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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çalışma hayatı konusunda izleyeceği politika başından 
beri belliydi. Bu konuda Parti Programı’nda, seçim bildirgelerinde ve acil eylem 
programında çok açık tavır aldılar. Açıkçası, yapacakları konusunda dürüst 
davrandılar. Ancak, Türkiye’de insanlar oylarını belirlerken program okumadıkları için, 
kendi elleriyle yeni sorunlar yarattılar.  
 
Ancak, kişisel ilişkilerin ve dostlukların sorun çözmeyeceği bir dönemde yaşadığımız 
hızla anlaşılıyor. AKP, 6 aylık süre içinde, çok az iktidarın yıpranabileceği bir hızda 
yıprandı ve yıpranıyor. AKP’nin işçi sınıfı aleyhindeki uygulamaları karşısında, “taviz 
versek diğerlerini kurtarabiliriz belki” umudunda olanlar haksız çıktı. Emek karşıtı 
adımları karşısında sert tepki görmeyen AKP, işçi-memur hakları konusunda iyice 
pervasızlaştı. Sessizlik sorunu geçiştirmedi, daha da tırmandırdı. Ancak Nisan 
ayından beri farklı bir hava yaşanıyor. Bu hava, önümüzdeki haftalarda iyice 
ısınacak.  
 
İş Kanunu Tasarısı nedeniyle TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’in 15 Mart 2003 günü AKP il 
merkezlerine yaptığı ziyaret, yeni eylemliliğin başlangıcını oluşturdu, denebilir. Petrol-
İş Sendikası Petkim’in özelleştirilmesine karşı Aliağa’da bir miting düzenledi. 1 
Mayıs’ta hükümet karşıtı bir tavır yaygınlaştı. Petrol-İş, 3 Mayıs’ta Kırıkkale’de 
özelleştirmeye karşı bir miting yaptı. Tekgıda-İş Sendikası, Tekel’in özelleştirilmesine 
karşı üç aylık bir kampanya başlattı. YOL-İŞ Sendikası, kamu yönetimi reformuna 
karşı üç gazetede birer sayfalık ilanlar verdi; 81 ilde AKP il örgütlerini ziyaret ve 
protesto etti; kamu yönetimi reformuyla ilgili bir kitap yayımladı ve yaygın bir biçimde 
dağıttı. Orman-İş de bu kitabı basarak dağıttı. YOL-İŞ, 10 Mayıs’ta İzmir’de “İşine, 
Ekmeğine Haklarına, Vatanına Sahip Çık” mitingi girişiminde bulundu; mitingin 
yönetimi TÜRK-İŞ tarafından üstlenilerek 55 bin kişinin katıldığı görkemli bir miting 
düzenlendi. 17 Mayıs günü Ankara’da TÜRK-İŞ tarafından “İşine, Ekmeğine, 
Vatanına Sahip Çık” mitingi düzenleniyor. 25 Mayıs günü ise Petrol-İş Sendikası 
Bursa’da özelleştirmeye karşı miting yapıyor.  
 
Kitleler yaşayarak öğreniyor. 57. Hükümetin uygulamalarına duyulan tepkiyle AKP’ye 
oy verenler, 58. ve 59. Hükümetlerin de aynı çizgiyi ve daha da acımasız bir biçimde 
sürdürdüğünü yaşayarak görüyor. İş güvencesini erteleme ve yeni İş Kanunu ile 
indirilen darbeler, kamu yönetimi reformu adı altına eyalet sistemine geçiş çabaları, 
454 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinde bir ilerleme sağlanamaması, 
özelleştirmenin hızlandırılması, kamu kesiminden işçi çıkarma girişimleri ve diğer 
sorunlar, Türkiye’de safları netleştiriyor.  
 
Bir tarafta IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve Dünya Ticaret Örgütü’nün temsil ettiği 
emperyalizm ile yerli sermaye (TÜSİAD, TOBB, TİSK); diğer tarafta ise başta işçi 
sınıfımız (işçi, memur, işsiz, emekli) olmak üzere, esnaf-sanatkar, köylülük, vatanını 
seven herkes. İşçi sınıfının sınıf çıkarları ile ulusal çıkarları tam bir uyum içinde. 
 
Hava ısınıyor. İşçi sınıfı hareketinde, çok daha bilinçli yeni bir dönemin eşiğindeyiz.    
 


