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BU SAYIDA KATKI SUNANLAR
CEMAL BİLGİN, M. ŞADİ OZANSÜ, HANİFE HIRÇIN, CEM SOMEL, KADRİCAN MENDİ, NESİM AKSAKAL,

ZEKİ KILIÇASLAN, BEDRİ SOYLU, ERCAN ATMACA, HÜSEYİN ARİF SARIYAŞAR, MUSTAFA DURDAĞI, 
NURSELİ GÖZÜAÇIK, ASLI KAHRAMAN EREN, ZEYNEP AKILOTU

EMEKÇİ HALKIN HİZMETİNDE BİR İŞÇİ HÜKUMETİ İÇİN İŞÇİ SINIFININ 
BİRLEŞİK PARTİSİNE!

 Sermayeye, ataerkiye, sömürüye, emperya-
lizme, insana, hayata ve doğaya saldırıya Paydos di-
yerek başladığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. 
Paydos ikinci sayı ile tekrar karşınızda. Bu sayıyla da 
birlikte emekçilerin sesini yükseltmeye ve işçi sınıfı-
nın birliğine hizmet etmeye çalışacağız.

 Mart ayında derinleşen savaş ve yarattığı 
krizler, iktidar lehine değiştirilen seçim yasası, birbi-
ri ardına gelen fahiş zamlar, toplumun her kesimin-
de hissedilen ekonomik kriz, gıda kuyrukları, kadın 

cinayetleri, iktidar destekli doğa talanı, geçiş garantili 
ve faturası halka kesilen yatırımlar, devam eden işten 
çıkarmalar ve direnişler vardı. 

 Etkisi günden güne artan kriz, işçilerin ve 
emekçilerin birleşmelerini ve daha örgütlü hareket 
etmelerini dayatıyor. 1 Mayıs’a yaklaşırken birleşik, 
çoğulcu, demokratik emek siyaseti çağrımızı yineliyo-
ruz.

İşçinin Kendi Partisi
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Sendikal Bürokrasiye ve Oligarklara Karşı
Cemal Bilgin*

Sendikalar, işçilerin birleşe-
rek dayanışma imkânına ka-
vuşması amacıyla teşekkül 
etmiş ve anlamını sermaye 
sınıfıyla mücadeleden almış 
kurumlardır. İşçilerin hak-
larını alabilmeleri ve daha 
insanca bir hayatı yaşayabil-
meleri için önemli işlevler 
görmüş kurumlardır. Hala 

sendikalı bir işçi ile sendikalı olmayan bir işçi arasında 
ciddi kazanım farkları görülür. Sendikal mücadele sa-
dece sendikalı işçiler için değil, bütün emekçiler için 
olumlu neticelere vesile olmuştur.

Gel gelelim, zaman içinde gerek sendikalarda oluşan 
birikimin denetimsizleşmesi ve bir işçi bürokrasinin 
oluşması gerek de sermayenin gizli ve açık müdaha-
leleriyle sendikaların emekçilerden yana tutumları 
aşınmaya uğramıştır. Bu nedenle bazı sendikalar işçi-
lerin haklarını savunmaktan uzaklaşmıştır. Günümüz-
de bu durumu, bazı sendikaların işçilerin mücadelele-
rini yer yer engelleyen uygulamalarıyla ve mücadele 
saflarının gelişmesine dönük hamleleri dizginleme 
refleksleriyle maalesef yaşıyoruz. Hatta bazı sendika 
yöneticileri işçilerin emeğine el koyarak oligarklaş-
maktadır.

Ancak tarihin ve emek mücadelesinin bir kazanımı 
olan sendikal örgütlenmelerden ve işçilerin sendika-
laşmasından vaz geçmeyiz. Sendikaların kurulurken 
kazandığı anlamı tekrardan kazanmaları için sendika-
ları yalnız bırakmadan mücadele etmeliyiz.
Peki sendikalar nasıl gerçek anlamına kavuşur?

Öncelikle sendikal mücadeleleri siyasal alandan ko-
paran sendikacılıktan vazgeçilmelidir. Sendikal mü-
cadele aynı zamanda emek siyasetinin bir bileşeni 
olmalı ve işçi sınıfının çıkarları için yapılan her türlü 
örgütlenmeye katkı sunmayı asli vazife bilmelidir. 
Hatta sendikalar işçi sınıfının ve emeğin partileşmesi-
ne aktif katkı sunmalıdır. Böylelikle hem gücünü aldı-
ğı işçi sınıfıyla bağı güçlenecektir hem de işçi sınıfının 
siyasal bir taraf olarak öne çıkmasını sağlayacaktır. 
Bunun için kalıcı ve ileriyi gözeten bir emek siyaseti-
ne ihtiyaç vardır. 

İkinci olarak sendikal örgütlenmelerin demokratik-
leşmesi ve işçi denetiminde tekrardan işler kılınması 
sağlanmalıdır. Sendikalardaki temsiliyet her açıdan 

Egemen Meclisten İşçi Cumhuriyetine!
M. Şadi Ozansü*

Hep söylüyoruz: İşçi sınıfı olarak Millet İttifakı’nın 
partilerinin ileri sürdüğünden on kat, yüz kat daha 
fazla demokrasiye ihtiyacımız var! İşçilerin ve köylü-
lerin şehirlerde kolluk kuvvetleri, kırsalda jandarma 
tarafından haklarını ve arazilerini korumaya çalıştık-
ları gerekçesiyle yaka paça ve karga tulumba gözaltı-
na alındıkları bir düzenden kurtulmak istediğimiz için 
demokrasiye ihtiyacımız var.

Sürekli artan hayat pahalılığına karşı sefalet ücretle-
rimizi yükseltebilmemiz amacıyla en doğal hakkımız 
olan greve rahatça çıkabilmek için, dilediğimiz sen-
dikada örgütlenebilmek için, hiçbir sınırlamaya uğra-
maksızın dilediğimiz koşullar altında toplu iş sözleş-
mesine oturabilmemiz için, taleplerimizi fabrika ve 

dengeli olmalıdır. Hem cinsiyet hem de toplumsal çe-
şitlilik sendikalarda görünür olmalıdır. Bunun için sınıf 
sendikacılığı, kimlik sendikacılığının önüne geçmeli-
dir. Sendikalardaki demokratikleşme ve artacak olan 
işçi denetimi, oluşan yüksek birikimlerin de emek si-
yasetine ve işçilerin hak mücadelesine akmasına ve-
sile olacaktır.

Yine demokratikleşme bağlamında, işçilerden çok 
daha yüksek özlük haklarına sahip olan ve uzun dö-
nemler başkanlık yapan yöneticiler dönemi artık 
kapanmalıdır. Sendika yöneticiliği emek siyasetine 
hizmet odağı olmalıdır. Sendikalar bir çıkar kapısı ol-
maktan çıkmalıdır. 

İçinde bulunduğumuz bu ahval içinde sendikal hakla-
rımızın geriye gidişi ve işçi sınıfının yenilgiye uğraması 
mevcut görüntü içinde anlaşılmaz değildir. 
Gelin el ele verip bu durumu birlikte değiştirelim. 

* İKEP Genel Başkanı
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Biz Kadınların Hayat Mücadelesi
Hanife Hırçın*

Merhaba Arkadaşlar,

Ben Hanife Hırçın. Nereden başlasam nasıl başlasam 
bilemedim. Tek başına hayatla mücadeleye çalışan 
bir kadınım. 

işyeri komiteleri kurarak ha-
rekete geçirebilmemiz için, 
toplantı ve gösteri yasakla-
rıyla engellenmeden sesimi-
zi bütün emekçi halkımıza 
serbestçe duyurabilmemiz 
için, partilerimizin kapatıl-
maya çalışılmadığı, seçil-
mişlerin yerine kayyumların 
atanmadığı bir demokrasi 

için, kendimize ait ve patronlarla onların hükümet-
lerinden bağımsız siyasi partilerimizi hiçbir koşula 
bağlı olmaksızın kurabilmemiz ve seçimlere engelsiz 
katılabilmemiz için, bu partiler aracılığıyla Egemen 
bir Mecliste demokratik olarak temsil edilip bir İşçi/
Emekçi/ Ezilenler Hükümeti kurma mücadelesine gi-
rebilmemiz için en geniş demokrasiye, yani siyasal 
demokrasiye ihtiyacımız var. 

Bugün böyle bir Hükümet ihtiyacının ancak propa-
gandasını yapabiliyoruz. Böyle bir hükümeti fiilen 
hayata geçirebilmemiz içinse sınıf mücadelesi içinde 
yükselmiş Egemen bir Meclise ve işçi sınıfını temsilen 
büyücek işçi sınıfı partilerine ve oligarklarca yönetil-
meyen güçlü ve bağımsız işçi sendikalarına ihtiyacı-
mız var. Egemen bir Meclis için yürütülecek mücadele 
bir İşçi/Emekçi/Ezilenler Hükümeti için mücadeledir. 

Ve ancak bu mücadele bir İşçi Cumhuriyetinin yolu-
nun sonuna kadar açılmasına imkân sunar.

* İKEP, Genel Başkan Vekili

Eşimden 2004 yılında ayrıldım 20 yıllık evlilikten son-
ra. Bir kız, bir erkek, iki çocuk annesiyim. Tabi ki ayrılık 
süreci kolay değil bilirsiniz. Biz kadınlar evimizi düze-
nimizi severiz. Ama hiç bir zorluk kalıcı değil, bir şekil-
de atlatıyorsunuz.

Ayrıldığım günden beri çalışıyorum. Senelerdir mad-
di olarak ayakta durmak için mücadele veriyorum. 
Şuanda bir dershanede ça-
lışıyorum. Dershanenin kan-
tinindeyim. Bir yandan da 
dershanenin temizliğini ya-
pıyorum. İşimi severek yapı-
yorum çünkü çocukları çok 
seviyorum. Zaten bu yüzden 
bu işi tercih ettim. İşe asgari 
ücretle başladım. 2021 Ara-
lık ayında asgari ücrete zam 
yapıldı. Yeni zamlarla nefes alacağımı düşünürken 
yediğimizden giyindiğimize her şeye zam geldi. Ha-
yat çok daha pahalı oldu. Faturalar kira derken işin 
içinden nasıl çıkacağımı düşünürken işveren daha 
önce aldığım ücreti yeni asgari ücret kadar yapmadı. 
Abla sana asgari ücret veremeyiz, 3500 TL ile devam 
edelim dedi. Asgari ücretin tamamını da alsam bu pa-
halılıkta tabi ki yine geçinemeyecektim. Yine sadece 
karnımı doyuracaktım. Ama ben sadece doymak iste-
miyorum. İnsan gibi sağlıklı beslenmek, tiyatroya, si-
nemaya gitmek, tatil yapmak ve dinlenmek istiyorum. 
Bunun yanında insanın ihtiyacı olan ne varsa rahatça 
karşılayabilmek istiyorum. Gelecek kaygısı taşımadan 
özgürce yaşamak insanın en doğal hakkı.
 
Eşlerinden ayrılan kadınlara devlet sosyal ve ekono-
mik olarak güvence altına almalı. Devlet hiçbir kadını 
kimseye muhtaç bırakmamalı. Ancak yaşadığım hayat 
ve sistem içinde asgari ücret bile yetmezken asgari 
ücretin altında bir maaşla ihtiyaçlarımı karşılamam 
bekleniyor. Bir de çalışma koşulları var elbette… İn-
sana uygun olmayan çalışma koşulları... Haftada bir 
gün tatil var ve o bir günde de ne yapacağınızı şaşırı-
yorsunuz. 

Tüm bu zorluklarla uğraşırken yeni çıkarmak istedikle-
ri yasa ile devlet kadını zayıflatıyor, aldığımız iki kuruş 
nafakaya göz dikiyor. Kadınlardan ne istiyorlar anla-
mış değilim. Oysa biz onların dünyaya geliş sebebiyiz.

Bizim güçlenmemizi bilinçlenmemizi tek başına ayak-
ta kalmamızı istemiyorlar. Buna tahammülleri yok. 
Sesimizi çıkarmayalım ve yok hükmünde olalım isti-
yorlar. 
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Enflasyon Kader mi?
Cem Somel*

Türkiye emekçileri 1980’den 2001’e kadar enflasyon 
altında ezildi. AKP politikaları enflasyonu tekrar baş-
lattı.

Enflasyon, sattığı ürünün fiyatını, verdiği hizmetinin 
fiyatını tespit edebilenlerin fiyat artırma mücadelesi-
dir. Sabit gelirlilerin, işçinin, memurun, emeklinin reel 
geliri azalır. Taksi şoförü gibi hizmetinin fiyatını değiş-
tiremeyenlerin de reel geliri azalır. Bunların tüketim 
harcamaları azaldıkça küçük esnaf da mağdur olur. 
Ancak bir toplumda bazı sınıflar yoksullaştığı zaman 
başka sınıflar mutlaka zenginleşiyordur.

Türkiye’de şimdiki enflasyonu tetikleyen hızlı kur ar-
tışı oldu. Buna AKP hükümeti düşük faiz politikasıyla 
sebep oldu. 

Sorun şu ki, 1980’lerden beri büyük sermayedar-bü-
yük servet sahibi egemen sınıf, ekonominin kapılarını 
ithalata, sermaye girişine çıkışına, dış borçlanmaya 
ardına kadar açtı. 1989’da alınan bir kararla paralar 
Türkiye’ye rahatça girip çıkabiliyor. Merkez bankası 
faiz oranlarını artırınca yerli-yabancı servet sahipleri 
dışardan döviz getiriyor, kur azalıyor. Merkez Bankası 
faizi azaltınca yerli-yabancı servet sahipleri dışarıya 
döviz gönderiyor, kur artıyor. Ama kur azalınca ihra-
catımız azalıyor, dış borçlanma artıyor. Kur artınca da 
enflasyonu körüklüyor. 

ABD merkez bankası kendi faiz oranlarını artırdığın-
da, TCMB de burada faiz oranlarını artırmazsa yer-
li-yabancı sermayedarlar paralarını buradan kaçırıp 
ABD’de bankalara mevduata koyuyor. Dolar kuru yük-
seliyor. Üretim maliyetleri artıyor.

Bu karışık ilişkiler sermaye girişini çıkışını serbestleş-
tirme politikasının sonucu. Şayet yerli-yabancı serma-
yedarların ülkemize para getirip götürmesi, dışarıda 
borç alıp vermesi yasaklansa, faiz oranlarını değiştir-
mek dolar kurunu etkileyemezdi.  

Beri yandan büyük sermaye-servet sahibi sınıfın Tür-
kiye’de emekçi halkın başına ördüğü başka bir çorap 
ithalat serbestisi. Serbest ithalat politikası sonucu 

Türkiye gıda gibi en temel ihtiyaç mallarında bile itha-
lata bağımlı hâle geldi. İthal ettiğimiz malların fiyatla-
rı dolar cinsinden pahalandığında bunların TL fiyatları 
da artıyor. Bu da enflasyon oranını yükseltiyor. 

Hâlen iklim değişmesinin, Covid salgınının ve Ukrayna 
savaşının etkisiyle bütün dünyada gıda, enerji fiyatla-
rı ve daha birçok malın dolar fiyatı artmakta. Netice-
de, AKP’nin düşük faiz politikasının yol açtığı kur artışı 
ithal mal (ve gıda) fiyatlarını artırıyor. Buna ilaveten, 
kendine yeterlik ilkesinden vazgeçerek serbest itha-
lat uygulandığı için dış dünyada artan enflasyondan 
korunamıyoruz.

Onun için işçi-emekçi hükümeti kurulduğunda ilk iş-
lerinden biri ithalatı kontrol altına alarak dış ticareti 
dengeye getirmek, böylece dış borçlanmaya son ver-
mek; ve döviz alıp-satma serbestisini kısıtlayarak bü-
yük sermaye-servet sahiplerinin döviz kuruyla oyun 
oynamasına son vermek olmalıdır.

* İKEP Üyesi, Ankara

İşçiler Neden Sağ Partilere Oy Veriyor?
Kadrican Mendi*

Aslında bu başlığı “İşçiler neden Sol partilere oy ver-
miyor?” şeklinde de koyabi-
lirdik!

Buna verilebilecek en ba-
sit cevap “güvensizlik”tir; 
Sol’un vadettiklerine güven-
sizlik ile Sol’un vadettiklerini 
yapabileceğine güvensizlik!

Tartışmanın tarihsel boyutu-
na daha önce değinmiştik.[1]

İttihatçı /Kemalist ekiplerin Osmanlı coğrafyasında 
giriştikleri “sermayenin İslamileştirilmesi” projesi, 
etnisite mühendisliği ve sistematik katliamlarla coğ-
rafyanın sosyolojisini tamamen darmadağın edile-
rek yürütüldü. İşçi/emekçi sınıfın tüm tecrübesi ve 
örgütlülüğü dağıtıldı, gayr-ı müslimlerden boşaltılan 
yerlere milyonlarca muhacir getirilerek “sıfırdan bir 
ulus” oluşturuldu! Bu “muhteşem başarı” 20. yüzyılın 
diğer faşist yönetimleri tarafından da örnek alındı ve 
2. Dünya Savaşı’nda uygulandı!
İttihatçı/Kemalist kadro toplumsal düzeni, dolayısıyla 
emekçi sınıfın kontrolünü; bürokrat, tüccar ve büyük 
toprak sahiplerinin dâhil edildiği bir iktidar bloğu va-

İşçiler ve işçi kadınlar bizler şunu çok iyi bilmeliyiz. 
Hak verilmez ve bizler işçi haklarını savunan partiler-
de örgütlenerek haklarımızı söke söke alacağız elbet.

* İKEP Üyesi, Eskişehir, Kadın işçi
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sıtasıyla sağladı. Süreç içinde bu bloğun bileşenleri, 
“yeni ulus”un devlete bağımlı karakteri üzerinden 
toplumsal mobilizasyonun aktörleri haline dönüştü-
ler. Devlet içinde Ankara ile taşra arasında ortaya çı-
kan iktidar mücadelesi ise topluma sağ ve sol arasın-
da bir çekişme olarak yansıtıldı. Oysa mesele kitleye 
kimin hükmedeceği ile alakalıydı.
Demokrat Parti’nin temsil ettiği Anadolu güçlerinin (ki 
aslında bunlar Kemalistler tarafından dışlanan ama 
son derece güçlü örgütlenmiş, Anadolu’ya tamamen 
hâkim olan ittihatçı tüccar/eşraf takımıydı) “Anado-
lu’nun şahlanışı” hikâyesi AKP sürecinde “Anadolu as-
lanları İstanbul sermayesine karşı” hikâyesi üzerinden 
pazarlandı.

Bu söylemin emekçi sınıf üzerinde reel bir karşılı-
ğı oldu. Ankara tarafından geleneksel değerlerine, 
dini yaşayışlarına karşı en hafifinden hoşgörüsüzlük 
olarak görülen uygulamalar karşısında kendini dış-
lanmış hisseden toplumsal kesimler (ki bunlar aynı 
zamanda en geniş emekçi kesimleriydi) Sağ siyaseti 
üzerinden devlete ulaşabilecekleri muhataplar bul-
dular. Devlet böyle olmak zorunda değildi! Eğer Sağ 
siyaset desteklenirse pekâlâ kendilerine ve değer-
lerine saygılı bir iktidar altında yaşamak mümkün-
dü. Bu son derece etkili ve somut bir alternatif idi. 
İnsanlar ekonomik kalkınmadan önce ya da onunla 
beraber “saygı” görmek ve inandıkları biçimde var 
olmak istiyorlardı.

60’larla birlikte metropollerde yükselen sol siyaset 
Anadolu’da kendini kalıcı olarak “var”edemedi. Ke-
malist cumhuriyetin “devrim kanunları”nı emekçilere 
program olarak sunan “sol” siyaset Kemalistlerle or-
tak bir ideolojik perspektifi paylaşıyordu; gerici, cahil, 
tarikat ve cemaatlerin kontrolündeki halkı bu karan-
lıktan kurtarmak!

Ama “tarikatlar ve cemaatler”in tabanının aynı za-
manda ve tam da emekçilere tekabül ettiği gerçeğiyle 
yüzleşilemedi.

Başa dönersek, değerlerine cepheden saldıran bir 
söylemin emekçiler üzerinde güven hissi yaratması 
mümkün değildi ve halen de değil! Geldiğimiz nokta 
da tarikat ve cemaatlerin düzenin kontrolünde oldu-
ğunu fark eden emekçiler dahi bu sorunun telafisinin 
kendileriyle aynı anlam dünyası içinden konuşan sağ 
siyasetler tarafından başarılabileceğini düşünüyor!

AKP süreciyle birlikte Sağ eleştirisi yapabilen genç 
emekçiler dahi “AKP’den kurtuluş”un reel olarak an-
cak “millet ittifakı” ile mümkün olduğunu düşünüyor 

olmalılar ki yapılan anketlerdeki sol/emek partilerin 
aldıkları oy oranları da bunu net biçimde gösteriyor. 
Yani “güvensizliğin” ikinci biçimi ile; “sol/emek siya-
setinin mevcut toplumsal zeminde iktidar şansının 
olmayışı” ile karşı karşıyayız!

Peki, “ne yapmalı?” sorusuna gelirsek cevabı şu ola-
bilir; öncelikle mevcut toplumsal yapının ve iktidar 
biçiminin doğru bir tahlilini yapmak!

* İKEP, Sakarya İl Temsilcisi
    [1] https://iscininkendipartisi.org/2021/12/23/yagmanin-e-
konomi-politigi-sapkadan-tavsan-cikarmak/

Emek Siyaseti
Nesim Aksakal *

İletişim: nsmaksakal@gmail.com

İşçi sınıfının tarihsel mücadelesinin esası, kendisiyle 
birlikte tüm ezilen toplumsal kesimlerin sömürüden 
kurtulma mücadelesidir. Bu durum kapitalizm var ol-
duğunu sürece de böyle devam edecektir.

Sömürünün temel karakteri 
değişmese de işçi sınıfının 
ve diğer ezilen kesimlerin 
yapısı ve niteliği çeşitli ne-
denlerle zaman içinde deği-
şime uğramıştır.

Sanayi devriminin zorunlu 
olarak yarattığı  on binlerce 

işçinin bir arada çalıştığı fabrikalar, sanayi havzaları 
ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan işçi sınıfını güç-
lü örgütleri, sendikaları, partileri de günümüzde yok 
artık.

Gelişen teknoloji sayesinde üretim süreçleri parça-
lanmış ve üretimin karakteri dünyanın dört bir yanına 
dağılan küçük atölyeler haline dönüşmüştür. Sadece 
bu açıdan bile bakarsak, işçi sınıfını sömürüye karşı 
mücadelesi ulusal sınırları aşarak, küreselleşen dün-
yada, enternasyonalist bir karakter kazanmıştır.
Kapitalizm karşıtı mücadelede yeni dinamiklerde or-
taya çıkmaktadır. Kadın hareketleri, çevre hareketleri, 
ırkçılığa karşı mücadele, savaş karşıtlığı gibi mücade-
lelerin hepsi anti- kapitalist mücadelenin özneleri ol-
maktadır.

Emek mücadelesi veren partiler, sadece işçi sınıfı üze-
rinden siyaseti değil, bu kesimleri de hedefleyen bir-
leşik bir siyaseti ortaya koymaları gerekir.
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Güçlü bir Emek partisi olmak istiyorsak, enternasyo-
nalist bir parti olmak, ezilen ve kapitalizmden zarar 
gören bütün toplumsal kesimleri birleşik mücadeleye 
çekmek zorundayız.

* İKEP İstanbul, Küçükçekmece İlçe Temsilcisi

AKP-MHP Hükümetinin Yeni Seçim Yasası 
Tasarısı Adaletsizliği Bir Kat Daha 

Artırmakta!
Zeki Kılıçaslan*

AKP ve MHP‘nin birlikte hazırladığı yeni seçim yasa 
tasarısı tümüyle hükümet partilerinin önümüzdeki 
seçimlerde nasıl avantaj sağlayacaklarını hesaplaya-
rak yaptıkları düzenlemelerdir. Bu düzenleme öne-
rileri sadece temsilde var olan adaletsizliği daha da 
artırmakla kalmamakta seçim güvenliğini de yeni 
risklere sokmaktadır. Bu konudaki ana gerçekler şöy-
le özetlenebilir.

    • Partilere seçime girebilmeleri için illerin % 50 den 
fazla ve ilçelerin 1/3 den fazlasında örgütlenme da-
yatması devam ederken, 20 milletvekilinin bir araya 
gelerek parti ve meclis grubu kurup seçime girme 
şansı da ortadan kaldırılmaktadır. Partilerin seçime 
girmesi için bu gibi kısıtlamalar birçok ülkede yoktur.

    • Ülke barajının %10’dan %7’ye düşürülmesi sadece 
MHP’nin işine yarasın diye 
yapılan bir düzenlemedir. 
Aslında olması gereken ba-
rajın kaldırılmasıdır. Özellik-
le de başkanlık rejimlerinde 
milletvekili seçimlerinde bu 
ölçüde baraj konulması dün-
yanın hemen hiçbir yerinde 
yoktur.  

    • Partilerin seçim ittifakı yaparak oylarını birleştir-
meleri sadece ülke barajını aşmakta katkı sağlamak-
ta, milletvekilliği seçimlerinde ittifak oyları değil her 
partinin kendi aldığı oy esas alınmakta, dolayısıyla 
küçük partilerin aldıkları oy boşa gitmektedir. Yani 

İşçilerin Birliği, Sermayenin Kâbusu
Bedri Soylu*

İletişim: bedrisoylu@gmail.com 

Tarih, iktidarı ve haklarını almak için yola çıkan, dire-
nen, mücadele eden emekçilerin tarihidir. Ancak bize 
büyük oranda ezilenlerin yenildiği ve mücadelelerin 
önemsizleştirildiği bir tarih okutuluyor. Eksik ve yanlış 
aktarılsa da emeğin hakkını savunanların mücadele-
lerinden etkileri ve görüntüleri, hatta bazen detayları 
bugün konuşabiliyoruz.

Bildiklerimiz ve öğrendiklerimiz, emeği savunanların 
çoğunlukla beraber hareket etmemelerinden sebep 
mücadelelerini kaybettiklerini gösteriyor.

Savaş sonrası 1918 Almanya’sında neredeyse bütün 
şehirlerde bir devrim arzusu somut bir görüntü ka-

pratikte ittifak sistemi yok edilmektedir.
    • Seçim kurullarında en kıdemli hâkim değil kura 
ile belirlenen hâkim başkanlık edecektir. Bu da hükü-
metin yönlendirebileceği hâkim arayışını göstermek-
tedir.

    • Cumhurbaşkanına “seçim yasakları muafiyeti” ge-
tiriliyor. Şimdiye kadar başbakan ve bakanlara seçim 
süreçlerinde devlet gücünü kendi partileri lehine kul-
lanmasın diye uygulanan seçim yasakları, Cumhur-
başkanı için söz konu olmayacaktır. Yani aynı zaman-
da bir partinin başkanı olan Cumhurbaşkanı hiçbir 
kısıtlama olmadan bütün iktidar/devlet gücünü kendi 
partisi lehine kullanabilecektir.

    • Bu tasarı yasalaşırsa işçi/emek/sosyalist yönelimli 
partiler ya barajı aşan bir partinin listesinden kendi 
adaylarını göstermek zorunda kalacaklar ya da baraj 
altı kalmayı göze alarak bağımsız bir ittifak ile seçim 
gireceklerdir. Millet ittifakı içindeki partiler de ayrı 
ayrı isim olarak bir ittifak yerine CHP veya İYİ Parti lis-
telerinde seçime katılmak zorunda kalacaklardır.

Egemen güçlerin partileri, neredeyse her seçime yeni 
bir seçim yasası ile girmeyi alışkanlık haline getirdi-
ler. 1980 sonrası ANAP döneminden beri başlayan 
bu alışkanlık devam etmektedir. Meclis’te gücü ele 
geçirenler seçim yasasını daha adil olsun diye değil 
kendilerine nasıl yarar düşüncesiyle değiştiriyor. Bu 
teklifin amacı da aynıdır. Ama halkın gönlünden bü-
yük ölçüde kopanların gidişini yeni seçim yasaları da 
engelleyemeyecektir!

* İKEP Parti Danışmanı
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zanmıştı ancak birbirleriyle yeteri kadar konuşmayan 
ve çoğu kere şehir düzeyinde kalan bu çıkışlar, hane-
dan destekli işbirlikçi iktidarın eliyle teker teker bas-
tırıldı. Ayrıca Luxemburg ve Liebknecht gibi önemli 
insanlar hunharca katledildi. Birlik olunabilseydi belki 
bugün başka bir dünyayı yaşardık.
16. yüzyılın başında Thomas Müntzer’in de önemli 
bir önderi olduğu Alman Köylü Savaşları bu birleşik 
olmama halinin nelere mal olabileceğinin en somut 
görüntüsüdür. Çarıklı denilerek küçümsenen 100 bin-
lerce köylü, birlik halinde ama kendilerinden küçük 
olan aristokrasinin ordusu karşısında yenildi.

Bu toprakların tarihindeki en kıymetli görüntülerden 
biri olan Şeyh Bedrettin hareketinin bileşenleri ya 
entrikayla ya teker teker pusuya düşürülerek yenildi. 
Halka, emekçiye ve topluma saldıranlar ittifak etmek-
te hiç zorlanmazken, gidişattan rahatsız olanlar birlik 
olmayı pek becerememişti.
Günümüzde emeğiyle geçinmek isteyen işçiler arasın-
da birliğe mani olacak çok fazla uygulamayla karşılaşı-
yoruz. Güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, sendikal 
mücadeleye engel olacak yasalar ve barajlar, sektör 
değiştirme oyunları gibi oldukça gözümüzün önünde 
ve yaşadığımız uygulamalar var.

Bunlarla birlikte emekçi sınıfları birbirinden ayırmak 
için savaşlar nedeniyle istikrarsızlaştırılan coğrafyala-
rın yarattığı göçmen emeği, hem mağdur edilen göç-
menlerin kölelik düzeyinde çalışmasına, hem emeğiy-
le geçinmek isteyen ama göçmen olmayanların ucuz 
ücretlere mecbur kalmasına, hem de örgütsel yapıla-
rın zayıflamasına neden oluyor. Küresel sermayenin 
desteklediği ve gözettiği savaşlar sadece halkları bir-
birine düşman etmiyor. Bu arada işverenler için emek 
maliyetleri düşüyor, oluşan kriz ortamı nedeniyle ser-
maye sınıfı karlılığını yükseltiyor ve sermayenin çok 
kolay iş tutabildiği ırkçı iktidarlar güçleniyor. 

Yani savaşa hayır demek, halkların barışını istemek ve 
işçilerin birliğini istemek neredeyse aynı anlamlara 
geliyor. 

Sermaye sınıfı en çok işçilerin birliğinden korkuyor. 
Çünkü; göçmeniyle-yerlisiyle, sendikalısıyla-taşero-
nuyla, genciyle-yaşlısıyla, işçisiyle-memuruyla, ka-
dınıyla-erkeğiyle, şehirlisiyle-köylüsüyle ilh., emekçi 
sınıfların bütün unsurluları bir emek siyaseti altında 
buluşursa, sermaye sınıfı nasıl bir kabusun içinde ka-
lacağını çok iyi biliyor. 

* İKEP, İstanbul İl Sekreteri

1989 Bahar Eylemleri Üzerine Birkaç Söz
Ercan Atmaca*

12 Eylül askeri darbesi; sağcıların, solcuların öldür-
mesini engellemek için yapılmadı. 24 Ocak 1980’de 
işçiler aleyhine alınan kararların uygulanmasını sağla-
mak için yapıldı. Ayrıca ağırlıklı olarak DİSK üyesi işçi-
ler olarak 170 bini aşkın işçi grevdeydi.
Darbecilerin sıkıyönetim kararından sonra ilk bildiri-
leri grevleri yasaklamak, ikinci bildirileri ise işçi ikra-
miyelerini dört ile sınırlamak oldu.
24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi olma-
saydı, 89 Bahar Eylemleri ya da 1970’de hazırlanan 
sendikal örgütlenmeyi zayıflatan ve özetle DİSK’i he-
defleyen antidemokratik sendikalar yasası olmasaydı 
15/16 Haziran Eylemleri olur muydu?
Sermaye sınıfı siyasal iktidarları kullanarak, parla-
mentolarda çıkan yasalarla işçi sınıfı üstündeki bas-
kıyı arttırarak işçileri yoksullaştırır, işçilerin mücade-
leci örgütler kurmasını engellemeye çalışır. İşçiler bu 
saldırılara karşı içinde var olan öncülerinin katkısı ile 
eyleme geçerek başkaldırırlar. Bu iki sınıfın çıkar çe-
lişkisinin doğal sonucudur. Geçmişimizde örnek ola-
rak 15/16 Haziran 1970 ve 1989 Bahar Eylemleri öne 
çıkmaktadır.
İşçi sınıfımızın genel bir hafızası vardır. Bu hafıza için-
de her şey birbirine bağlıdır. Bu bağların kuvvetli ya 
da zayıf olması sınıfın içindeki, sınıfsal düşüncedeki 
kişilerin çalışmalarına bağlıdır. Dikkat ederseniz dev-
rimci demiyorum. Çünkü sınıfsal düşünceye sahip ol-
mak ve bu yolda çalışmak devrimci olmanın olmazsa 
olmaz koşuludur. Tabii ki eğer devrimi işçi sınıfının ya-
pacağına inanıyorsak.
1989 Bahar Eylemleri’nin, 15/16 Haziran Eylemle-
ri’nin devamı ve işçilerin siyasallaşmasında önemli 
bir adım olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendiliğin-
den de olmadığını düşünüyorum. Çünkü 15/16 Hazi-
ran Eylemleri’nde öncü olarak bildiğim, tanıdığım çok 
sayıda devrimci yoldaşımın 89 Bahar Eylemleri’nin 
hazırlık sürecinde aktif olarak mücadeleye katıldığını 
biliyorum. İsmini hatırlayamadıklarıma haksızlık et-
memek için, isim isim belirtmiyorum.
Yapılamaz dendiği halde (sonu kayıp ile bitse de) ya-
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pılan NETAŞ grevinden sonra OTOMOBİL-İŞ sendika-
sının şubelerinde 89 yılı başlarına kadar yaptığımız 
toplantılarda bulunduklarını, çoğunun işyerlerinde 
temsilci, baş temsilci olduğunu biliyordum. Bazıları 
devrimci örgütlerin üyesiydi. Ama hepimizin amacı 
işçi sınıfımızın önünü açmaktı.
Toplantılarımızda; işyerlerinde yapılan toplantılarda 
işçilerin ortaklaştığı temel sorunlar ele alındı. İşçilere 
enflasyonist baskının, ekonomik kırılganlığın neden-
lerinin anlatılarak, siyasi iktidarın sorumlu olduğunun 
kavratılması kararı alındı. Yani, iktidara ve sendika ge-
nel merkezlerine karşı ortak bir propaganda kararlaş-
tırıldı. Çünkü işçilerin önemli bir bölümü ANAP’a oy 
vermişti.
Eylemlerin kamu işyerlerinde başlatılması için bu iş-
yerlerinde eylem örgütlenmesi için komiteler kurul-
ması kararlaştırıldı.
Eylem türleri tartışıldı. Isınma eylemleri ile işyerleri-
nin hazırlanması benimsendi.
Süreç ile ilgili slogan üretme çalışmaları yapıldı.
Ana eylemlerin ise Toplu İş Sözleşmesi sürecinde ya-
pılmasına karar verildi.
1989 1 Martında T. İş Sözleşmesi süreci başladığında 
enflasyon %130’du. ANAP iktidarı maaşlara %50 zam 
veriyordu. TÜRK-İŞ ise %70 zam talep ediyordu. Yani 
daha en başta TÜRK-İŞ bize ihanet ediyordu.
Mecidiyeköy OTOMOBİL-İŞ’te yapılan son toplantıda 
ana eylem olarak; iş yerlerinden çıkarak merkezi yer-
lerde basın açıklaması yapmak, iş yerlerinde çalışma-
dan oturmak, gece işyerlerini terk etmemek ve vizite 
eylemleri yapmak kararı alındı. Ayrıca grevde olan 
ÇELİK-İŞ sendikasının İskenderun ve Karabük fabrika-
larına dayanışma ziyareti yapmayı da kararlaştırdık.
İşyerlerinde hazırlıklarını tamamlamış olan HARP-İŞ 
Taşkızak ve YOL-İŞ Tütünçiftlik üyeleri Mart ayında ilk 
eyleme çıktılar. Biz Tütünçiftlik’ten çıkarak İzmit SE-
KA’nın önüne kadar yürüdük ve basın açıklamasını 
orada yaptık. Mart 20’de eyleme çıkan işçi sayısı 100 
bini geçti.
Turgut Özal televizyona çıkarak eyleme katılan işçile-
rin işten atılacağını söyledi. Nisan’ın 10’unda eyleme 
çıkan işçi sayısı 300 bini geçti.
Önceleri eylemleri frenlemek isteyen sendika genel 
merkezleri ve TÜRK-İŞ eylemleri sahiplenmek zorun-
da kaldılar.
Tüm kamu işyerlerinde özgün eylemler üretildi. (Sa-
kal bırakma, yalınayak yürüme gibi) Nisan ayının so-
nunda eyleme katılım 500 bini geçti.
1 Mayıs 1989’da Mecidiyeköy’de “Yaşasın 1 Mayıs” 
diye haykırdık. Polisle çatıştık, gözaltına alındık. Ma-
yıs’ın sonunda eylemlerde 1 milyon kişi olmuştuk.
Öncü işyerlerinde yapılan toplantılarda alınan maaş-
lara %140 zam talebinden vazgeçilmemesi sendika 

genel merkezlerine iletildi. Aksi durumda eylemlerin 
arttırılarak devam edeceği belirtildi.
1989 T. İş Sözleşmeleri %140 maaş zammı ile bağıt-
landı.
1991 T. İş Sözleşmelerinde daha ileri eylem türleri 
üretildi ve sözleşmeler işyerlerinde işçilerin aldığı or-
tak kararlar ile yaşama geçirildi.
89 Bahar Eylemlerinin Sonuç ve Etkileri:
    • İşyerlerindeki öncü işçilerin bir bölümü sendika 
yönetimlerine seçildi. 
    • T. İş Sözleşmeleri sonraki üç dönem işçilerin aldığı 
kararlar doğrultusunda bağıtlandı. 
    • Yatay örgütlenmenin adımı atılarak İstanbul İşçi 
Sendikaları Şubeler Platformu oluşturuldu. 
    • Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin önü 
açıldı. 
    • Meslek odaları ile sendikalar arasında ilişki kurul-
masının olanakları yaratıldı. 
    • Devrimci örgütlerin çalışma alanları genişledi. 
    • DİSK’in açılmasının koşulları oluştu. 
    • Şimdiki 1 Mayıs kutlanmalarının temelleri atıldı. 
Unutulmaması gereken; işçi sınıfımızın her başkaldı-
rısında ve çatışmasında öncülerinin bulunduğu ger-
çekliğidir.
1-) 15/16 Haziran 1970 -> 2-) 1989 Bahar Eylemleri 
-> 3-) ? ? ?
Bakalım bir dahaki çatışma ne zaman? Görmeyi, için-
de olmayı çok isterdim. Gün ola, harman ola.
SINIFIMA SAYGILARIMLA
* İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Eski 

Sözcüsü

Barınamıyoruz Hareketi: Gidişata Dur 
Demek, Cüreti Kuşanmak İçin

Hüseyin Arif Sarıyaşar*
İletişim: hasariyasar@gmail.com 

Dünyanın çarkları çok ama 
çok uzun süredir birilerinin 
mülksüzleşmesi ve birileri-
nin bu mülksüzlükten refah 
devşirmesiyle dönüyor. Ka-
pitalist modernitenin koşul-
ları da emekleme aşama-
sından beri evsizleştirmeyle 
toplumları dizginliyor. Bun-
dan nasibini almamış bir 21. 

yüzyıl gençliğinden bahsetmek tam bu noktada kaçı-
nılmaz olurdu elbette. Türkiye’de son yıllarda görü-
nürlüğü daha da yakıcılaşan yoksullaşma, borçlulaş-
tırma 2021 güz dönemine girerken ortaya çıkan fahiş 
fiyatlarla iyice katmerlenmiş oldu. Bu kira/konut krizi, 
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en görünür olarak 2 yıllık pandemi arası ardından güz 
döneminde okula dönmeyi uman gençleri etkiledi. 
Barınamıyoruz Hareketi bu bağlamda bu düzenin gi-
dişatına yurdun her tarafından yükseltilen bir itirazın 
adı oldu.

2021 yılının Boğaziçi Direnişi, yoksulluğa karşı eylem-
ler ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunan eylemlerle çal-
kalanmış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 
Türkiye’de uzun süredir kuşanılmayan bir cüretin açı-
ğa çıktığını söyleyebiliriz. Bu süreçte Barınamıyoruz 
Hareketi ile de biz gençlerin süreçteki etkinliğinde 
gözle görülür bir öncülüğü var. Artık, uzun yıllardan 
beridir görmediğimiz siyasal öğrenci hareketliliğinde-
ki artış bizi mahkum etmek istedikleri rezil geleceğe 
karşı yoğunlaşmış, kaçınılmaz bir isyan olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bu amillerle, Barınamıyoruz Hareketi 
barınma ihtiyacında keskin bir şekilde görünürleşen 
gençlik itirazının da bir sesi, gençler için mücadele 
alanı açan yeni bir hareket oldu. 

Bu hareket ile evsiz/yurtsuz bırakılan gençlerin ücret-
siz yurda, barınma haklarına ulaşmanın gerekliliğine 
işaret ederek parklarda nöbetler tuttuk, forumlar 
yaptık, iletişim/dayanışma ağları geliştirdik, gençliğin 
yurtlardaki rezil koşullarına karşı isyanına ses olduk. 
Ve yine meclisin bütçe tartışmalarında hatırlatıcı ol-
ması için “bizi görmezden gelemeyecekseniz” de-
meye, bize dayatılan rezil geleceğe karşı isyanımızı 
örgütlemeye Ankara’ya yola koyulduk. Bu rezil gele-
cek kaygısı Ocak’ta bir gencin daha canını aldığında, 
devletin cemaat ve özel yurtlarla taşere ederek ika-
me ettirmeye çalıştığı barınma hakkımız için öfkemizi 
İstiklal Caddesinde dile getirdik. Enes Kara bir vakıf/
cemaat yurdunun koşulları, onu mahkûm etmeye 
çalıştıkları bu gelecek eliyle öldürüldü, biz de o ve 
yüzlercesinin sesi olmaya çalıştık. Bu süreçte devlet 
ve kolluk gücü, gençlerin haklı ve örgütlenebilir öf-
kesinden korkmuş olacak ki bu süreçte karalamalar-
dan gözaltı ve burs kesmelere kadar her alanda bir 
takım engeller çıkarmak için uğraştı. Aynı on yıllardır 
emeğin özgürleşmesi için mücadele veren hareket-
lere olduğu gibi. Türkiye devrimci hareketi ve müca-
deleci işçi hareketleri de, devletin ve mevcut siyasal 
iktidarların halkı mahkûm etmeye çalıştığı geleceğe 
itiraz ederken aynı yıldırma politikalarıyla karşılaşıyor. 
Biz yoksullukta, dirençte ve mücadelede çeşitli hare-
ketlerle eşitlendiğimizi görerek bu yıldırma politikala-
rının işlemeyeceğini de işaret ediyoruz. Nitekim ba-
rınamıyoruz nöbetlerinin sürdüğü vakitte aynı isyanı 
dile getiren atık kağıt toplayıcısı dostlarımıza destek 
olduğumuz gibi Migros depo işçilerinin de yanında 
olduk. Çünkü bu mücadele, gidişata dur demekten, 

direnenlerle direnmekten geçiyor.

Bir noktaya daha değinmek gerekirse, bugün hususi 
Türkiye koşullarında okuyanların büyük çoğunluğu 
işçileşmekte. Geçimini sağlamak için birçok okuyan 
genç çalışmak zorunda. Hatta Barınamıyoruz Hareke-
ti hattına gelen birçok iletide barınmayı karşılayama-
dığı için okulu dondurmaktan, yalnızca çalışmaktan 
bahseden dostlarımız var…

Ezcümle,  bugün gençlerin itirazı emek hareketinden 
tüm toplumsal kesimlere “rezil bir geleceğe boyun 
eğmemek” mücadelesinde buluşarak tecessüm et-
miştir. Barınma/konut krizine verdiğimiz dayanışma 
ve mücadeleyi önceleyen hareketimizle bu isyana Ba-
rınamıyoruz Hareketi olarak bir soluk daha kazandır-
dık ve sürdürüyoruz, o kadar.

* Öğrenci

Örgütlenmedikçe Geriliyoruz!
Mustafa Durdağı*

İletişim: mustafadurdagi7@gmail.com 

Günümüzde gelişmiş demokratik ülkelerin benimse-
diği işçi hakları uzun, sert, bedeli ağır ve kanlı müca-
deleler sonucu sağlanabilmiştir. Bu mücadelelerden 
edinilen kazanımlar ise güçlü örgütlenmelerin ve ke-
netlenmelerin eseridir. Zaman içinde kazanımlar bir 
düzeyde korunmuştur fakat sınıfın örgütlenmesi her 
geçen gün daha geriye gitmiştir. Bu gerileme sürdük-
çe kazanımlarımızı da kaybedeceğiz.

Zayıflayan Sendikalaşma
1980 yılında ülkemizde çalışan sigortalı işçi sayısı 3 
milyon civarı iken, sendikalı çalışan işçi sayısı 1,5 mil-
yon civarında idi. Yani yaklaşık olarak %50’i bir sendi-
kada örgütlüydü. 2022 yılında işçi sayısı 15 milyondan 
fazla olmasına rağmen bu işçilerin sadece 2,2 milyonu 
sendikalıdır. Sendikal örgütü olan işçi oranı %14,3’e 
gerilemiştir. Bu görüntü ve gidişat emeği ile geçinen 
işçileri daha da zor günlerin beklediğinin habercisidir.

Türkiye işçi sınıfı, en azından demokratik sosyal hak-
ların gelişmiş olduğu ülkelerin toplum düzenine ula-
şılması için mücadele etmeğe mecburdur.

Düşen Asgari Ücretler
Asgari ücret uygulaması, dünyada ilk olarak yaşanan 
ölümlü iş kazalarını ve çalışma koşullarını protesto 
eden işçilerin direnişi neticesinde 19. yüzyılın sonla-
rında Yeni Zelanda ve Avustralya uygulanmaya baş-
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İşçiler Uzakta Değil Yanıbaşımızda
Nurseli Gözüaçık*

İletişim: @nurseligozuacik (Twitter/Instagram)

Her sokakta bir zincir market 
var. Ailemizden biri, komşuları-
mızdan biri, tanıdıklarımızdan 
biri o marketlerin işçisi. A101, 
ŞOK, BİM, Happy Center ve irili 
ufaklı daha birçoğu… Market 
işçilerinin çalışma koşulları hiç 
kolay değil. İşsizlikle her gün 
tehdit edilip en kötü koşullar 
dayatılıyor. Her markette az sa-
yıda işçi, marketin tüm yükünü çekiyor. Az sayıda çalışanın 
olduğu marketlerde işçilerin birlik olmaları zor, güçlerini 
sendikayla birleştirmeleri zor.

Marketler bizim her gün uğradığımız yerler. İşçilerle her 
gün karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Biz onların, onlar bizim 
haklarımızı savunabilirler. Hayat pahalılığının, yoksulluğun 
arttığı şu günlerde market tekellerine karşı işçi-yurttaş bir-
liğini kurmak çok değerli. Cebimizi, sağlığımızı, geleceği-
mizi işçi-yurttaş birliğiyle korumak mümkün. El birliğiyle 
girilmeyen, sendikalı olmayan mağaza bırakmamamız da 
mümkün. 

Tüm bu mücadeleyi omuzlayan ve market işçilerinin 
mücadelesini toplumla buluşturmaya çalışan Mağa-
za Market Sendikası yaklaşık bir buçuk yıl önce kuruldu. 
Kısa zamanda çok yol kat ettik. Türkiye’nin dört bir ya-
nından yüzlerce market işçisi sendikalı oldu. 7 bölgede, 
81 ilde büyük bir adım daha atmak için Mağaza Mar-

Doğa ve Yaşam 
Aslı Kahraman Eren*

İletişim: aslikeren53@gmail.com & @aslikeren2 (Twitter)

Ekoloji, canlıları ve doğayı bir-
birleri ile ilişkiler. Ekosistem 
de canlı ve cansız çevrenin 
tamamıdır. Doğal yaşam dön-
güsünün yok edilmeye çalışıl-
dığı coğrafyamızda, kapitalist 
sistemin ve rantın paydaşları 
gün geçtikçe nefes alanları-
mızı katlederken, diğer canlı-
ların varlığını da yok saymaya devam ediyorlar! Bu du-
rum İklim krizi ve doğal afetlerin de habercisi oluyor... 
Ormanlarımıza, vadilerimize ve içinde yaşayan her bir 
can’a sahip çıkmak adına nöbetler tutuyoruz... Bu yazıyı 
Validebağ Korusu nöbetlerimizin 281. Gününde yazıyo-
rum.
 
İkizdere’de yaşanan doğa kıyımına yakinen şahit olup, 
birebir mücadelenin içinde olan bir İkizdereli olarak, ya-
şadıklarımız canımızı bedenlerimizden söküp atmıştır. 
Validebağ’da da aynı kıyımı yaşamak istemiyoruz! 

“ŞARTLARI ZORLAYIP HAVA MUHALEFETİNİ DE BERTA-
RAF EDİP YAŞAM SAVUNUCULARI OLARAK NÖBETLERİ-
MİZE HEP BİRLİKTE DEVAM EDİYORUZ” 
İstanbul’da beton yığınlarından azade, şehrin ortasın-
da 1. derece doğal sit alanı statüsünde, bakir bir koru 
olan, derin bir tarihi ve eserleri de içinde barındırıp, ha-
yatta kalmaya çalışan Validebağ’dan vazgeçmeyeceğiz! 

ladı. Oradan İngiltere’ye ve sonrasında tüm dünyaya 
yayıldı. Asgari ücrete dair geçtiğimiz yüzyılda örgütlü 
mücadeleler neticesinde kazanımlar da yaşandı an-
cak örgütsüzlüğün günden güne görünürleştiği ül-
kemizde ücretler yıllardır düşme eğiliminde… Bunun 
aşılmasının yegâne yolu örgütlü mücadeleden ve kar-
şı çıkıştan geçiyor. 

Yaklaşan 1 Mayısımız
Günde 8 saat çalışma hakkı kazanmak için mücadele 
eden işçilerin ödedikleri bedel ile bir işçi bayramına 
dönüşen 1 Mayısımız yaklaşıyor. Bu günü hem işçiler 
hem de tüm ezilenler olarak birlikte ve dayanışma 
günü olarak gerçekleştirelim. Bu vesile ile birleşmiş 
bir emek mücadelesinin haklarımızı almak için elzem 
olduğunu ve tüm emekçilerin kendi iktidarını kurma-
dan kalıcı netice elde edemeyeceğini tekrar hatırla-
yalım.

* İKEP, İstanbul İl Örgütlenme Sorumlusu

ket-Sen tüm yurttaşları da kol kola girmeye davet ediyor. 
 
Yapabileceğimiz çok şey var. Market işçilerini sendikasıyla 
buluşturmaya kendi mahallemizdeki marketlerden başla-
yalım. Bizi arayın; sendika kartımızı ve broşürümüzü sizle-
re ulaştıralım. Hep birlikte yurttaş-işçi birliğini büyütelim. 
Patronların bakısı, tehdidi varsa market işçilerinin sendi-
kası olduğunu herkese gösterelim.

* MAĞAZA MARKET-SEN Örgütlenme Koordinasyonu 
Üyesi 

** Sendikayı şu hesaplardan takip ediniz: @magazamar-
ketsen (Twitter/Instagram)
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Var olan ekosistemin içinde, canlıların birbirleri ile olan 
düzenli yaşam döngüsünün önemini, her geçen gün bir 
defa daha anlamlandırıyoruz. Akademisyenlerle birlikte 
yaptığımız ETYP (Eko Sistem Tabanlı Yönetim Planı) ça-
lışmamızı Validebağ ve gelecek nesiller adına büyük bir 
kazanım olduğunu düşünüyoruz. İkizdere’den Valide-
bağ’a Akbelen’den Dersim’e, Salda Gölü’nden Kazdağ-
ları’na,.. Ülkemizin dört bir tarafında verdiğimiz müca-
delemizde çiftçiye, emekçiye ve topraklarımıza da sahip 
çıkıyoruz. 

“Doğa mücadelelerimizin içinde kadınların varlığını 
daha fazla görüyor ve tabiatın asil duruşunu selamlıyo-
ruz” Kadının, çocuğun, kelebeğin, kaplumbağanın, cey-
lanın, ağacın ve yaşam hakları ellerinden alınmaya çalı-
şan her mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. 
İdeolojilerin kalıplarına sıkışmadan birlikteliğin inancı 
ile “İNSAN” kimliğimizi baz alarak, özgürlük türkülerin-
de kenetleniyoruz. Köklerinden diri diri sökülüp, yıkılıp, 
yakılıp, rant projelerine kurban edilen her bir ağaç, bir 
çocuğun yaşam boyu nefesidir felsefesinden yola çıka-
rak “ORMANLAR ÇOCUKLARINDIR” diyoruz.

“Sen doğayı korursan doğa da seni korur” 
Kanal İstanbul projesinin bu kadim şehre getireceği fe-
laketlerin farkındalığı ile, 
Ya Kanal Ya İstanbul, Kanala Hayır! 
Sabırla İnatla Umutla direnişimizi büyütüyoruz... 
“Yaşasın doğa ve emek dayanışması” 
Emek, Eşitlik, Adalet, Barış, Özgürlük

* İKEP İstanbul, Üsküdar İlçe Temsilcisi  & Validebağ ve 
İkizdere dayanışmaları

Depresyon Çağı Değil, Kapitalizm!
Zeynep Akılotu*

İletişim: zeynebakilotu@gmail.com 

“Özgürce eyleyebildiğimizi –yani özgür olduğumuzu- 
bilmemizin tek yolu, kendimizi dışsal güdülerin kölesi 
olmaktan kurtarmamız gerektiğini söyleyen vicdanın 
sesidir.”  Hans Blumenberg

Hem hizmet verenler hem de hizmete ulaşanlar açı-
sından sermayeleşmenin yansımaları her defasında 
yüzümüze vuruyor. Özellikle ruh sağlığı alanında te-
davi olmak, kişinin sermayenin çizdiği mevcut düzene 
adaptasyonu ile sınırlandırılıyor. Tam burada Psikoloji 
bilimini ve psikolojik sağlığı politik bir perspektiften 
okumanın önemi artmaktadır. 

Ruh sağlığı çalışanı olan kişiler hak savunuculuk rolü-
nü üstlenerek sadece bir soruna müdahale etmekten 
fazlasını gözetmelidir. Terapi odasına getirilen sorun-
lar, politik bağlamdan azade unsurlar değildir. Kişisel 
olan politiktir.

Freud’a göre birey, toplumun kendisine dayattığı 
engellenme/yoksunluk miktarını tolere edemediği 
ölçüde nevrotik olmaktadır. Günümüzde yaygınla-
şan hiper-endüstriyel kapitalizmin kısa vadecilik an-
layışıyla, yaşam enerjisinin gitgide geri çekilişinin bir 
sonucu olarak, depresyon ve anksiyete başta olmak 
üzere ruhsal rahatsızlıklar yaygınlaşmaktadır. Eril ta-
hakkümün çerçevesini çizdiği dünyada ekonomik kriz, 
işsizlik, seçeneksizlik, şiddet, ırkçılık, sağlamcılık, cin-
siyetçilik, güvensizlik hissi insanları çaresizliğe sürük-
lemektedir. Bu bağlamda ruh sağlığı çalışanı, depres-
yonda sağaltım kadar, ötekinin gerçekliğini görerek 
depresyonun önlenebildiği, sermayenin çizdiği kade-
rin dışında bir toplum tasarımı için gereklilikleri de 
bilmelidir. Hatta bu bilgisini kullanabilmeyi otoritele-
rin dayattığı, halkın genel kabul gören yaşam anlayışı-
na rağmen göze alabilmelidir. Aksi durumda psikoloji 
bilimi palyatif çözümlerin ötesine gidemeyecektir. 

Psikolojik rahatsızlıklar yaşam koşulları, genetik 
faktörler ve stresle ilişkilidir. Genetik faktörler, ya-
şadığımız psikolojik problemleri belirlese de bu ra-
hatsızlıklar toplumsal bağlam gözetilmeden anlam-
landırılamaz. İntiharın ve kronik ümitsizliğin başlıca 
nedenlerinden sayılan depresyon, içinde bulunduğu-
muz kapitalist gerçeklikte bir neden değil, bir sonuç-
tur. Depresyon kimi zaman sesi çıkmayan “öteki”nin, 
topluma çığlığıdır. Bazen buradaki çığlık yanlış gide-
nin bireysellikte değil dışsal dinamiklerle ilgili oldu-
ğunun göstergesidir. Halkın semptomlarını tedavi 
etmeye çalışmadan önce sömürünün hâkim olduğu 
bir toplumda semptomların bize anlattığı mesajlara 
odaklanmak zorundayız. 

Neoliberal düzen, anda kalma ve pozitif düşünmenin 
öneminin altını çizerek önlenebilir acıları, olumsuz 
duygu/düşünceleri kişinin kendi bireyselliğinde ara-
ması gerektiğini bir hakikat gibi sunuyor. Böylelikle 
yalıtılmış bir yalnızlıkla sorunu kendinde arayan in-
sanlar, toplumun adaletsizliklerini yaşanması gereken 
bir gerçeklik gibi zihnine kodluyor. Sömürüyü meşru-
laştıran dini yorumların teslimiyeti aşılayan kader an-
layışı, modern toplumda yerini pozitif düşünme söy-
lencesine bırakıyor. 

Hemen her alanda olduğu gibi ruh sağlığı alanında da 
kulağımıza fısıldanan söylencelere ve olmazsa olmaz 
denilen düşüncelere mesafe alıp bütüne odaklanma-
lıyız. Şili’de bir duvar yazısında yazdığı gibi: DEPRES-
YON ÇAĞI DEĞİL, KAPİTALİZM!

* İKEP Üyesi, İzmir
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