İşçi sınıfı mülksüz ve sömürülen bir 
sınıftır. Kapitalist sistemde işçi, emek gü-
cünden başka satacak bir şeyi olmayan, 
emek gücünü sattığı sürece kendisinin ve 
ailesinin geçimini sağlayan bir emekçidir. 
Bu sistemde işçi yarı köle konumuna itil-
miştir. Sözde işçi özgürdür ama onun özgürlüğü açlığa açılan bir kapıdır. 
Emek gücünü satarak ailesini geçindirmekten başka hiçbir şansı olmayan 
bir işçiye, “sen özgürsün” demek katıksız bir ikiyüzlülük değilse nedir? Ger-
çek şu ki işçiye dayatılan gönüllü köleliktir. 

İşçi sınıfını köle konumuna iten bu sistem yaşamın her alanında eşitsizlik, 
adaletsizlik, haksızlık, çelişki ve çatışma yaratıyor. Milyarlarca işçi çalışıyor, 
alın teri döküyor, üretiyor ama zenginlik yalnızca bir avuç para babasının 
elinde toplanıyor. Üretim toplumsal yapılmasına rağmen, toplumsal temel-
de paylaşılmıyor. 2043 kişinin elinde tuttuğu servetin, 7,5 milyarlık dünya 
nüfusunun yüzde 70’inin servetine eşit olduğu bir gezegende yaşıyoruz. 
Düşünebiliyor musunuz; dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi, 2017’de 
yaratılan küresel zenginliğin yüzde 82’sine el koyarken, 3,7 milyar insan ise 
yerinde saymaya devam etti. Bir tarafta 10 milyardan fazla insanın ihtiyaç-
larını karşılayacak üretim kapasitesi var, ama öte tarafta bir milyar insan 
aç ve perişan. Her yıl milyonlarca çocuk basit hastalıklar yüzünden ölüyor. 

Kurtuluş için 
daha örgütlü, bilinçli 

ve hazırlıklı olmak 
gerekiyor. Ancak bunun 
ilk şartı egemenlerin 

propagandasına 
kanmamaktır. Onlar insani 
değerlere saldırdıkça biz 

sahip çıkmalıyız; insanlığın 
tüm olumlu değerlerini 

yalnızca işçi sınıfı 
sahiplenebilir ve geleceğe 

taşıyabilir.



22

Böyle bir düzen akılla ve mantıkla açıklanabilir mi?
Egemenlerin en çok korktuğu şey, kurdukları sömürü düzeni-

nin bir gün yıkılacağıdır. Eğer üreten ve tüm zenginliği var edenler baş-
ka bir dünyanın mümkün olduğunu görür ve inanırlarsa, sömürü düzeninin 
yıkılmasını hiçbir güç engelleyemez. İşte bu yüzden rekabetin, bireyciliğin 
ve bencilliğin insanın yapısından kaynaklandığı, bunun önüne geçilemeye-
ceği, insanın açgözlü olduğu ve başka bir dünyanın mümkün olamayacağı 
söyleniyor. Ezilen, sömürülen ve acı çeken insanlığa, yaşadıkları hayatın 
bir kader olduğu ve değişmeyeceği düşüncesi benimsetilmeye çalışılıyor. 
Sanki var olan sömürü sistemi bir doğa yasasıdır ve asla değişmez!

Bu düşünce, çeşitli kılıklar altında yaşamın her alanında emekçilerin bi-
lincini felç edecek, onların yönelimlerini belirleyecek şekilde işleniyor. Özel-
likle kitle iletişim araçları bu amaç doğrultusunda sonuna kadar kullanılı-
yor. Dizilerde, filmlerde ve hatta bilgisayar oyunlarında bitmez tükenmez 
şekilde rekabetin, çatışmanın, savaşın, ihanetin, intikamın, bireyciliğin ve 
bencilliğin işlenmesi; buna karşın dayanışmanın, yardımlaşmanın, fedakâr-
lığın, ahlâklı ve vicdanlı olmanın küçümsenmesi bir tesadüf değildir. Keza 
“hayvanlar âlemi” adı altında doğadaki vahşi yaşamın, son derece gelişmiş 
görüntüleme teknikleri eşliğinde, en küçük ayrıntısına kadar kitlelerin gözü-
ne sokulması da tesadüf değildir. Amaç emekçilerin düşüncelerini oluştur-
mak, belirlemektir. İnsanın toplumsal yaşamının doğadaki vahşi yaşamdan 
farklı olmadığını emekçilerin bilincine kazımak; savaşı, vahşeti, rekabeti, 
bencilliği normal göstermektir. 

Lakin egemenlerin tüm çabalarına rağmen, geçmişten günümüze emek-
çi sınıflar insanlığın değerlerine sahip çıkmış ve sömürü düzenini değiştir-
mek için defalarca isyan etmişlerdir. Toplumsal üretimin toplumsal 
temelde paylaşılmasına dayanan eşitlikçi bir düzen kurmak için 
sayısız köle ve köylü isyanları, kapitalizmle birlikte işçi ayaklanmaları ve 
devrimler yaşanmıştır. Bu mücadeleler kesintiye uğrasa da, ayağa kalkan-
lar geri çekilse de sömürüye karşı başkaldırı asla son bulmamıştır, bulma-
yacaktır. Yalnızca geride bıraktığımız son 10-15 yıla bakarak bile bu gerçeği 
görebiliriz. Latin Amerika’dan Kuzey Afrika’ya dünyanın birçok bölgesin-
de emekçi sınıflar isyan edip ayağa kalktılar. Kurtuluş için daha örgütlü, 
bilinçli ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Ancak bunun ilk şartı egemenlerin 
propagandasına kanmamaktır. Onlar insani değerlere saldırdıkça biz sahip 
çıkmalıyız; insanlığın tüm olumlu değerlerini yalnızca işçi sınıfı sa-
hiplenebilir ve geleceğe taşıyabilir. Öyleyse rekabete, bireyciliğe ve 
bencilliğe hayır! Yaşasın dayanışma ve sömürüsüz dünya mücadelesi! (İşçi 
Dayanışması Bülteni, No: 119)
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Kurtuluş Ellerinde, 
Örgütlü Gücünde!

Büyük toplumsal ve siyasal felaketler, bir anda, durup dururken ortaya 
çıkmaz; tersine, mayalanma süreci dâhil her şey insanların gözü önün-

de gerçekleşir. Gel gör ki örgütsüz, tarih bilincinden yoksun, kendi küçük 
dünyasına saplanıp kalan insanlar, gözlerinin önünde olgunlaşan ve ger-

çekleşen büyük alt-üst oluşu göremezler. 
Şahit olduğumuz üzere, bir taraftan etraf-
larındaki her şeyin değişmeye başladığını; 
savaşlarla, ekonomik ve siyasi krizlerle, 
doğa felaketleriyle sarsılan dünyanın eski 
dünya olmadığını, yaşam koşullarının kö-
tüleştiğini, toplumsal çürümenin her alanı 
sardığını görür, hisseder ve şikâyet eder-
ler, ama öte taraftan bu gidişat karşısında 
seyirci ve vurdumduymaz kalır, akıntının 
içinde yuvarlanırlar. Aynı zamanda, çeliş-

Değişimi gerçekleşti-
recek olan insanlardır 
ama bu insanlar sömürü 
düzeninin sahipleri ve 
onların liderleri değildir. 
Tüm dünyayı sırtlayan, 
sömürülen, ezilen, çıkar-
ları bir olan, kaderleri bir 
olan işçilerdir değişimi 
gerçekleştirecek olanlar.
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kili bir şekilde, bu gidişatın hemen yarın geride kalacağını, daha iyi bir 
yaşama kavuşacaklarını düşünür, umut ederler. Şu anda hem Türkiye’de 
hem de dünyada milyarlarca emekçinin durumu budur.

Değişimi gerçekleştirecek olan insanlardır ama bu insanlar sömürü dü-
zeninin sahipleri ve onların liderleri değildir. Tüm dünyayı sırtlayan, sömü-
rülen, ezilen, çıkarları bir olan, kaderleri bir olan işçilerdir değişimi gerçek-
leştirecek olanlar.

Umut insanın geleceğe dair yaşam azmidir ve umutsuz yaşanmaz. La-
kin umutlarımız gerçeğe dayanmazsa, körleştirici ve yıkıcı olur. Gerçek şu 
ki, bugün tüm dünyayı pençesine alan ekonomik kriz, savaş, işsizlik, mül-
teci dramları, kötü yaşam koşulları ve insanların mutsuzluğu kendiliğin-
den ortadan kalkmayacak. Tersine, bu sistem değişmezse, yarın bugünden 
daha da kötü olacak. Çünkü kapitalizm dediğimiz sistem, dünyayı ateşe 
veren bir karakter yapısına sahip. Bu sis-
tem akıl dışı olduğu için bozuk bir şekilde 
işliyor: Zenginliği birkaç bin kişinin elinde 
toplarken, tüm bu zenginliği üreten işçi-e-
mekçileri sefalete, insanlık dışı koşullara 
sürüklüyor. Ekonomik krizler, savaş-
lar, toplumsal eşitsizlik ve çürüme, 
yozlaşma, kadına şiddet bu sistemin 
yapısından kaynaklanıyor. Sistemin 
değişmesi, daha doğrusu değiştirilmesi 
ve yerine bugünkü felaketlere yol açma-
yacak, sömürünün olmadığı bir toplum 
konması gerekiyor.

Peki, kim gerçekleştirecek bu değişikli-
ği? Çoğu insan kendisinin bir şey yapamayacağını düşünür; kendisi adına 
başka birilerinin bir şey yapmasını, taşın altına onların elini sokmasını ister. 
Bu düşünce “dünyayı ben mi kurtaracağım?” sözlerinde ifadesini bulur. Bu 
anlayış, bir taraftan güvensizliği, öte taraftan ise bencilliği yansıtır. Sonuç-
ta bu düşüncedeki insanlar kendileri değil, başkaları bedel ödesin istemiş 
olurlar. Keza kendilerinin bir şey yapamayacağını düşünen insanlar, büyük 
liderlere umut bağlarlar. Güçlü bir liderin sahneye çıkmasını ve kendileri-
ni kurtuluşa götürmesini beklerler. Kuşkusuz büyük liderler çok önemlidir. 
Savaşların kazanılmasında, toplumsal krizlerin çözülmesinde, devrimlerin 
başarıya ulaşmasında yol gösterici liderlerin önemli bir payı vardır. Fakat 
insanlar olmadan liderler hiçbir şey yapamaz, mucize gerçekleştiremezler. 
Aslında başarının altında, bizzat o kendilerine güvenmeyen insanların öz-

Dünyamız kaotik ve 
çalkantılı bir süreçten 
geçerken, ortaya, kurta-
rıcı olduğu söylenen yeni 
liderler çıkıyor. Kapitalist 
sömürünün, yani insanlığı 
çıkışsızlığa iten düzenin 
temsilcisi olan bu lider-
ler; medya tarafından 
güçlü ve kurtarıcı kimse-
ler olarak sunuluyor.
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verisi vardır.
Aynı zamanda hangi liderler, hangi sınıfın liderleri diye de sormak la-

zım. Sömürücü, iktidar ve düzen sahibi sınıfın liderleri mi, yoksa ezilen, 
sömürülen, sefalete itilen işçi-emekçilerin liderleri mi? Meselâ yüz yıl önce, 
Rusya’da işçi liderlerinin yol göstermesiyle işçi sınıfı iktidarı ele geçirdi; işçi 
iktidarı savaşa, yıkıma ve sömürüye son verdi. 1930’larda ise, aldatılan 
İtalyan ve Alman emekçileri kurtarıcı gördükleri Mussolini ve Hitler’in arka-
sından gittiler. Sermaye sınıfına hizmet eden bu faşist liderler, dünyayı kana 
buladılar ve emekçileri felakete sürüklediler.

Dünyamız kaotik ve çalkantılı bir süreçten geçerken, ortaya, kurtarıcı 
olduğu söylenen yeni liderler çıkıyor. Kapitalist sömürünün, yani insan-
lığı çıkışsızlığa iten düzenin temsilcisi olan bu liderler; medya tarafından 
güçlü ve kurtarıcı kimseler olarak sunuluyor. Meselâ yandaş medya, AKP 
ve Erdoğan olmazsa Türkiye’nin dağılacağını propaganda ediyor, bu dü-
şünceyi besliyor. Toplumun ve emekçilerin bir kesimi, sorunların yalnızca 
Erdoğan tarafından çözülebileceğine inanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Geb-
ze’de, kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan bir dedenin şu sözleri dik-
kat çekici: “Hani o kimsesizlerin kimsesiydi, nerde şimdi? Görmüyor mu ne 
halde olduğumuzu, duymuyor mu sesimizi? Duysa gelirdi, o bilse bunları 
yaptırmazdı.” Oysa Erdoğan hiçbir zaman kimsesizlerin kimsesi olmadı, 
tersine, o daima sermaye sınıfının kimsesi oldu. Şu sözleri, 12 Temmuzda 
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patronlara konuşan Erdoğan sarf etti: “Şimdi grev tehdidi olan yere biz 
OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada 
greve müsaade etmiyoruz, çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.”

Dünyamız kaotik ve çalkantılı bir süreçten geçerken, ortaya, kurtarıcı 
olduğu söylenen yeni liderler çıkıyor. Kapitalist sömürünün, yani insanlığı 
çıkışsızlığa iten düzenin temsilcisi olan bu liderler; medya tarafından güçlü 
ve kurtarıcı kimseler olarak sunuluyor.

Görmek isteyen göz, anlamak isteyen 
akıl için başka söze gerek var mı? AKP ik-
tidara geldiğinden beri işçi sınıfının hakları 
alabildiğine geriledi. Bir yılda iş kazaların-
da ve iş cinayetlerinde ölen işçi sayısının 
iki bine yaklaşması, ama AKP’nin kılını kı-
pırdatmaması ya da OHAL düzeni altında 

peş peşe işçi grevlerini yasaklaması çok şey anlatmıyor mu? Geri kalan tüm 
sorunları, siz buraya ekleyin… Bir taraftan işçilerin haklarını yok eden ve 
kölece çalışma koşullarını dayatan AKP, öte taraftan kindar ve kutuplaştırıcı 
bir siyaset izleyerek emekçileri bölüyor. Şanlı Selçuklu, Osmanlı, “büyüyen 
Türkiye” diyerek ve efsaneler yaratarak zalim sömürü düzeninin üzerini 
örtüyor. Bölünen, parçalanan, sınıf çıkarlarını unutan ve çaresiz kalan iş-
çi-emekçilerin bir bölümü kurtarıcı diye Erdoğan’a sarılırken, öteki bölümü 
de umutsuzca beklemeyi seçiyor.

Oysa sömürü düzenine hizmet eden liderler, işçilerin sorunla-
rını çözemezler. Dünyamızda biriken tüm sorunların çözüm yolu, sistemi 
deştirmekten geçiyor. Hiçbir şey durup dururken, iyiye ve güzele doğru 
değişmeyecek. Evet, değişimi gerçekleştirecek olan insanlardır ama bu in-
sanlar sömürü düzeninin sahipleri ve onların liderleri değildir. Tüm dünya-
yı sırtlayan, sömürülen, ezilen, çıkarları bir olan, kaderleri bir olan işçilerdir 
değişimi gerçekleştirecek olanlar. Evet, insanlar tek tek bir şey yapamazlar, 
doğru. Lakin bir sınıf olarak düşünen, bilinçli ve örgütlü hareket eden işçi 
sınıfı çok şey yapabilir.

Oturup beklemek yerine, iktidarın kutuplaştırıcı ve kindarlaştırıcı siyase-
tine alet olmak yerine, sahte liderlerden medet ummak yerine; dünyadaki 
değişimi görmeyip tepkiselleşmek, hırçınlaşmak, milliyetçiliğe sarılmak ye-
rine, işsizliğin ve ev kiralarının suçunu Suriyelilere yüklemek yerine, yoksul-
luktan bıkıp cinnet geçirmek yerine gerçeği gör, örgütlen ve mücadele et! 
Evet, ya işçi sınıfı dünyayı değiştirecek ya da tüm insanlık kapita-
list sistemin yol açtığı felaketin sonuçlarına katlanacak! Kurtuluş 
ellerimizde, örgütlü gücümüzde! (İşçi Dayanışması Bülteni, No: 114)

Tüm dünyayı sırtlayan, 
sömürülen, ezilen, çıkar-
ları bir olan, kaderleri bir 
olan işçilerdir değişimi 
gerçekleştirecek olanlar. 
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Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz, Ne Yapmalı?

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? İn-
san/insanlık kendini bildi bileli bu soruları sormuş, yanıt aramıştır. Na-

sıl bir geleceğe doğru gittiğimizi anlamanın yolu, nasıl bir toplumda, nasıl 
bir dünyada yaşadığımızı anlamaktan geçiyor. “Aman bana ne, ben kendi 
işime bakar, siyasete karışmam, ekmeğimi kazanır, yaşamımı sürdürürüm” 
denebilir. Zaten böyle diyenler de var ve hatta bugün için çoğunluktalar. 

Lakin hiç kimse hayata sırtını dönemez. 
Hayatın gerçeklerinden kaçış yoktur. Ha-
yatın gerçekleri, etliye sütlüye karışma-
dığında daha rahat bir yaşam süreceğini 
zannedenleri bulur ve kendisini acımasız 
bir şekilde hatırlatır.

Meselâ en basitinden, bir işçi, neden 
işten atıldığını, ücretlerin neden dü-
şük olduğunu tam olarak anlamak 
istiyorsa, içinde yaşadığı toplumun 
nasıl bir toplum olduğunu anlamak 
zorundadır. Kafamızı şöyle bir kaldırıp 
etrafımıza bakmak zorundayız. Ancak ba-
karken de, egemenlerin/iktidar sahipleri-

Bir işçi, neden işten 
atıldığını, ücretlerin ne-
den düşük olduğunu tam 
olarak anlamak istiyorsa, 
içinde yaşadığı toplumun 
nasıl bir toplum olduğu-
nu anlamak zorundadır. 
Kafamızı şöyle bir kal-
dırıp etrafımıza bakmak 
zorundayız. Ancak bakar-
ken de, egemenlerin/ikti-
dar sahiplerinin gözüyle 
değil işçi sınıfının gözüyle 
bakmalıyız.
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nin gözüyle değil işçi sınıfının gözüyle bakmalıyız.
15 Temmuz darbe girişimiyle sarsılan Türkiye’de, çok büyük altüst oluş-

lar söz konusu. Peki, Türkiye’de gerçekleşenler dünyadaki ekonomik ve 
siyasal krizden ya da Ortadoğu ve Suriye’de yoğunlaşan emperyalist sa-
vaştan bağımsız mı? Elbette değil, olamaz.

Yıllardır Ortadoğu’da savaş, yıkım, yoksulluk, acı ve gözyaşı hüküm 
sürüyor. İşte Suriye! Beş yıl içinde ülke tam bir cehenneme döndü. Mil-
yonlarca insan yerini yurdunu terk ederek göçmen haline geldi. Yalnızca 
3,5 milyonu Türkiye’de yaşam mücadelesi veriyor. Suriyelilerin de içinde 
olduğu değişik ülkelerden milyonlarca insan, yeni bir hayat için umut yol-
culuğuna çıkıyor. Avrupa’ya doğru büyük göç dalgalarına şahit oluyoruz. 
Bu umut yolculuğunda binlerce insan yaşamını kaybetti, kaybediyor. Yani 
nereden bakarsak bakalım Ortadoğu’da, Asya’da ve Afrika’da çok büyük 
acılar, trajediler yaşanıyor.

Beş yıl önce kendini günlük yaşamın hay huyuna kaptırmış bir Suriye-
liye bugünkü felâket anlatılsa inanmaz, anlatana da herhalde deli derdi. 
Elbette bu tepki anlaşılırdır. Çünkü sermaye sahiplerinin iktidarına daya-
nan kapitalist düzende, eğer işçi-emekçi halk örgütsüzse, yani birlik de-
ğilse, bundan dolayı da bilinçli değilse egemenler tarafından yönlendirilir, 
yönetilir. Sınıf bilinçli işçilerin ellerinde hayat bulan İşçi Dayanışması, 
çıktığı andan itibaren, kapitalist krize ve emperyalist savaşa dik-
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kat çekiyor. Bu nedenle, bizim için Suriye’deki savaş bir sürpriz olmadı.
Sermaye sahiplerinin iktidarına dayanan kapitalist düzende, eğer işçi-e-

mekçi halk örgütsüzse, yani birlik değilse, bundan dolayı da bilinçli değilse 
egemenler tarafından yönlendirilir, yönetilir.

Kapitalist sistemde en büyük amaç daha fazla kâr elde etmek ve ser-
mayeyi büyütmektir. Tüm toplumu ve insanların tüm enerjisini harekete 
geçiren üretim bu amaçla yapılıyor. Kıran kırana rekabet eden patronlar; 
daha fazla pazar, yatırım alanı ve kâr elde etmek istiyorlar. Özellikle kapita-
list sistemin krize girdiği, yani ekonominin büyümediği ve kârların düştüğü 
dönemde bu rekabet alabildiğine şiddetleniyor. İşte bugün Ortadoğu’da, 
Asya’da, Afrika’da ve dünyanın diğer köşelerinde sürüp giden savaş ve 
çatışmaların nedeni kapitalist kriz ve şiddetlenen rekabettir. Savaş, şiddetle-
nen rekabetin silahlarla sürdürülmesidir. ABD, Rusya, Çin, Fransa, Alman-
ya, İngiltere gibi büyük güçler, Ortadoğu’yu kendi arzuları temelinde pay-
laşmak istiyorlar. Her devlet daha fazla petrol, doğalgaz, pazar ve yatırım 
alanı elde etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle, şimdilik doğrudan karşı karşıya 
gelmeden, Ortadoğu’da savaşı körükleyerek kozlarını paylaşıyorlar.

Peki, Ortadoğu’da yalnızca bu güçler mi var? Elbette hayır. Türkiye, 
Suudi Arabistan, İran gibi bölge güçleri de Ortadoğu’daki, Suriye’deki sa-
vaşı kendi çıkarları için destekliyorlar. Bu ülkelerin egemenleri de, Ortado-
ğu’daki paylaşımdan daha fazla pay kapmak istiyorlar. Türkiye’yi yöneten 
siyasi iktidar, bugün Suriye’deki savaşın doğrudan bir parçası konumunda-
dır. “Türkiye büyük güç olacak” diyerek milliyetçiliği kışkırtıyor ve Ortado-
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ğu’ya yönelik emperyalist siyasetini 
meşrulaştırmaya çalışıyor.

Ancak hükümetin bu dış siyaseti 
sonucunda Türkiye bir gecede Rusya 
ile düşman haline gelebildi. Dışarıda 
sıkışan siyasi iktidar, içeride tüm top-
lumu baskı altına almaya, iktidarını 
mutlaklaştırmaya girişti. Bu süreçte, 
egemen kesimler içinde ve devletin 
tepesinde iktidar kavgası da alabildi-
ğine kızıştı. İşte 15 Temmuz askeri darbe girişimi bu iktidar kavgasının bir 
ifadesidir. Silahlı gücü elinde tutan gözü dönmüşler, iktidar uğruna yüzlerce 
insanı katletmekten geri durmadılar.

Şimdi hükümet, darbecilere “FETÖ”cü diyerek onları teröristlikle ve 
vatan hainliğiyle suçluyor; “kandırıldık” diyerek kendi sorumluluğundan 
kurtulmaya çalışıyor. Oysa bugün Fethullah Gülen’e “FETÖ”, yani terörist 
diyenler, dün “muhterem hoca efendi” diyor, eleştirenleri de vatan hainli-
ğiyle suçluyorlardı. Ancak ne zamanki iktidarı paylaşamadılar ve kavgaya 
başladılar, gitti “muhterem hoca efendi”, geldi “FETÖ”!

Bu arada hükümet, derhal OHAL ilan etti ve devleti kendi çıkarları te-
melinde yeniden yapılandırmaya girişti. Bizler tüm toplumsal ve siyasal 
gelişmelere işçi sınıfının cephesinden bakıyoruz. İşçi sınıfı askeri darbelere 
karşı olduğu gibi, toplumu baskı altına alan ve demokratik işleyişi ortadan 
kaldıran OHAL’e ya da KHK düzenine de karşıdır. OHAL’le birlikte Meclis 
devre dışı bırakıldı; hükümet hiç kimseye hesap vermeden, canının istediği 
gibi hareket etmeye ve kendi planlarını hayata geçirmeye başladı. OHAL 
bahane edilerek, haklarını arayan grev ve direnişteki işçilere mü-
dahale edildi, ediliyor.

Dünyadaki tüm gelişmeleri, Ortadoğu’daki savaşı ve Türkiye’deki ik-
tidar kavgasını anlamak için, bize gösterilene değil, arka planda ne olup 
bittiğine bakmak zorundayız. “Bananecilik” anlayışı işçilerin düş-
manıdır. İşçiler hem “bananeci” olmamalı hem de doğru tarafta, işçi sı-
nıfının tarafında durmalıdırlar. Örgütlü ve bilinçli olmayan, doğru tarafta 
durmayan bir işçi, Ortadoğu’daki savaşın da, Türkiye’deki kriz ve kaosun 
da neden kaynaklandığını anlayamaz. Anlayamadığı için de egemenlerin 
oyuncağı haline gelir. Bunu tersine çevirecek olan şey, işçilerin bir sınıf 
olarak bir araya gelmeleri, örgütlenmeleri, bilinçlenmeleri, uyanık ol-
maları ve egemenlerin yalanlarına kanmamalarıdır. (İşçi Dayanışması Bül-
teni, No: 101)

Sermaye sahiplerinin 
iktidarına dayanan kapitalist 
düzende, eğer işçi-emekçi 
halk örgütsüzse, yani birlik 
değilse, bundan dolayı da 
bilinçli değilse egemenler 
tarafından yönlendirilir, 

yönetilir.
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Ezilenlerin ve İşçi Sınıfının Mücadele Tarihi Yol Gösteriyor:

Ne Umutsuzluk Ne Karamsarlık!
Bugün gündelik hayatın hayhuyunu, basit telaşlarını bir kenara bırakıp 

etrafına bakan bir işçi, nasıl bir dünya manzarası görür? Bir yanda ken-
disi gibi “ekmek aslanın ağzında” diyerek ömrünün büyük bölümünü tü-
kenircesine çalışarak geçiren insanlar var. Bu insanlar aşırı çalışma, geçim 

derdi, bitip tükenmeyen borçlar, iş kazala-
rı, meslek hastalıkları gibi pek çok sorunla 
boğuşmak zorundalar. Öte yanda zengin-
lik içinde yüzenler var. Bu insanlarınsa bir 
dedikleri iki olmuyor, başkalarının sırtına 
binip dünyanın tüm nimetlerini hoyratça 
tüketiyorlar.

İşte bu nedenle bir yanda milyarlarca 
insanın temel ihtiyacını karşılamaya ye-
tecek kadar gıda, giyim kuşam, araç ge-
reç, ev bark varken, öte yanda her yerde 
açlar, evsizler, çıplak ayaklı çocuklar var. 
Bu güzelim, yaşanası dünyayı yakıp yıkan 
savaşlar, felâketler var. Ortadoğu’yu alev 
alev yakan, kadın çocuk, genç yaşlı deme-
den öldüren, sakatlayan, yalnız ve yetim 
bırakan çıkar savaşları var. Çocuklarını ve 

Sayısı milyarları bulan 
işçi ve emekçiler karşı-
sında bir avuç egemen, 
işçiler için ümitsizlik, 
kölece çalışma, kan ve 
gözyaşından başka bir 
şey sunmayan bu köhne-
miş düzeni ayakta tuta-
biliyor. Peki, bunu nasıl 
başarıyorlar? Gerçekten 
düzenleri çok güçlü ol-
duğu için mi? Yoksa mil-
yarlarca işçi ve emekçi 
bu düzenin değişmesinin 
mümkün olmadığını dü-
şündüğü için mi?
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canlarını korumak için savaşlardan kaçıp 
başka ülkelere sığınan Suriyeli mülteciler 
var. Krizler, darbeler, OHAL ve kanun 
hükmünde kararnamelerle (KHK) kitlesel 
işten atmalar var. Kadın cinayetleri, artan 
suç oranları, şiddet, uyuşturucu kullanımı, 
bunalım içinde debelenen bir gençlik ve 
her cinsten rezillikler var.

Bu korkunç tabloyu yaratan şey, insa-
nın insanı sömürmesine yol açan, paranın 
egemenliğine dayalı kapitalist sistemdir. Bu, 
elbette karanlık ve insana ümitsizlik veren bir tablo.

Bu satırları okuyan pek çok işçi “Hayatın gerçeği bu, dünya hep böyle 
bir yerdi, hiçbir zaman tüm insanlar için adalet ve mutluluk olmadı. Böyle 
gelmiş, böyle gider!” diyecek ve konu üzerinde daha fazla düşünmek is-
temeyecektir. Bu tutumuyla tam da dünyayı bu hale getiren egemenlerin 
ekmeğine yağ sürdüğünün farkına bile varmayacaktır.

Tarihe mücadeleci işçilerin gözüyle bakanlar, yaşananları tüm açıklığıyla 
kavrar ve ümitsiz olmaya gerek olmadığını derinden hissederler. Sömürü 
düzeninin sarsılmaz, yıkılmaz olmadığını görür ve anlarlar.

Bir düşünelim: Dünyanın bu halinden mutlu olanlar kimler? El-
bette bunun ceremesini çeken işçiler ve yoksul emekçiler değil, zenginler 
ve egemenler. Peki, kim bu egemenler? Bir bütün olarak patronlar sınıfı ve 
onun hizmetindeki devletler ve hükümetler. Yani tekeller, şirketler, banka-
lar, bu düzen sürsün diye çabalayan ve hep patronların yanında olan si-
lahlı güçler, yüksek yargı, medya araçları, devletin otoritesini sağlayan tüm 
kurumlar, Meclisteki bakanlar, milletvekilleri ve daha niceleri bu egemen 
sınıfın parçası ve hizmetkârıdırlar.

Nereden bakarsak bakalım sayısı milyarları bulan işçi ve emekçiler kar-
şısında bu düzenin egemenleri gene de bir avuç insandır. Ama biz işçiler 
için ümitsizlik, kölece çalışma, kan ve gözyaşından başka bir şey sunmayan 
bu köhnemiş düzeni ayakta tutabiliyorlar. Peki, bunu nasıl başarıyorlar? 
Gerçekten düzenleri çok güçlü olduğu için mi? Yoksa bu düzenden hiçbir 
çıkarı olmadığı halde biz milyarlarca işçi ve emekçi bu düzenin değişmesi-
nin mümkün olmadığını düşündüğümüz için mi?

Üzerinden 2 bin yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen unutul-
mayan ve ezilen insanlığa ümit vermeye devam eden köle isyanlarını, 
Spartaküs’ü hatırlayalım. Kölelerin en ağır şekilde çalıştırıldıkları, eziyet 
görüp aşağılandıkları, insan yerine konulmadıkları o dönemde, Spartaküs 

Tarihe mücadeleci işçile-
rin gözüyle bakanlar, ya-
şananları tüm açıklığıyla 
kavrar ve ümitsiz olmaya 
gerek olmadığını derin-
den hissederler. Sömürü 
düzeninin sarsılmaz, yı-
kılmaz olmadığını görür 
ve anlarlar.
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köleleri birleştirdi ve Romalı efendilere karşı savaşmalarını sağladı. Acaba 
Spartaküs, kölelerin de insan olduğuna, insanların tümünün eşit ve özgür 
olabileceğine dair düşüncelerini, daha iyi bir gelecek hayalini ilk kez başka 
bir köle ile paylaştığında nasıl bir cevap aldı? Büyük olasılıkla Spartaküs de 
“bunlar bir yığın saçmalık ve efendiler duyarsa yersin kırbacı, hem zaten 
böyle gelmiş böyle gider” sözlerini çok duymuştur. Ama Spartaküs 120 bin 
köleyle birlikte eli kırbaçlı zalim egemenlere karşı savaştı ve bunun müm-
kün olduğunu gösterdi. Bu büyük köle isyanı zalim bir düzene karşı 
başkaldırmanın sadece mümkün değil aynı zamanda farz olduğu-
nu da gösterdi.

Bugünün insanının daha yakından bildiği ve kolay hatırlayabileceği 
1930’lu yılların Almanya’sına bakalım. O günün egemenleri, faşistleri, Hit-
lerleri o kadar güçlü görünüyordu ki, kurdukları düzen o kadar sarsılmaz 
görünüyordu ki, tüm dünyanın üzerine karabasan çökmüş gibiydi. Hitler 
faşizmi emekçi halklara ve işçilere kan kusturdu. Hitler Almanya’sının baş-
lattığı İkinci Dünya Savaşı sonunda 70 milyon insan öldü. Faşizm de sa-
vaş da hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Acı ve karamsarlık bir an bile 
hafiflemiyordu. Peki, sonra ne oldu? Sarsılmaz Hitler ve Almanya yenildi. 
Tarih, zalimlerin zaferlerinin, ezilenlerin yenilgisinin kalıcı olma-
dığını gösterdi. Hitler intihar etti, faşizm ve ırkçılık lanetlendi.

Türkiye’de de benzer örnekler çoktur. 12 Eylül faşist askeri darbesi ve 
ardından gelen karanlık dönem işçi sınıfının tüm örgütlülüklerini dağıttı. 
Baskı ve korkuyu toplumun iliklerine kadar aşıladı. Demokratik ve sendikal 
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hakların kırıntısını bile bırakmadı. İşçi sınıfının bilincini on yıllarca geriye 
savurdu. Dayanışmasını yok etti. Ama tarih durduğu yerde durmadı. Netaş 
işçileri, 1989 Baharında yüz binlerce işçi, Zonguldak madencileri 12 Eylül 
faşizminin yarattığı karanlığa rağmen mücadeleye atıldılar, umut oldular.

Tarihe mücadeleci işçilerin gözüyle bakanlar, yaşananları tüm açıklığıyla 
kavrar ve ümitsiz olmaya gerek olmadığını derinden hissederler. Sömürü 
düzeninin sarsılmaz, yıkılmaz olmadığını görür ve anlarlar. İçinden geçti-
ğimiz dönem ne kadar karanlık olursa olsun bugünlerin geçeceğini ve işçi 
sınıfının, emekçilerin yeniden ayağa dikileceğini bilirler. Buna tarih bilin-
ci deniyor. Tarih bilinci olanlar iyimserliklerini asla kaybetmezler. İşte bu 
yüzden bizler iyimseriz.

İnsanlığın yürüyüşü sürüp giderken, daha güzele doğru ilerleyebilmek 
için örgütlü, bilinçli olmak ve mücadele etmek gerekir. Spartaküs ayak-
lanmasından Türkiye’de işçilerin 1970’li yıllardaki örgütlü mücadelesine 
kadar ezilenlerin tarihinin işaret ettiği ders budur: Ne umutsuzluk ne ka-
ramsarlık, örgütlü mücadele! (İşçi Dayanışması Bülteni, No: 102)
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İşsizlik, Yoksulluk, Savaş, Yıkım, Umutsuzluk…

Çareyi Yanlış Yerde Aramayalım!

İnsanlık bir kez daha büyük çalkantıların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 
Gelişmiş olanlar dâhil tüm ülkelerde yaşam standartları düşüyor; işsizlik, 

gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yükseliyor. ABD’de başkan seçi-
len Trump gibi milliyetçi, demokrasi düşmanı, tek adam olmaya hevesli, 
savaş yanlısı liderler siyaset sahnesinin önüne çıkıyorlar. Peki neden? Ne-
den umutsuz emekçi kitleler kendilerini uçuruma sürükleyecek 
liderlerin arkasından gidiyorlar?

Aslında bu sorunun cevabı kendi içinde saklı… İnsanlar umutsuzlar, 
kaygılılar ve mevcut koşulların daha da kötüleşmesinden korkuyorlar. Kor-
ku onları derin bir endişeye ve arayışa sürüklüyor. Ne var ki çözüm adres-
leri yanlış! Tarihten bir örnek verelim: Geçmişte işsiz ve umutsuz Alman 
halkı Hitler’in söylemlerine kandı, arkasına takıldı. Hitler, Almanların üstün 
bir ırk olduğunu ve diğer milletlerin diz çökeceğini söyleyerek ırkçılığı ve 
milliyetçiliği kışkırttı. Ona göre demokrasi saçmalıktı ve ülke yönetimini 

Gelişmiş olanlar dâhil tüm ülkelerde yaşam standartları düşü-
yor; işsizlik, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yükseliyor. 
ABD’de başkan seçilen Trump gibi milliyetçi, demokrasi düşmanı, 
tek adam olmaya hevesli, savaş yanlısı liderler siyaset sahnesi-
nin önüne çıkıyorlar. Peki neden? Neden umutsuz emekçi kitleler 
kendilerini uçuruma sürükleyecek liderlerin arkasından gidiyorlar?
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zayıflatıyordu. Ülke tek adam tarafından, demir yumrukla yönetilmeliydi; 
yoksa kriz olurdu. İşçilerin haklarını savunan sosyalistler “vatan haini” idi-
ler! İşsizliğin kaynağı Yahudilerdi ve ortadan kaldırılmalıydılar! “Büyüyen 
Almanya” imparatorluk haline gelecek, eski güzel günlerine kavuşacak ve 
işte o zaman tüm Almanlar işsizlikten kurtularak rahata ereceklerdi!

Aynı dönemde İtalya’da Mussolini iktidardaydı. O da benzeri şeyleri 
İtalya için söylüyordu. Almanya ve İtalya’daki faşist iktidarların nasıl bir 
yıkıma yol açtığını, daha mutlu bir yaşam arayışındaki milyonların İkin-
ci Dünya Savaşında nasıl öldüğünü biliyoruz. İnsanlar işsizlikten ve yok-
sulluktan kurtulmak, gelecek kaygısı olmadan yaşamak istiyorlardı. Adeta 
Hitler ve Mussolini’ye tapıyorlardı. Ama milliyetçi ve ırkçı propagandaya 
kandıkları için felaketi yaşadılar. Hitler ve Mussolini’nin derdi emekçi halka 
rahat bir yaşam sunmak değildi; onlar, Alman ve İtalyan sermayesinin tüm 
dünyada egemen olmasını istiyorlardı.

İşsizliğin, yoksulluğun, ücretlerin düşmesinin sebebi Yahudiler değil 
kapitalist sömürü sistemiydi. 1929’da dünya ekonomisi çöktü ve krizden 
dolayı milyonlarca işçi işsiz kaldı, yoksulluk ve sefalet insanları umutsuz-
luğa sürükledi. Bu umutsuzluk üzerinde yükselen faşist iktidarlar, dünya-
yı kana buladılar. Lakin kapitalist sistem yeni krizlere ve savaşlara 
yol açmaya, milyonları umutsuzluğa sürüklemeye devam ediyor. 
Özellikle 1970’lerden bugüne kapitalist ekonomi, arzulandığı gibi büyümü-
yor. Kârlarını arttırmak isteyen patronlar; işçileri işten atıyor, daha az işçiyle 
daha çok üretim yapıyorlar. Bu arada işçilerin sosyal haklarına saldırıyor ve 
ücretleri düşürüyorlar. Bir zamanlar örnek gösterilen Avrupa’daki “sosyal 
devlet” uygulamaları çökmüş durumda. Düşen ücretler, gasp edilen haklar 
ve artan işsizlik tüm ülkelerde toplumsal huzursuzluğu büyütüyor.

Görüleceği gibi bu sonuçları yaratan kapitalizmdir. Lakin işçiler ör-
gütsüz oldukları, yani birleşip bu gerçekleri göremedikleri için 
düzen siyasetçilerinin peşine takılıyorlar. Meselâ tüm Avrupa ülkele-
rinde milliyetçilik, göçmen karşıtlığı veya İslam korkusu (İslamofobi) yükse-
liyor. Diktatörlük rejimi kurmaya hevesli faşist liderler, işsizliğin ve yoksullu-
ğun nedeni olarak göçmenleri gösteriyorlar. Böylece işçi-emekçileri yoksul 
ve umutsuz göçmenlere karşı kışkırtarak sorunların nedenlerini gözlerden 
saklamış oluyorlar.

Krizin nedeni üretim azlığı değil aşırı üretimdir. Kriz, üretilen 
ürünlerin satılacağı pazarın daralmasından kaynaklanıyor. Daha fazla kâr 
için aşırı üretim yapan patronlar, aynı zamanda bu ürünleri tüketecek olan 
işçilerin ücretlerini düşürüyorlar. Böylece bir tarafta tıkanan pazarlar, sa-
tılmayan ürünler, işten çıkarmalar ve atıl kalan son model makineler; öte 
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tarafta ise işsizlik, yoksulluk, açlık ve ça-
resizlik! İşte kapitalizm bu denli saçma ve 
akıl dışı bir sistemdir.

Amerika’da Trump üç milyon Meksi-
kalıyı geri göndereceğini söylüyor, Müslü-
manlara nefret kusuyor. Trump, Hitler’in 
sloganlarını kullanmaktan geri durmuyor; 
“yeniden büyük ABD”den söz ediyor. 
Benzeri sloganlar giderek yayılıyor. Me-
selâ Le Pen “büyük Fransa”dan, Putin 
“büyük Rusya”dan söz ediyor; milliyetçi 
duyguları kışkırtarak kitleleri arkalarına 
takıyorlar. Dünyada yükselen bu milliyet-
çilik dalgası Türkiye’yi de pençesine almış 
durumda. “Büyük Türkiye” sloganı eşli-
ğinde hem iç hem de dış siyaset meşru-
laştırılıyor. Kutuplaşma derinleşiyor. Türk 
ve Kürt halkları birbirine düşman ediliyor. 
Türkiye’deki işçi-emekçilerin önemli bir 
bölümü işsizliğin, düşen ücretlerin ve yük-
selen ev kiralarının nedeni olarak Suriyeli 
göçmenleri görüyor.

Oysa bugün insanların canını ya-
kan tüm toplumsal sorunların sebe-
bi kapitalist sömürü düzenidir. Su-
riye’deki savaşın da, milyonlarca insanın 
göçmen haline gelerek Türkiye ve Avrupa’ya sığınmasının nedeni de ka-
pitalizmdir. Görülmesi gereken gerçek budur. Bir noktayı özellikle vurgula-
mak lazım: Krizin nedeni üretim azlığı değil tersine kitlelerin tüket-
meye gücünün yetmediği aşırı üretimdir. Yani kriz, üretilen ürünlerin 
satılacağı pazarın daralmasından kaynaklanıyor. Daha fazla kâr için aşırı 
üretim yapan patronlar, aynı zamanda bu ürünleri tüketecek olan işçilerin 
ücretlerini düşürüyorlar. Böylece bir tarafta tıkanan pazarlar, satılmayan 
ürünler, işten çıkarmalar ve atıl kalan son model makineler; öte tarafta ise 
işsizlik, yoksulluk, açlık ve çaresizlik! İşte kapitalizm bu denli saçma ve akıl 
dışı bir sistemdir. Böylesine akıl dışı olan kapitalizm, savaşlara ve yıkımlara 
yol açarak krizden çıkmaya çalışmaktadır.

Bu akıl dışı sömürü sistemi yerinde kaldığı müddetçe, işçi-emekçi kit-
leleri endişeye iten sorunlar ortadan kalkmaz, kalkamaz. Aslında bugün, 

Krizin nedeni üretim az-
lığı değil aşırı üretimdir. 
Kriz, üretilen ürünlerin 
satılacağı pazarın daral-
masından kaynaklanıyor. 
Daha fazla kâr için aşırı 
üretim yapan patronlar, 
aynı zamanda bu ürünleri 
tüketecek olan işçilerin 
ücretlerini düşürüyorlar. 
Böylece bir tarafta tıka-
nan pazarlar, satılmayan 
ürünler, işten çıkarmalar 
ve atıl kalan son model 
makineler; öte tarafta 
ise işsizlik, yoksulluk, aç-
lık ve çaresizlik! İşte ka-
pitalizm bu denli saçma 
ve akıl dışı bir sistemdir.
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dünyadaki tüm sorunları çözecek maddi imkânlara sahibiz. Üre-
tici güçler bir hayli gelişmiş durumda. İş saatlerinin dört saate düşürülme-
sine, herkese iş verilmesine ve tüm toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına 
imkân verecek teknolojiye sahibiz. Yani işsizliği derhal ortadan kaldırabilir, 
işsizliğin insanda ve toplumda yarattığı yıkıma son verebiliriz. Keza açlığın 
ve yoksulluğun kökünü kurutabilir, tüm çocukların mutlu ve yaratıcı bir 
şekilde gelişmesinin önünü açabiliriz. Ancak tüm toplumun yararına olan 
bu şeyleri yapamıyoruz. Çünkü kapitalist sistemde patronlar, “bunlar bizim 
özel mülkümüzdür” diyerek üretici güçlere el koymuşlardır. İnsanların or-
tak çıkarları onların zerrece umurunda değil. Yapmamız gereken, insanlığın 
ortak malı olan üretici güçleri bu hırsızlardan geri almaktır. İşte o zaman 
üretici güçler tüm insanlığın ortak malı olarak kullanılacak ve bugünkü so-
runların tamamı ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla çare, toplumları yıkıma 
sürükleyen faşist liderlerin arkasına takılmak değil, kapitalist düzene son 
vermektir. (İşçi Dayanışması Bülteni, No: 104)
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Sömürüye, Savaşlara, 
Toplumun Çürümesine Hayır!

“Çalışan kazanır” ya da “çok çalışan çok kazanır!” gibi deyimler toplumda 
yaygınca kullanılır. Öyle mi peki? Gerçekten de “çok çalışan” kazanır mı? 

Eğer gerçekten de çok çalışan çok kazansaydı, şu an toplumda en zengin 
ve konforlu kimseler işçiler olurlardı. Öyle ya, gece gündüz demeden ça-
lışan, emek harcayan, alın teri döken işçilerdir. Lakin böyle olmasına rağ-
men yoksulluktan başını doğrultamayan, gün yüzü göremeyen de işçilerdir. 
İşçi bir ay işsiz ve gelirsiz kaldı mı kendini açlığın eşiğinde buluyor.

Tüm zenginliği yaratan emektir. Kömürü toprağın bağrından sö-
ken, uçaklar ve gemiler yapan, gökdelenler yükselten, yeraltına raylı sis-
temler döşeyen, tohumu tarlaya eken, buğdayı una, unu ekmeğe dönüş-

İnsanlık dünden bugüne daha iyi bir dünya kurmak, yeryüzü 
cennetini yaratmak için mücadele etmiştir, etmeye de devam 

edecektir. Kapitalist düzen sahipleri, insanlığın sınıfsız, 
sömürüsüz, savaşsız bir toplum hayalini hiçbir zaman 

karartamadılar. Bizler, örgütlü ve sınıf bilinçli işçiler olarak 
iyimseriz; çünkü bizler tarih bilinciyle doluyuz.



40

türen emektir. Bu yüzden de “emek en yüce değerdir” denmiştir. Fakat 
emek bu kadar değerli olmasına rağmen, emek harcayan ve tüm zenginliği 
üreten işçiler değer görmüyorlar. Neden böyle?

Bunun sebebi sömürü düzenidir. Bugünkü sömürü düzeninin adı kapi-
talizmdir. Kapitalizm, kapitalden yani sermayeden gelmektedir. Sermaye-
nin hâkim olduğu düzen demektir. Kapitalizmde parayı ve üretim araçlarını 
yani sermayeyi elinde tutan patronlar sınıfıdır (burjuvazi). Bu düzende tüm 
amaç daha fazla üretmek ve kâr elde etmektir. İnsanların ne durumda ol-
duğu, gerçek ihtiyaçlarının ne olduğu önemli değildir. Dolayısıyla emek 
harcayan ve üreten işçinin de hiçbir değeri yoktur. Patronun gözünde işçi, 
aynı piyasadaki bir mal gibidir. Bu para düzeninde insaniyet ortadan kalk-
tığı için sermaye sahipleri, işçiye insan gözüyle bakmazlar. İşçinin ihtiyaçları 
onun bedensel ihtiyaçlarıyla sınırlı görülür: İşçi karnını doyursun, üretim 

için enerjisini yeniden kazansın ve gelecek 
nesiller için yeni çocuklar yapsın… Yani iş-
çinin bir yük hayvanından farkı yoktur. Eğer 
patronlar üretimi işçi yerine atla yapabilsey-
diler ve bu daha kârlı olsaydı, kesinlikle atı 
tercih ederlerdi. Tam da bundan ötürü pat-
ronlar, işçilerin iş kazalarında ölmesini zerre-
ce umursamazlar.

Tüm tarih gösteriyor ki, insanlar son ana, 
bardağın taşmasına kadar beklerler. Bu bek-
leyiş çoğu zaman uzun sürer. Ama bardak 
eninde sonunda taşar ve senelerce öfke bi-

riktiren ezilen ve sömürülen insanlar, beklenmedik anda ayağa kalkarlar.
Kapitalizm öylesine mantıksız bir sistemdir ki, milyarlarca işçi üretir ama 

bir avuç asalak el koyar. Bu sistemde, işçi için daha fazla çalışıp zengin 
olmak kesinlikle boş bir hayalidir. Tersine, bir işçi önderinin dediği gibi, ka-
pitalist sistemde işçi ürettikçe yoksullaşır. Bu her açıdan bir yoksullaşmadır. 
Uzun süre çalışan işçi öncelikle tükenir, sosyal hayattan kopar ve manevi 
olarak yoksullaşır. İşçi en güzel ve en değerli şeyleri üretir, gökdelenleri 
yükseltir ama kendisi için ürettiği yoksulluk koşullarından başka bir şey de-
ğildir. Daha da önemlisi, uzun saatler boyunca çalışan işçi, patron 
için daha fazla sömürü ve kâr kaynağıdır. Bugün Türkiye’de, ücretler 
düşük olduğu için işçiler fazla mesailerle gelirlerini artırmaya çalışıyorlar. 
Peki, bu şekilde, yani daha çok çalışarak çok kazanan ve yoksulluğundan 
kurtulan var mı? Yok!

İşçiler her gün çok daha fazla çalışıp yoksulluklarını yeniden üretirken, 

Patronun gözünde işçi, 
aynı piyasadaki bir mal 
gibidir. Bu para düze-
ninde insaniyet ortadan 
kalktığı için sermaye 
sahipleri, işçiye insan 
gözüyle bakmazlar. İş-
çinin ihtiyaçları onun 
bedensel ihtiyaçlarıyla 
sınırlı görülür.
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dünyadaki sermaye ve servet ise bir avuç insanın elinde toplanıyor. Şu 
anda dünyadaki 62 kişinin serveti, 3,5 milyar insanın servetine 
eşittir. İnsanın aklı almıyor ama gerçek! 62 kişi, 7 milyarlık dünya nüfu-
sunun yarısına bedeldir. Bu 62 kişinin de içinde yer aldığı en zengin %1’lik 
kesimin yani 70 milyon kişinin serveti ise, toplumun yüzde 99’unun ser-
vetine eşittir. İşte kapitalizm böylesine mantıksız, akıl almaz eşitsizlikler üre-
ten bir sömürü sistemidir. Her geçen gün zenginleşen Türkiyeli patronlar 
da bu 70 milyonun içindedirler. Meselâ en zengin %1’lik kesimin toplam 
servetten aldığı pay 2002 yılında %39 iken, bu oran 2014 yılında %54’e 
yükselmiş… İşte size “büyüyen Türkiye!”

Böylesi bir toplumda barış, huzur, mutluluk olabilir mi? Elbette olamaz! 
İşte yanı başımızda, Ortadoğu’da yoğunlaşan emperyalist savaş! Suriye, 
Irak, Yemen, Libya gibi ülkeler yerle bir 
edildi, ediliyor. Milyonlarca insan evinden 
ve yurdundan oldu, oluyor. On binlerce in-
sanın umut yolculuğu denizin derinliklerin-
de son buldu, buluyor. Acı, hüzün, keder ve 
çıkışsızlık etrafımızı sarmış durumda.

Kapitalizmin yarattığı eşitsizlik ve 
yıkımdan dolayı her gün 1 milyar in-
san aç yatıyor. Dünyanın yarısı 2-3 dolar-
la geçiniyor. Her sene 11 milyon çocuk ya 
hastalıktan ya da açlıktan ölüyor. Ambarlar 
buğday dolu olmasına rağmen Afrika açlık-
tan kırılıyor. Teknoloji gelişiyor ama iş sa-
atleri uzatılıyor. Dünyada 250 milyon işsiz 
var. Umutsuzluk, gelecek kaygısı tüm toplumları pençesine almış durumda. 
İnsanlar kendilerini değersiz ve aşağılanmış hissediyorlar. Umutsuzluk ve 
çıkışsızlık insanların psikolojisini bozuyor, hasta ediyor. Bu ortamda, düzen 
sahipleri rekabeti ve çatışmayı daha da kışkırtarak insanları yozlaştırıyorlar. 
Toplum her yönden çürümekte, genel ahlaki değerler, vicdan ve dayanış-
ma duyguları körelmektedir.

Elbette bu tablo acı vericidir. Lakin bizler, toplumun neden bu durum-
da olduğunu biliyor ve anlıyoruz. Bu yüzden, dünyanın neden bu halde 
olduğunu kavrayamayan işçi-emekçilere değil, düzen sahiplerine öfkele-
niyoruz. İnsanlar örgütsüz ve çaresizler. Böyle oldukları için de bugünkü 
durumu olduğu gibi kabul ediyor ve “bir şey değişmez” diyorlar. Ancak 
insanlık böylesine bir düzeni asla kabul etmeyecektir. Bugünün kapitalizmi, 
2000 yıl önceki soyluların Roma’sına benziyor. Ne var ki sarsılmaz görünen 

Tüm tarih gösteriyor 
ki, insanlar son ana, 
bardağın taşmasına 
kadar beklerler. Bu 
bekleyiş çoğu zaman 
uzun sürer. Ama 
bardak eninde sonunda 
taşar ve senelerce 
öfke biriktiren ezilen 
ve sömürülen insanlar, 
beklenmedik anda 
ayağa kalkarlar. 
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Roma yerle bir oldu ve kölelik üzerine kurulan zenginlik düzeni ortadan 
kalktı. Tüm tarih gösteriyor ki, insanlar son ana, bardağın taşmasına kadar 
beklerler. Bu bekleyiş çoğu zaman uzun sürer. Ama bardak eninde sonun-
da taşar ve senelerce öfke biriktiren ezilen ve sömürülen insanlar, beklen-
medik anda ayağa kalkarlar.

İnsanlık dünden bugüne daha iyi bir dünya kurmak, yeryüzü cennetini 
yaratmak için mücadele etmiştir, etmeye de devam edecektir. Kapitalist 
düzen sahipleri, insanlığın sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir toplum hayalini 
hiçbir zaman karartamadılar. Bizler, örgütlü ve sınıf bilinçli işçiler olarak 
iyimseriz; çünkü bizler tarih bilinciyle doluyuz. İnsanların mutlu ve özgür 
olduğu, sömürüsüz, efendisiz, savaşsız bir dünya arzusu örgütlü ve müca-
deleci işçilerin elinde yükseliyor. (İşçi Dayanışması Bülteni, No: 103)
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İnsanlık Boyun Eğmeyecek!
Her geçen gün dünyamıza ilişkin yeni 

felaket senaryoları ortaya atılıyor. Kimi 
yazarlar uygarlığın ve özellikle de Batı uy-
garlığının çökeceğini söylüyorlar. Kimi ünlü 
bilim insanları dünyayı terk etmemiz gerekti-
ğini açıklıyorlar. Peki neden? Ne oldu da bu 
tür felaket senaryoları ortalığı kapladı?

Çünkü paranın egemenliğine daya-
nan kapitalist sistem tıkanmış durumda ve 
daha fazla yol alacak güçte değil. Okyanusta 
yüzen devasa bir geminin su almaya başla-
dığını ve geminin kalıcı olarak onarılmasının 
mümkün olmadığını düşünün! İşte kapitaliz-
min durumu da böyle… Yaşlanmış ve kendi-
ni yenileme gücünü kaybetmiş bir sistem var 
karşımızda. İçten içe, derinden derine ilerle-
yen çürüme ve çözülme her geçen gün daha 
fazla açığa çıkıyor. Tabiri caizse kapitalizm bir 
tükenmişlik sendromu yaşıyor. Nitekim bu-
gün dünyadaki tüm sorunların temelinde de 
sistemin tıkanıklığı ve tükenmişliği var.

Şöyle etrafımıza bir bakalım, ne görüyoruz? Savaş, kentlerin yakılıp yı-
kılması, yüz binlerce insanın acımasızca katledilmesi, milyonların yerinden 

Savaş, kentlerin yakılıp 
yıkılması, yüz binlerce 
insanın acımasızca 
katledilmesi, milyon-
ların mülteci haline 
gelmesi, binlercesinin 
denizlerde boğulma-
sı, hastalık, kolera… 
Nükleer silahlanma ve 
dehşetin her an patla-
yacağı korkusu… Kü-
resel iklim değişikliği, 
doğanın dengesinin bo-
zulması, ekonomik kriz, 
tek adam rejimleri, 
işsizlik, artan baskılar, 
gaspedilen demokratik 
haklar...
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olması, milyonların mülteci haline gelmesi, binlercesinin denizlerde boğul-
ması, hastalık, kolera… Nükleer silah yarışının hızlanması, nükleer silahları 
kullanma tehditleri ve dehşetin her an patlayacağı korkusu… Küresel iklim 
değişikliği ve doğanın dengesinin bozulması… Bunlar felaket tablosunun 
bir kısmı. Tablonun diğer kısmında ise şunlar var: Ekonomik kriz, çığ gibi 
büyüyen işsizlik, ücretlerin düşürülmesi, işçi sınıfının çalışma ve yaşam 
koşullarının kötüleşmesi, 1 milyar insanın aç yaşaması… Ve tablo şöyle 
tamamlanıyor: Tek kişiye dayalı baskıcı rejimlerin kurulması, demokratik 
haklara el konulması, toplum üzerindeki baskının artması, insanların umut-
suzluğa kapılması ve geleceğe olan güvenlerini yitirmesi…

Ömrünü tamamlayan kapitalist 
sistem, insanlığa yeni bir gelecek su-
namıyor ama kendiliğinden de yıkılıp 
gitmiyor. Zaten bugüne kadar hiçbir sis-
tem kendiliğinden yıkılıp gitmedi. Bozulan, 
işlemez hale gelen tüm kurulu düzenler 
toplumları daha fazla çürüttü ve kaos her 
alanı sardı. Bundan dolayı eski zamanlar-
da insanlar, bu çürüme ve kaos durumunu 
kıyamet alametlerine benzetmişlerdi. Ama 
insanlık her seferinde düştüğü gayya kuyu-
sundan çıkmayı başardı.

Ömrünü dolduran, tıkanan ve çürüyen kapitalist sistem, sömürüsüz bir 
dünya hayal eden insanlığın yoluna uzanmış devasa bir cesede benziyor. 
Bu cesedi tarihin çöplüğüne fırlatıp atacak olan işçi sınıfının mücadelesidir.

İnsanlık geçmişten geleceğe bir yürüyüş halindedir. Bir avuç sömü-
rücü asalak hariç, büyük çoğunluğun hayali; insanın insanı sö-
mürmediği, savaşların olmadığı, tüm insanların bolluk içinde 
yaşadığı, barış ve özgürlük dolu bir toplum olmuştur. İnsanlığın 
uzun yürüyüşünde ortaya çıkan her sömürücü sistem nihayetinde çökmüş-
tür. Şöyle tarihe bir bakarsak bunu net bir şekilde görürüz. İnsanların köle 
yapıldığı köleci sistem, feodal beylere dayalı zulüm düzeni ya da uçsuz 
bucaksız toprakların üzerinde yükselen despotik Asya imparatorlukları… 
Ne oldu bunlara? Hepsi de yıkılıp gitti. Çünkü insanların sömürülmesine 
dayanan hiçbir sistem sonsuza dek ayakta kalamaz. Üreten, ama ezilen ve 
sömürülen insanlar neden bu şekilde yaşamayı kabul etsinler? Etmezler, 
etmemişlerdir, etmeyeceklerdir.

Her kurulu düzenin aslında doğuş, gelişme ve çözülüş dönemi vardır. 
Kapitalizm ilk ortaya çıktığında tüm eski toplumları kökünden sarstı. Çünkü 

Ömrünü dolduran, 
tıkanan ve çürüyen ka-
pitalist sistem, sömü-
rüsüz bir dünya hayal 
eden insanlığın yoluna 
uzanmış devasa bir ce-
sede benziyor. Bu ce-
sedi tarihin çöplüğüne 
fırlatıp atacak olan işçi 
sınıfının mücadelesidir.
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kapitalizm endüstri devrimi üzerinde gelişiyordu. Makineli üretime dayalı 
bir ekonomi ve toplum ortaya çıkıyordu. Kapitalist sistem, tüm eski sistem-
leri çözüp parçaladı. Köylülüğü çözerek işçileştirdi ve milyonları kentlere 
topladı; eski toplumsal ilişkilerin yerini modern ilişkiler aldı. Daha da ileri 
giderek bir dünya ekonomisi yarattı ve dünyanın farklı bölgelerindeki in-
sanları karşılıklı olarak birbirine bağladı. Teknolojinin gelişmesiyle dünya, 
adeta küresel bir köye dönüştü.

Lakin tüm bunları yapan kapitalizm, aynı zamanda akıl almaz bir eşitsiz-
lik yarattı. Düşünebiliyor musunuz, bir avuç insan tüm üretim araçlarını ve 
sermayeyi elinde tutuyor. Meselâ 2043 kişinin toplam serveti, dünya 
nüfusunun %70’inin toplam zenginliği-
ne eşit. Bu 2043 kişinin 8’inin toplam 
serveti ise, 3,5 milyar insanın toplam 
zenginliğine eşit… Buna karşılık, tüm zen-
ginliği üreten işçi sınıfı iliklerine kadar sömü-
rülüyor ve sefalet içinde yaşıyor. Afrika’da 
insanlar açlıktan kırılıyor. Peki, böyle bir dün-
yada adalet, barış, huzur, ahlâk olabilir mi?

Oysa tüm insanlığa ve hatta daha fazlası-
na (gerçekte 10,5 milyar insana) yetecek ürün 
üretmek mümkün. Bunun için insanlık gerekli 
teknolojiye sahiptir. Kimi işkollarında şimdi-
den tam otomasyona geçmek ve robotlara 
dayalı üretim yapmak mümkün… Yani iş sa-
atlerini düşürmek, tüm işsizliği bitirmek, fiziksel ve manevi gelişimleri için 
tüm insanlara daha fazla zaman tanımak, açlığın kökünü kazımak hayal 
değil. Savaşsız, sömürüsüz, özgürlük ve barış dolu toplum bir adım ötemiz-
de. Ancak bunun için insanlığın ortakça paylaşması gereken üretim araçla-
rına el koyan bir avuç asalağın düzenine son vermek zorundayız.

Ömrünü dolduran, tıkanan ve çürüyen kapitalist sistem, sömürüsüz bir 
dünya hayal eden insanlığın yoluna uzanmış devasa bir cesede benziyor. 
Bu cesedi tarihin çöplüğüne fırlatıp atacak olan işçi sınıfının mücadelesidir. 
Zira tüm zenginliği yaratan ve üretim gücünü elinde tutan işçi 
sınıfıdır. Belki şu anda işçi sınıfı tepkisiz ama unutmayalım ki tüm dep-
remler, sakin yüzeyin altında yıllar yılı biriken enerjinin, gerilimin bir anda 
açığa çıkmasıyla gerçekleşir.

Geçmişten günümüze nice büyük köle isyanları olmuş, nice köylü ayak-
lanmaları gerçekleşmiştir. Endüstri devrimi sırasında, vahşi kapitalist sömü-
rüye karşı başlayan işçi sınıfı mücadelesi tüm Avrupa’yı sarmış ve sermaye 

iş saatlerini düşür-
mek, tüm işsizliği 
bitirmek, fiziksel ve 
manevi gelişimleri 
için tüm insanlara 
daha fazla zaman 
tanımak, açlığın kö-
künü kazımak hayal 
değil. Savaşsız, sö-
mürüsüz, özgürlük ve 
barış dolu toplum bir 
adım ötemizde.
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sınıfı birçok taviz vermek zorunda kalmıştır. Sayısız işçi ayaklanmaları ol-
muş, kimi yerlerde işçiler iktidarı ele almayı da başarmıştır. Meselâ bundan 
tam yüz yıl önce, Ekim 1917’de Rusya işçi sınıfı ve yoksul köylüler ayakla-
nıp iktidarı ele geçirmeyi başarmışlardı. Türkiye’de 1980 öncesinde ör-
gütlü, bilinçli işçiler sömürüsüz bir dünya kurmak için mücadele 
ediyorlardı ve patronlar, işçilerin birliği karşısında korkuyla titriyordu. İşçi 
sınıfının bu mücadelesi durdurulamaz. Toplumu çıkışsızlığa sürükleyen ka-
pitalizme karşı mücadele, işçi-emekçi sınıflar için kaçınılmaz hale geliyor.

Elbette sömürüsüz bir dünya kurmak isteyen insanlığın uzun yürüyüşü 
düz bir çizgide ilerlemiyor. Bu yürüyüşte insanlık büyük yaralar alıyor, iha-
nete uğruyor, yeniliyor, gerilere savruluyor, uzun suskunluk yılları geçiriyor 
ama her seferinde toparlanıyor, deneyim biriktirerek yeniden ayağa kalkı-
yor, ileriye atılıyor. Yani ezilen ve sömürülen insanlık sömürücü efendilere 
boyun eğmemiştir, eğmeyecektir! (İşçi Dayanışması Bülteni, No: 113)
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Tarih, zalimlerin zafer-
lerinin hiçbir zaman 
kalıcı olmadığını gözler 
önüne seriyor. Tarihin 
birçok döneminde za-
lim iktidarlar, savaşlar, 
uzayıp giden karanlık 
dönemler oldu. Lakin 
insanlık daima ileriye 
doğru yürüdü.

İnsanlığın Sınıfsız Toplum 
Mücadelesi Sürüyor!

Tüm toplumsal, siyasal, çevresel sorun-
ların aynı düğüm noktasında birleştiği, 

çok ilginç, çok karmaşık, dünya ölçeğinde 
büyük toplumsal fırtınalara gebe tarihsel bir 
süreçten geçiyoruz. Ortadoğu’da, Asya ve 
Afrika’da yoğunlaşan emperyalist savaş… 
Yıkım, açlık, büyük göç dalgaları, denizin 
derinliklerinde son bulan umuda yolculuk-
lar… İşsizlik… Kadınların şiddet görmesi, 
katledilmesi… Çocukların sömürülmesi… 
Toplumun nefessiz kalması ve cinnet geçi-
recek noktaya gelmesi… Ekonomik ve siyasi krizler… Demokratik hakların 
ortadan kaldırılması, askeri ya da sivil darbeler, olağanüstü haller, polis 
şiddeti, baskı, yasak ve toplumun sindirilmesi… İşte kapitalizmin insanlığa 
sunduğu böyle bir yaşamdır.

Tarih bilincine sahip olmayan, tarihe süreklilik halinde bakmayan insan-
lar, yaşadıkları dönemi ebedi zannederler. Sanırlar ki hiçbir şey değişme-
mekte ve aynı kalmaktadır. Bugün de insanlar dünyanın haline bakıyor ve 
çaresizce ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne yapacaklarını bilemediklerinde 
ise “böyle gelmiş böyle gider” diyorlar. “Bir şey değişmez” diyorlar. Oysa 
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dünden bugüne, dünyamızdan, ne zalimler, ne taç ve taht sahipleri geçti. 
Tarih, zalimlerin zaferlerinin hiçbir zaman kalıcı olmadığını gözler önüne 
seriyor. Tarihin birçok döneminde zalim iktidarlar, savaşlar, uzayıp giden 
karanlık dönemler oldu. Lakin insanlık daima ileriye doğru yürüdü.

İnsanlık dünden bugüne daha iyi bir dünya kurmak, yeryüzü cennetini 
yaratmak için mücadele etmiştir, etmeye de devam edecektir. Egemenler, 
insanlığın sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir toplum hayalini hiçbir zaman 
karartamadılar. Sınıf bilinçli işçiler her zaman iyimserdir; çünkü onlar tarih 
bilinciyle doludurlar.

Meselâ bundan iki bin yıl önce Roma’da bir köle olarak yaşasaydınız 
ne düşünürdünüz? Köleler, aynı bir hayvan gibi efendilerinin malıydılar. 
Egemenler, kölelerini her türlü işlerde kullanıyor, istedikleri zaman dövü-
yor, tecavüz ediyor ya da öldürebiliyorlardı. Tüm zenginlik ve ihtişam köle 
emeği üzerinde yükseliyordu, ama köleler için dünya güneşsiz kapkaranlık 
bir yerdi; umut yoktu ve kölelik onların kaderiydi. Evet, kölelerin çoğu böy-
le düşünüyordu. Ama köleliği bir kader olarak kabul etmeyenler de vardı. 
İşte bunlardan biri de Spartaküs adlı, Trakyalı bir köleydi. Bir dövüşçü yani 
gladyatör olan Spartaküs öncülüğünde başlayan köle isyanı, sarsılmaz sa-
nılan Roma İmparatorluğunu kökünden sarstı.

60 kişiyle başlayan köle isyanı, hızla büyüyerek 120 bine ulaşacak ve 
Roma’nın en büyük kentlerine yayılacaktı. Onlar köleliğin olmadığı, sömü-
rünün son bulduğu bir dünya için ayaklanmışlardı. İnsanın insanı ezmediği, 
tüm insanların eşit ve kardeş olduğu Güneş Devletini kurmak istiyorlardı. 
Romancı Arthur Koestler, Spartaküs adlı romanında, kölelerin bu hayalini 
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Düzen sahipleri ne 
yaparlarsa yapsınlar, 
tarihin akışının ve top-
lumların değişmesinin 
önüne geçemezler. 
Kapitalizmle birlikte, 
insanlığın gelecek gü-
zel günlere dair umu-
dunun taşıyıcısı işçi 
sınıfı olmuştur. Çünkü 
bugünkü dünyada tüm 
zenginliği üreten işçi 
sınıfıdır.

aktarır. Spartaküs kölelere şöyle seslenmektedir:
“Düşünün, istediğimiz her şeye sahip olacağız! Bizim şehrimizde kimse 

köle olmayacak. Belki de bir değil, birçok şehir kuracağız, kölelere ait şe-
hirlerden bir takım meydana getireceğiz. Bunları laf olsun diye söylediğimi 
sanmayın. Eskiden de böyle topluluklar vardı, hatta bunlardan biri o kadar 
eski de değildir: Güneş Devleti idi bunun adı. Neden kalabalık olan, bir 
avuç insanın emrine girsin? Çok olan, kalabalık olan biziz! Şimdiye kadar 
kör olduğumuz ve neden diye sormadığımız için onlara hizmet ettik. Fakat 
sorduğumuz an onların bizim üstümüzdeki kudretinin sonu gelmiş demek-
tir. Bu söylediğimi unutmayın, onların da sonu gelecek.”

Roma egemenleri, tüm güçlerini birleştirerek köle isyanını bastırdılar. 
Ancak yiğit Spartaküs ve arkadaşlarının isimlerini tarihten silemediler. 

Spartaküs öncülüğündeki köle isyanı, o gün-
den bugüne, ezilen ve sömürülen insanlığın 
sömürüsüz bir dünya hayalinin meşalesi 
oldu, olmaya da devam ediyor.

İşçi sınıfının önderlerinin belirttiği gibi, ta-
rih ezenle ezilenin, sömürenle sömürülenin 
mücadelesinin tarihidir. İnsanlığın uzun yü-
rüyüşünün belirli bir evresinde toplum sınıf-
lara bölündü; bir avuç asalak, çoğunluğun 
ürettiğine el koymaya başladı. Lakin ezilen 
ve sömürülen insanlık bu durumu hiçbir za-
man kabul etmedi. Sömürüsüz bir toplum 
kurma hayali, umudu ve özlemi, sömürülen 
sınıfların bağrında bir meşale gibi yanma-
ya devam ederek günümüze ulaştı. Meselâ 
bundan tam 700 yıl önce, 1300’lerde İngil-

tere’de yazılan bir şiirde, insanların birlikte üretme ve paylaşma hayali an-
latılıyordu:

Ne kavga var, ne savaş
sonsuz bir yaşam aldı ölümün yerini
kadınlar da erkekler de öfkeli değil artık
yiyecek de bol, giyecek de
İster genç, ister yaşlı
ister güçlü, ister güçsüz
ister gözüpek, ister boynu bükük olsun
her şey ortaklaşa paylaşılıyor herkes arasında

Bu kısa şiir insanların savaşsız, sömürüsüz ve paylaşımcı umutlarını ne 
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güzel ifade ediyor. Üzerinde yaşadığımız topraklarda da sömürüsüz bir 
dünya için nice mücadeleler verilmiştir. Bir din adamı, bir filozof olan Şeyh 
Bedrettin önderliğinde, 1420’de Osmanlı egemenlerine karşı başlayan is-
yanın amacı, aynı Spartaküs gibi sömürüsüz bir toplum kurmaktı. Şeyh 
Bedrettin katledildi, lakin onun temsil ettiği eşitlikçi dünya hayali bugün de 
ilham vermeye devam ediyor.

Bir zamanlar “dünya dönüyor” dediği için bilim insanları yakıldı. Ama 
dünya dönmeye devam etti. Düzen sahipleri ne yaparlarsa yapsınlar, tari-
hin akışının ve toplumların değişmesinin önüne geçemezler. Kapitalizmle 
birlikte, insanlığın gelecek güzel günlere dair umudunun taşıyıcısı işçi sı-
nıfı olmuştur. Çünkü bugünkü dünyada tüm zenginliği üreten işçi sınıfıdır. 
Daha öncekilerden farklı olarak işçi sınıfı, sömürü düzenini yıkacak; sömü-
rüsüz, savaşsız ve mutlu bir toplumun önünü açacak yetenekte bir sınıftır. 
Son 250 yıldır işçiler ve yoksullar, milyonlar halinde, sömürüsüz bir dünya 
için ayağa kalkıyorlar.

1917’de Rusya’da iktidarı ele alan işçiler, insanlığın sömürü-
süz dünya yürüyüşünde, ileriye doğru büyük bir adım attılar. İşçi 
iktidarı fabrikalara el koyarak ülke yönetimini üstlendi, toprağı köylülere 
dağıttı ve Rusya’yı emperyalist savaştan çekip çıkarttı. 18 milyon insanın 
öldüğü Birinci Dünya Savaşını durduran Rusya’daki işçi devrimiydi. İlerle-
yen yıllarda yenilgiye uğrasa da işçi devrimi, insanlığın sömürüsüz dünya 
yürüyüşünde bir meşale gibi parlamaya devam ediyor. İşçi sınıfı sömürü 
ve ezilmeyi hiçbir zaman kabul etmemiş ve sineye çekmemiştir, çekmeye-
cektir. İşçi sınıfı eninde sonunda sömürücülerin, haramilerin, bezirgânların 
saltanatını yıkacaktır.
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