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"ÝÞÇÝ SINIFININ DEÐÝÞEN YAPISI VE SINIF HAREKETÝNDE ARAYIÞLAR, DENEYÝML

0_çi s1n1f1n1n sosyal yap1s1 ve buna bal1 olarak geleneksel i_çi
hareketinde youn bir dönü_üm ve yeniden yap1lanma süreci i_lemekte.
Neo-liberal iktisadi politikalar1n belirleyicilii alt1nda geçen son
birkaç ony1lda ve özellikle de küresel düzeyde yap1sal dönü_ümlerin
derinle_tii son on y1ll1k dönemde dünyada ve Türkiyede i_çi
s1n1f1n1n sosyal yap1s1nda belirgin eilimler gözlenmeye ba_land1. Bu
durum esas olarak i_çi s1n1f1n1n belli bir tarihsel dönemde _ekillenen
ve belli ekonomik modeller zemininde geli_me kaydeden geleneksel
örgütlenmelerinin, sendikalar1n da etkinliklerini yitirmelerine neden
oldu.

Ancak bu dönemi ayn1 zamanda s1n1f hareketinde yeni aray1_lar1n,
farkl1 deneyimlerin de younla_t11, yayg1nla_t11 bir dönem olarak
görmekteyiz. Brezilyada ve Arjantin, Güney Afrika, Hindistandaki
yeni tip sendikal olu_umlar bu durumun önemli birer i_aretidir.
Deneyim ve örgütlenmelerinin baz1lar1n1n neredeyse geleneksel s1n1f
örgütlenmeleri kadar uzun geçmi_leri olmas1na kar_1l1k, mevcut
durumdan dolay1 daha ön plana ç1km1_ ve tart1_1l1r olmu_lard1r. Bu
sürecin yorumlanmas1 konusunda da ayn1 terimler kullan1lsa ve benzer
kar_1 örgütlenme dinamikleri olu_turulmaya çabalansa da farkl1 amaçlar
tarif edilebilmekte, farkl1 isimlendirmeler yap1lmaktad1r.

Sempozyumun hedefi, öncelikle dünya ve Türkiyedeki dei_en s1n1f
yap1s1 ve mücadelesi üzerine deneyimleri disiplinleraras1 bir
perspektifle ele almak, bu konudaki yakla_1mlar1n tart1_1lmas1 ve
etkile_ime girmesini salamakt1r.

Sempozyumun Türkiye ve dünyan1n ba_ka ülkelerinde i_çi s1n1f1n1n
bile_imi, nitelii ve siyasal konumunu etkileyen geli_melere 1_1k
tutan yakla_1mlar1 ele alman1n yan1nda özel olarak Türkiyede vücut
bulmaya ba_lam1_ ve birbirinden kimi konularda farkl1la_an, ancak esas
olarak geleneksel sendikal alan d1_1nda yer alan olu_umlar1
deerlendiren bir bölümü de olacakt1r.
Böylelikle, kuram ve ampirik veriler düzeylerinde, dünya ve Türkiye
düzlemlerinin kar_1l1kl1 ve somut bir balam içinde ele al1nmas1na
katk1 salan1laca1 dü_ünülmü_tür.
{tab=YÖNET0MDEN}
0^Ç0 SINIFININ DE0^EN YAPISI VE SINIF HAREKET0NDE
ARAYI^LAR, DENEY0MLER ba_l11 ile 16 17 Ekim tarihlerinde yap1lan 1.
S1n1f Çal1_malar1 Sempozyumu, Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1n1n (SAV) ve
Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezinin (TÜSAM) bu kapsamdaki ilk
etkinlii idi.
0lkba_ta aç1kça belirtmek gerekiyor; etkinlik amac1na
ula_t1 ve ayn1 zamanda, kurulu_undan bu yana s1n1f analizlerini temel
çal1_ma eksenlerinden biri olarak gören SAV1n ve kendi misyonunu bu alan
olarak aç1klayan TÜSAM1n saptamalar1n1n ve hedeflerinin doru olduunu,
bu alanda yap1lmas1 gereken birçok çal1_ma olduunu kan1tlad1.
Etkinliin amac1na ula_mas1; kapsam, program, sunu_ ortam
ve araçlar1, organizasyon, duyuru, kat1l1m v.b. aç1lardan her_eyin
mükemmel ya da mükemmele yak1n olmas1 anlam1na gelmiyor, tam tersine
birçok eksikliin olduunu da aç1kça belirtmek gerekiyor.
Ama a_a1daki s1ralad11m1z olgular yani:
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Birincisi;
sempozyumun aç1l1_1ndan kapan1_1na kadar, sempozyumu -deyim yerindeysetam bir açl1kla izleyen ve sunulan bildirileri anlamay1, günlük ya_ama
ili_kin sonuçlar1n1 ç1karsamay1 hedefleyen, sempozyumun en belirgin
eksiklii olarak vurgulanan sunu_lar1 tart1_ma ya da sunu_lar üzerinde
dü_ünce aç1klama olana1na sahip olmamay1 sorun haline dönü_türmeyen
çounlukla gençlerden olu_an bir izleyici profili,
0kincisi;
sempozyumda bildiri sunmu_ olsun olmas1n, _imdiye dek bu alandaki
ara_t1rmalar1 yapan ayd1nlar1m1z1n ve uzmanlar1m1z1n sempozyum
öncesinde, s1ras1nda ve sonras1nda verdikleri destek ve üzerine
dü_enleri tereddütsüz yerine getireceklerini belirten beyanlar1,
Üçüncüsü;
hem dünyan1n dört bir kö_esinde ya_anan deneylerden örenerek hem deneye
- yan1la yollar1n1 açan, kazand1klar1 yeni deneyimleri payla_an
organizasyonlar1m1z1n varl11 ve tavr1,
Dördüncüsü,
çok az bir bölümü kat1lm1_ olsa bile, sempozyuma kat1lan siyasal
örgütlerimizin yakla_1mlar1
Sempozyumun amac1na ula_t11n1 aç1kça belirtmemizi
sal1yor.
Evet, sempozyum S1n1f Ara_t1rmalar1 alan1nda kapsaml1 ve
uzun soluklu çal1_malar1n güçlü bir ba_lang1c1 olmu_tur.
Evet, sempozyum evrensel düzeyde sahip olduumuz kollektif
birikimin, sempozyumu izleyenler, bildiri sunanlar, organize edenler,
ele_tirenler k1saca tüm taraflar olarak ta_1d11m1z potansiyellerin
gelecekten umutlu olmam1z1 salayacak düzeyde olduunu göstermi_tir.
Evet, sempozyum, SAVa da TÜSAMa da kendi hedeflerine
yürümek konusunda güç vermi_tir.

·

·

·

·
·

·

SAV Yönetim Kurulu olarak;
En
ba_ta sempozyum duyurular1m1z1 kar_1l1ks1z b1rakmayan, sempozyuma
kat1larak hem sempozyumu düzenleyenlere güç veren hem de sempozyumun
içeriinin daha geni_ kesimlere ula_mas1nda ta_1y1c1 olacak olan ki_i ve
kurulu_lara,
Sempozyum
duyurular1m1za yer veren, bu konuda röportajlar düzenleyen bas1n ve yay1n
organlar1m1za, söyle_iler yapan radyolar1m1za, sempozyum üzerine yorumlar
yazan yazarlar1m1za,
Sempozyum
çar1s1n1 anlaml1 bularak, bu sempozyuma bildiri sunan, birikimlerini
aktaran k1sacas1 sempozyumun içeriini dolduran tüm bildiri sahiplerine,
Sempozyuma
sunulan bildirileri deerlendiren kurullar1n üyelerine;
Sempozyuma
katk1lar1n1 esirgemeyen Petrol-0_, Kristal-0_ Sendikalar1na, Eitim-Sen
0stanbul 4 Nolu ^ubesine ve Kalem Tercüme Bürosuna,
Ve
tabii ki, bu etkinlii organize eden TÜSAM Yönetim Kuruluna ve büyük bir
heyecanla, _evkle gece gündüz ko_turan tüm TÜSAM üyelerine;
Te_ekkür ediyoruz.

NOT: Bildiriler Kitab1 çal1_malar1n tamamlanmas1 sonras1nda
yay1mlanacakt1r.
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{tab=ÇARI METN0}

0_çi s1n1f1n1n sosyal yap1s1 ve buna bal1 olarak geleneksel i_çi
hareketinde youn bir dönü_üm ve yeniden yap1lanma süreci i_lemekte.
Neo-liberal iktisadi politikalar1n belirleyicilii alt1nda geçen son
birkaç ony1lda ve özellikle de küresel düzeyde yap1sal dönü_ümlerin
derinle_tii son on y1ll1k dönemde dünyada ve Türkiyede i_çi
s1n1f1n1n sosyal yap1s1nda belirgin eilimler gözlenmeye ba_land1. Bu
durum esas olarak i_çi s1n1f1n1n belli bir tarihsel dönemde _ekillenen
ve belli ekonomik modeller zemininde geli_me kaydeden geleneksel
örgütlenmelerinin, sendikalar1n da etkinliklerini yitirmelerine neden
oldu.

Ancak bu dönemi ayn1 zamanda s1n1f hareketinde yeni aray1_lar1n,
farkl1 deneyimlerin de younla_t11, yayg1nla_t11 bir dönem olarak
görmekteyiz. Brezilyada ve Arjantin, Güney Afrika, Hindistandaki
yeni tip sendikal olu_umlar bu durumun önemli birer i_aretidir.
Deneyim ve örgütlenmelerinin baz1lar1n1n neredeyse geleneksel s1n1f
örgütlenmeleri kadar uzun geçmi_leri olmas1na kar_1l1k, mevcut
durumdan dolay1 daha ön plana ç1km1_ ve tart1_1l1r olmu_lard1r. Bu
sürecin yorumlanmas1 konusunda da ayn1 terimler kullan1lsa ve benzer
kar_1 örgütlenme dinamikleri olu_turulmaya çabalansa da farkl1 amaçlar
tarif edilebilmekte, farkl1 isimlendirmeler yap1lmaktad1r.

Sempozyumun hedefi, öncelikle dünya ve Türkiyedeki dei_en s1n1f
yap1s1 ve mücadelesi üzerine deneyimleri disiplinleraras1 bir
perspektifle ele almak, bu konudaki yakla_1mlar1n tart1_1lmas1 ve
etkile_ime girmesini salamakt1r.

Sempozyumun Türkiye ve dünyan1n ba_ka ülkelerinde i_çi s1n1f1n1n
bile_imi, nitelii ve siyasal konumunu etkileyen geli_melere 1_1k
tutan yakla_1mlar1 ele alman1n yan1nda özel olarak Türkiyede vücut
bulmaya ba_lam1_ ve birbirinden kimi konularda farkl1la_an, ancak esas
olarak geleneksel sendikal alan d1_1nda yer alan olu_umlar1
deerlendiren bir bölümü de olacakt1r.

Böylelikle, kuram ve ampirik veriler düzeylerinde, dünya ve Türkiye
düzlemlerinin kar_1l1kl1 ve somut bir balam içinde ele al1nmas1na
katk1 salan1laca1 dü_ünülmü_tür.

Nihayet bir Forum k1sm1 ile, Yeni bir i_çi s1n1f1 hareketi mümkün
mü? sorusunu, akademi, sendika ve yeni sendikal olu_um temsilcileri
ve sempozyum kat1l1mc1lar1 ile birlikte tart1_arak sonuçlara var1lmaya
çal1_1lacakt1r.
Sempozyum 19 - 20 Kas1m
tarihlerinde 0stanbulda düzenlenecektir. Sempozyuma bildiri sunmak
isteyenlerin 15 Eylül 2005 Tarihine kadar en az 400
kelimelik bildiri özetlerini ve ileti_im bilgilerini içeren k1sa
özgeçmi_lerini
tusammail@yahoo.com veya
http://eski.savportal.org
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tusam@sav.org.tr e-posta adreslerine msword dosyas1 olarak
göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumun mekan1 ve nihai program1 daha sonra duyurulacakt1r.

Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1

Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezi

Tel:
0212.292 55 85

*Sempozyum Dan1_ma Kurulu
bildirilerin sempozyumda sunulup sunulamayaca1 konusunda gerekirse
bildiri sahiplerinden 30 Eylüle kadar ek metinler isteyebilir.

{tab=PROGRAM}
SOSYAL ARA^TIRMALAR VAKFI
TÜRK0YE SINIF ARA^TIRMALARI MERKEZ0
1. S1n1f
Çal1_malar1 Sempozyumu
0^Ç0 SINIFININ DE0^EN YAPISI
VE SINIF HAREKET0NDE ARAYI^LAR, DENEY0MLER
16 -17 Ekim 2004
10:00-18:00
Tarih
Vakf1 Darphane Binalar1 -0STANBUL
Tarih Vakf1 Darphane Binalar1, Topkap1
Saray1 1. Avlusu Sultanahmet/ 0stanbul
(Giri_ler: Gülhane park1 giri_i yan1Arkeoloji Müzesi kar_1s1) 0rtibat Telefon: 0 212 292 55 85
Sempozyum Destekçileri
Petrol-0_ Sendikas1 Kristal-0_ Sendikas1
Eitim-Sen 0stanbul 4 Nolu ^ube - Kalem Tercüme Bürosu

SEMPOZYUM
PROGRAMI

16 Ekim Cumartesi
AÇILI^ : 10.00 - 10.30
SAV
TÜSAM
Aç1l1_ Konu_mas1: Tülin ÖNGEN

http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 11:42

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

1. OTURUM: 10.30 - 13.30
1.1. 0^Ç0 SINIFININ DE0^EN YAPISI VE YEN0DEN OLU^UMU
Moderatör:

Mehmet TÜRKAY

S1n1f
Analizlerinin Analizi
Fuat ERCAN

Türkiye'de
0_çi S1n1f1n1n Olu_umu ve S1n1f Kültürü
Metin
ÇULHAOLU

Hizmet
Üretimi ve 0_çi S1n1f1
Nail
SATLIGAN

0_çi
S1n1f1n1n Yap1s1 ve Mücadele Pratiklerini Belirleyen Nesnel
Ko_ular
Tülin ÖNGEN
Kahve Aras1
1.2. 0^Ç0 SINIFININ DE0^EN YAPISI: MEKANSAL VE SEKTÖREL FARKLILA^MA
Moderatör: Kurtar TANYILMAZ

Unutulmu_
Ötekiler:K1rsal - Yap1sal Yoksulluk Kültürü ve Anamas Yöresi
Örnei
0smail
GÖKDAYI

Yoksulluun
0mkanlar1 ve "0mkans1z"l11 Hakk1nda Bir Tart1_ma
Dilek
HATTATOLU

S1n1f
Bilinci ve S1n1f Kültürü: Seydi_ehir Eti Alüminyum Fabrikas1
Örnei
Özge BERBER
Yemek Aras1 : 13.30
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- 14.00
2. OTURUM: 14.00 - 18.00
2.1. GELENEKSEL SINIF ÖRGÜTLENMELER0: DURUM I
Moderatör: Gülistan YARKIN

Ya_anan
Sendikal Kriz ve Sendikalar1n Yenilenme Çabalar1
Mustafa
ÖZTA^KIN

Beykoz'dan
Eski_ehir'e Pa_abahçe Deneyimi
Aziz ÇEL0K
ve Zafer AYDIN

Yeni
Yasalar1n K1skac1nda S1n1f Örgütleri
Yüksel
AKKAYA
Kahve Aras1
2.2. GELENEKSEL SINIF ÖRGÜTLENMELER0: DURUM II
Moderatör: Yüksel AKKAYA

Kamu
Sektöründe 0stihdam1n Yeni Biçimleri ve Örgütlenme
0rfan
KAYGISIZ

Hizmet
Sunucusu ve Toplumsal Hareket Balam1nda Sendikalar
Engin
YILDIRIM
Kahve Aras1
2.3. GELENEKSEL SINIF YAPISI: ÇÖZÜLMELER
Moderatör: Besime ^EN

Üretimde
Çözülme ve Tutunma Halleri
Nevra
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AKDEM0R ve Berna MÜFTÜOLU

Gelir
Güvencesizlii Kar_1s1nda Koruma ve 0_gücü Piyasas1nda Bölünme
Recep KAPAR

Ev Eksenli
Kad1n Emei ve 0_çile_me Bilinci
Asuman
TÜRKÜN EREND0L

SORULAR:

17 Ekim Pazar
3. OTURUM: 10.00 - 14.15
3.1. DÜNYADAK0 SINIF HAREKET0 DENEY0MLER0NE BAKI^ I
Moderatör: Nail SATLIGAN

Dealing With the Informalization, Casualization and
"Feminization" of Jobs in Globalized India
Vinay BAHL

Hindistan'dan Bir Örgütlenme Deneyimi: SEWA
Fatma Ülkü
SELÇUK

At the
Margins of Inclusion: Class, Community and Labour Market
Restructuring in London
David M.
SM0TH

Does
Deindustrialisation Mean The End Of The Working Class
Fabienne
SCANDELLA
Kahve Aras1
3.2. DÜNYADAK0 SINIF HAREKET0 DENEY0MLER0NE BAKI^ II
Moderatör: Hakan KOÇAK
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Brezilya'da
Topraks1z Köylü Hareketi Deneyimi:MST
Metin YE0N

Arjantin
0_sizler Hareketi
Hakan
TANITTIRAN

Eski Sovyet
Ülkelerinde 0_çi S1n1f1 Bile_imindeki Dei_im ve Örgütlenme
Karakteristikleri
Hakan GÜNE^

Almanyan1n
Sosyal Politikalar1nda Reform Ad1 Alt1nda Uygulanan Yap1sal
Dönü_ümler
Fatma ^enden
ZIRHLI

Yoksulluk ve
Mikro Kredi: Banglade_
Bahar
Y00TBA^ - AKÇA
Yemek Aras1 : 14.15
- 14.45
4.
OTURUM: 14.45 - 18.30
4.1. GELENEKSEL SINIF HAREKETINE ALTERNATIF AÇILIMLAR
Moderatör: Tolga TÖREN

0_çi S1n1f1
Örgütlenmesinde Alternatif Aç1l1mlar
Asl1han
AYKAÇ

Geleneksel
Sendikal Hareketin Krizi Ve Yeni Bir Sendikal Anlay1_1n
Zorunluluu Üzerine
Tufan
SERTLEK
Kahve Aras1
4.2. TÜRK0YE'DEK0 SINIF HAREKET0 DENEY0MLER0NE BAKI^
Moderatör: Naz1r KAPUSUZ
http://eski.savportal.org
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Avc1lar
Kad1n Kooperatifi Örnei

Birle_ik
0_çi Sendikas1(B0S) Örnei

Birle_ik
Sendikal Hareket (BSH) Örnei

Dayan1_ma
Evleri Örnei

Emek
Çal1_malar1 Merkezi (EÇM) Örnei

Enerji Yap1
Yol Sen Örnei

Üreti-yorum
Kooperatifi Örnei

KAPANI^ {/tabs}

{tab= AT0LLA ÖZSEVER}

Anti kapitalist mücadelenin önemi -20/10/20040_çi s1n1f1 hareketi ile ilgili hem
teorik hem de pratik deneyimleri yans1tan çal1_malar1n s1n1rl1 da
olsa yeniden "su yüzüne" ç1kt11 görülüyor. Bu balamda 16 17
Ekim 2004 tarihlerinde 0stanbul'da "0_çi S1n1f1n1n Dei_en Yap1s1
ve S1n1f Hareketinde Aray1_lar, Deneyimler" ba_l1kl1 bir sempozyum
düzenlendi.
Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV) ve
Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezi'nin (TÜSAM) ortakla_a
düzenledii sempozyumda, ülkemizdeki s1n1f hareketinin geçirdii
süreç, geldii nokta ve alternatif aç1l1mlar gündeme geldi,
Brezilya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerden de yeni olu_umlara
ili_kin örnekler verildi.
Marmara Üniversitesi öretim üyesi Doç.
Dr. Fuat Ercan, sendikal mücadelenin sadece üretim alan1nda deil
hayat1n tüm alan1nda kapitalizm kar_1tl11n1 dikkate alarak
sistemin yap1sal i_leyi_ine kar_1 ç1kmas1 gerektiini ifade etti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi öretim üyesi Prof. Dr. Tülin Öngen de, özetle _u
deerlendirmelerde bulundu:
"Neoliberal sald1r1n1n esas amac1,
bilimle s1n1f aras1ndaki ba1 koparmakt1r. Bu nedenle s1n1f ile
bilim aras1ndaki ba1 yeniden kurmak gerekiyor. Bulunduumuz
ko_ullarda kapitalizmin r1zaya dayal1 bir düzen kurmas1
zorla_1yor. Onun için sald1rgan bir yap1ya bürünüyor. Keynesyen
http://eski.savportal.org
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dönemde kapitalizmin krizinin erteleme politikalar1 uygulanm1_t1r.
Sermaye, art1k bu tür politikalar1 öngörmüyor.
Emek üzerinde youn bir sömürü süreci
ba_lam1_t1r. Yeni bir kölele_tirme söz konusudur. Mutlak itaatkar,
sermayeye mutlak ba1ml1 bir insan tipi istenmektedir. Sendikal
hareketi d1_layan ya da sermaye ile i_birlii yapmas1n1 öngören
bir süreç olu_uyor. S1n1f içindeki rekabet, kutupla_ma art1yor,
egoizm ve a_1r1 bireycilik empoze ediliyor".
Profesör Öngen, devletin sosyal
vasf1ndan da iyice uzakla_t11, pazar özgürlüünün önem kazand11,
halks1z bir demokrasinin istendii, elitist bir yönetim
anlay1_1n1n amaçland11 bu yeni sürece dikkat çekti. Tülin Öngen,
"Kapitalist sistemin yeniden üretimi ve i_çi s1n1f1n1n kontrolu
için art1k siyasi zor da yetmiyor, giderek askeri zora yol açan
bir yönetim biçimi de gündeme gelebilir" diye konu_tu.
Petrol 0_ Ba_kan1 Mustafa Özta_k1n
da, sendikal hareketin 21. yüzy1lda kendisini sorgulamas1
gerektiini, küresel düzeydeki toplu sözle_melerin ve uluslararas1
sendikal dayan1_man1n önem kazand11n1 belirtti. Kristal 0_
Uzman1 Zafer Ayd1n ise, Pa_abahçe deneyiminden söz ederek çevre
halk1na malolan eylemlerin daha kolay örgütlenebildiini söyledi.
Zafer Ayd1n, i_çi hareketindeki politik gücün eksikliini
hat1rlatt1.
Mersin Üniversitesi öretim üyesi Yard.
Doç. Dr. Yüksel Akkaya da, ücretli kölelii olu_turan sistemin
kendisine kar_1 ç1kmak gerektiini belirterek devrimci, militan
bir sendikal yap1lanma modeli önerdi.
Sonuç olarak i_çilerin önemli bir
kazan1m1 olan k1dem tazminat1 hakk1n1n fon tasar1s1 ile i_levsiz
hale getirilmek istendii, reform ad1 alt1nda sosyal güvenliin
tamamen tasfiyesinin amaçland11, kamu personel yasas1 ile
memurlar1n güvencesiz hale getirilecei böyle bir süreçte,
neoliberalizmin topyekün sald1r1s1 kar_1s1nda tüm emek kesiminin
de anti kapitalist bir perspektifle harekete geçmesi daha uygun
gözüküyor&
{tab=YÜKSEL AKKAYA}
S1n1f için ara_t1rma merkezi
Türkiye emek tarihindeki k1sa bir yolculuk, i_çi s1n1f1n1n
mücadelesinde önemli bir hat olu_turan bilgi üretme, sorunlar1 tespit
etme, çözüm yollar1 arama ve sermayenin ideolojik sald1r1lar1na kar_1
güçlü bir muhalefet geli_tirmede kurumsalla_m1_ yap1lara yeterince
sahip olmad11n1 göstermektedir. Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezi
(TÜSAM) bu bo_luu doldurmaya aday kurumla_m1_ yap1lardan biri olarak
bir süreden beri devam ettirdii faaliyetlerini 16-17 Ekim 2004
tarihleri aras1nda düzenledii 0_çi S1n1f1n1n Dei_en Yap1s1 ve S1n1f
Hareketinde Aray1_lar, Deneyimler konulu bir sempozyumla da
taçland1rm1_t1r.

Bu sempozyum ve atölye çal1_malar1 ile TÜSAM, i_çi s1n1f1n1n mücadele
aç1s1ndan gereksindii bir alanda önemli i_ler yapmakta, i_çi s1n1f1na
veda edenlere inat, bir umudu, öfkeyi ve heyecan1 güven temelinde
hayat1n içine yeniden ta_1maya çal1_maktad1r. Genç bir ku_a1n bu
heyecanl1 çabas1n1n i_çi s1n1f1na çok yak1n bir zamanda yans1mas1 bir
dilek olsa da, zaman içinde bu çabalar1n i_çi s1n1f1n1n mücadelesinde
önemli aç1l1mlara kaynakl1k edeceinden ku_ku duymak için bir neden
yok. Bu nedenle de TÜSAMa destei i_çi s1n1f1n1n mücadelesine destek
olarak alg1lay1p, TÜSAM1n faaliyetlerini i_çi s1n1f1n1n mücadelesinin
bir parças1 olarak dü_ünmek, anlams1z ve gereksiz parçalanmalar1n da
önünü kesebilecek, daha geni_ kat1l1ml1, daha dinamik bir yap1ya
kavu_turabilecektir.

TÜSAM1n dün ile bugün aras1nda kurmak istedii ba Tülin Hocan1n
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(Öngen) ki_iliinde somutla_m1_t1r. Bu nedenle aç1l1_ konu_mas1n1n
Tülin Hocaya yapt1r1lmas1 hem bir emee hem de s1n1fa sayg1n1n bir
parças1 olarak deerlendirilmelidir. Bu türden vefal1 davran1_lar1n
kurumsalla_mas1, izleyen y1llarda düzenlenecek olan sempozyumlara
emekten yana tav1r koymu_lara aç1l1_ konu_mas1 yapt1r1lmas1 ile
salanm1_ olacakt1r. Bu nedenle bu yakla_1m1n gelenekselle_mesi i_çi
s1n1f1na moral vermek isteyenlerin _evkine de _evk katacak, moralini
yükseltecektir. Zira, s1n1f mücadelesi sadece i_yerlerinde deil,
hayat1n her alan1nda sürmektedir.

Antikapitalist, antiemperyalist temelde eski ve yeni mücadele
deneyimlerinin, örgütlenmelerin harmanlanmas1n1n gerektiinin alt1n1n
çizildii bu sempozyumun genç bir dinleyici ku_a1 taraf1ndan izlenmi_
olmas1 ise alt1 çizilmesi gereken dier bir olumlu özelliktir.

Sunulan teblilerin bir kitap olarak yay1nlanmas1n1n da dü_ünüldüü bu
türden sempozyumlar1n ve TÜSAMlar1n çoalmas1 sadece entelektüel
faaliyet aç1s1ndan deil, s1n1f mücadelesinin alanlar1n1n geni_lii
aç1s1ndan da önemlidir. Çoalmalar1 dilei ile&
http://www.evrensel.net/04/10/23/kose.html#1

{tab=ERTURUL KÜRKÇÜ}

0_çi S1n1f1n1n Geri Dönü_ü!

Hafta sonu 0stanbul, Darphane'de düzenlenen sempozyumda iki gün
boyunca "0_çi S1n1f1n1n Dei_en Yap1s1" ve s1n1f mücadelesinde
yeni aray1_lar ve deneyimler tart1_1ld1. Tart1_maya kat1lan genç
akademsiyen ve örencilerin çokluu ve enerjisi dikkat çekti.

B0A Haber Merkezi
18/10/2004
KÜRKÇÜ

Erturul
kurkcu@bianet.org

B0A (0stanbul) - 0stanbulda Topkap1 Saray1 mü_temilat1
içinde yer alan eski Darphane binas1n1n Tarih Vakf1n1n elinde
bir dü_ünce fabrikas1 haline gelen salonlar1 hafta sonu Türkiye
S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezinin düzenledii bir sempozyuma ev
sahiplii yapt1.

Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1n1n _emsiyesi alt1nda iki gün süren
0_çi S1n1f1n1n Dei_en Yap1s1 ve S1n1f Hareketinde Aray1_lar
Deneyimler ba_l1kl1 sempozyumda 37 ara_t1rmac1 ve kurulu_
temsilcisinin 9 ba_l1k alt1nda yapt11 sunu_lar ve tart1_malarda
üretim tarz1nda ve emek sürecinde gerçekle_en dei_imlerin
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toplumun ve i_çi s1n1f1n1n bile_iminde, yap1s1nda, örgütlenme ve
mücadele biçimlerinde yol açt11 farkl1l1klar tart1_1ld1.

Aç1l1_ konu_mas1n1 yapan Ankara Üniversitesi Siysal Bilgiler
Fakültesi öretim üyesi Tülin Öngenin son yirmi y1lda neo-liberal
iktisatç1lar1n etkisi alt1nda s1n1f kavram1n1 toplumsal
çözümlemenin d1_1na atan post-Marksist ak1ma yönelttii sert
ele_tirilerle ba_layan sempozyumda emek ara_t1rmalar1yla
ilgilenenler ve emein haklar1 için mücadele edenler için büyük
önem ta_1yan konularda önemli gözlem ve müdahaleler vard1.

Kat1l1mc1lar

Sempozyumun en dikkat çekici yan1, genç akademisyen ve
örencilerin düzenleyenlerin kayg1lar1n1 bo_a ç1kartacak _ekilde
iki gün boyunca enerjik bir biçimde tart1_malar1 izlemeleri ve
sorular1yla canland1rmalar1 oldu.

Tarih Vakf1n1n Darphanedeki toplant1 salonunun sandalyeleri iki
gün boyunca hiç bo_ kalmad1. 0zleyenlerin yar1ya yak1n1n1,
sempozyuma sunu_lar1yla kat1lanlar1n üçte birini kad1nlar
olu_turuyordu.

Sempozyuma ta_1nan sunu_lar1n ortak özellii i_çi s1n1f1n1n
etkin bir toplumsal ve politik güç olma niteliinin neden ve nas1l
yitirildii ve bunun geri kazan1lmas1 olanaklar1n1n nerede
bulunaca1na ili_kin sorulara yan1t aramas1 ve beliren olanaklara
i_aret etmesiydi.

Birinci günün ilk oturumu 0_çi S1n1f1n1n Dei_en Yap1s1: Yeniden
Olu_umunda Fuat Ercan, Nail Satl1gan, Metin Çulhaolu ve Tülin
Öngenin neo-liberal ve post-marksist teorisyenlerin proletarya
yok oldu iddialar1n1 çürüten sunu_lar1n1n yan1 s1ra s1n1f1n
yeniden tan1mlanmas1 gereksinimine yan1t veren önemli müdahaleleri
sempozyumun sonraki oturumlar1nda ele al1nan konular1n da
birbirine balanmas1na yard1mc1 oldu.

Özellikle Nail Satl1gan1n hizmet sektörünün istihdam ettii
ücretli çal1_an oran1n1n göreli art1_1n1n i_çi s1n1f1n1n
toplumsal alan1n1 geni_lettiine ili_kin saptamas1, öte yandan
i_çi s1n1f1 tan1m1n1 i_ arayanlar1 da kapsayacak _ekilde üretim
araçlar1n1n özel mülkiyetinden yoksun olan ve geçinmek için
i_gücünü satmaya çal1_anlar olarak geni_letme önerisi ilgi
çekiciydi.

Metin Çulhaolunun i_çi s1n1f1n1n bir s1n1f olarak var
olu_unun, otomatik olarak egemen kültürü a_an bir i_çi s1n1f1
kültürü meydana getirmeyecei, fabrika disiplininin i_çi
s1n1f1 kültürünün bir göstergesi olarak tan1nmas1n1n, tersine,
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egemen kültür ögelerinin sol kültür içine ta_1nmas1ndan ba_ka
bir anlam ta_1mayaca1 uyar1s1 dikkatle dinlendi.

Sorunlar

Sempozyumun sonraki oturumlar1nda da saha ara_t1rmalar1na,
anketlere, deneyim çözümlemelerine dayanan önemli ve deerli
sunu_lar gerçekle_tirildi. Bununla birlikte sunu_lar için tan1nan
sürenin yirmi_er dakikayla s1n1rl1 olmas1, buna kar_1l1k sunu_
yapanlar1n müdahalelerini bu süreye s1acak biçimde
younla_t1ramamalar1 ve tart1_maya ayr1lan sürelerin de gitgide
k1s1lmas1 verimin nispeten dü_mesine yol açt1.

Kapsad11 konular1n çokluu ve çe_itlilii ile zaman1n k1s1tl1l11
aras1ndaki çeli_ki sempozyum sonuna kadar giderilemedi.

Ancak sempozyumun ba_tan sona ses kayd1n1n yap1lm1_ olmas1 konuyla
ilgilenenler için bir _ans say1labilir. Önümüzdeki aylarda i_çi
hareketinin kendisini yeniden deerlendirmesine olanak verebilecek
pek çok esasl1 dü_ünce ve deneyimin derli toplu bir biçimde
sunulmas1 kat1lma f1rsat1n1 kaç1rm1_ olanlar ve sunu_lar üzerinde
yeniden dü_ünme ihtiyac1 duyanlar için önemli bir katk1 olacak.

Yoklar

Sempozyumda tan1d1k, tan1n1nm1_ yüzler pek azd1, kat1lanlar
tersine çounlukla hemen hiçbiri medya tasallutuna uramam1_, genç
öretim üyeleri, görevlileri, örenciler ve sosyalistlerdi.
Masalar1 yumruklayanlar, fikrini kabul ettirmek için hayk1ranlar
da yoktu. Olgularla desteklenmi_, ayr1nt1l1 çal1_malar1n ürünü
olan sunu_lara yöneltilen kimi itirazlara ho_görü ve bilgi yoksunu
kükreyi_lerle kar_1l1k veren de.

Ancak Türkiyede faaliyet halindeki çok say1da sosyalist,
devrimci, emekçi partisi ve grubundan bildik simalar da yoktu
hafta sonu Darphanede; sol, devrimci günlük gazetelerin
muhabirleri de! Solun ve i_çi hareketinin solan etkinliinin 0_çi
S1n1f1n1n Dei_en Yap1s1nda aranmas1 gerekebileceinin onlar1n da
gündemine girmesi için Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezinin
etkinliklerini art1rarak sürdürmesi gerekecek(EK)

.....

http://www.bianet.org/2004/10/18/45254.
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