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Mayıs-Haziran 2013, Gezi Niye Yenildi?
M. Şadi Ozansü*

Coşkusuz ve Siyasetsiz 1 Mayıs
Cemal Bilgin*

1 Mayıs, işçi sını  nın ve ezilen halkların taleplerini 
dile ge  rdiği ve seslerinin görünür olması için gele-
nekleşen bayramımız… İlk kutlandığı günden beri 
hem sını  n siyase  ni yapmaya çalışanların hem işçi-
lerin ve ezilenlerin var güçleriyle kendilerini göster-
mek, kazanımlarının takipçisi olduklarını ortaya koy-
mak ve mevcut sorunlarını yüksek sesle dillendirmek 
için alanlara akın e   ği bir gün. 1 Mayıs kapsamında 
yapılan etkinlikler bu amaçlara hizmet e   ği ölçüde 
coşkulu ve kalabalık oluyor. 
Arife gününe denk gelen ve -İstanbul için- Maltepe’de 
gerçekleşen 1 Mayıs etkinliklerinde coşkulu ve kitlesel 
bir görüntüyle karşılaşmadık, maalesef. Bu durumun 
önemli nedenlerinden birisi bayram yoğunluğuyla iş-
çilerin ve emekçilerin ka  lamamasıydı kuşkusuz. An-
cak bir başka önemli nedeni de 1 Mayıs etkinliklerinin 
ruhundan uzaklaşan bir organizasyonun ter  plenme-
siydi. Buna neler sebep oldu?
İlk aklımıza gelen şey tercih edilen 
alan… Organizasyonu yapan sendi-
kaların neden şehrin merkezinden 
uzaklaş  klarını anlamak çok güç. 
Pekala, Yenikapı’da yapılan bir or-
ganizasyon çok daha coşkulu bir 
ortam sunardı. Yenikapı, sanki bile 
isteye tercih edilmemiş gibiydi. 
Her şeyden önce neden böyle bir 
tercihin yapıldığını öğrenmek sınıf 
siyase  ni gözeten bizlerin hakkıdır.
İkinci ve daha önemli neden, AKP 
ik  darı boyunca sesini halktan 
yana yükseltmesi gerekirken, vekil-
lik hesabı yapan, düzenin siyase  ne karşı çıkmayan, 
işçi sını  nı örgütlemeyi kendisine mesele etmeyen, 
oturduğu yerden sendikacılık yapıyormuş gibi görü-
nen, gerçek bir sınıf siyase  nin önünü  kayan, sosya-
list görünümlü olan ama gerçekte oligarklaşmış olan 
“gizli” sarı sendikacılık  r. 
Sözümona sınıf siyase  ni göze   klerini belirten bu in-
sanlar hem mirasına çöktükleri devrimci sendikacılığı 
hem de sınıf siyase   yapamayan sosyalistler için bir 
ura dönüşmüştür. Sınıfa olan duyarsızlıklarını anla-
mak için çok uzağa gitmeye de gerek yoktur: Kürsü-
lerde yapılan konuşmalarda kimlere söz verildiği, ala-
na giren hangi örgütlerin isimlerinin öne çıkarıldığı, 
kürsüde işçilerin hangi meselelerine dair somut cüm-
lelerin kullanılmadığına bakmak yeterlidir. 
89 Bahar eylemlerinden sonra teşekkül eden 1 Ma-
yıs ter  p geleneği maalesef sendikalardaki sarılaşma 
nedeniyle işlemez hale gelmiş  r. 1 Mayıs özgürleş-
meli ve işçilerin ve sını  n sesi olmalıdır. Bu olmadan 

işçilerin yaşadıkları meseleler 1 Mayıs alanlarında 
gerçek bir karşılık bulmayacak  r. Taşeron sistem, dü-
şük ücretler, iş cinayetleri, dene  msiz ve güvencesiz 
çalışma, işçi sını  nın siyase  en ve önderlikten uzak 
tutulması gibi sorunlarımız sürmektedir. 
1 Mayıslarımız ne kadar coşkulu olursa hedefi mize o 
kadar yaklaşıyoruz demek  r. Coşkusuz geçen son 1 
Mayıs bize yapılacak işlerimiz olduğunu göstermiş  r. 
Ancak buna rağmen mi  ng alanına gelen yüzbinlerce 
insan heyecanla arzuyla 1 Mayısı sahiplenmiş  r. 
Son olarak biz bu köhnemiş düzene razı olmayacağız. 
Onun için tekrar söylüyoruz: 
Taşeron sistemine karşı, kadrolu ve güvenceli çalış-
ma!  
Patronlardan bağımsız bir sendikal örgütlenme ve ba-
ğımsız bir işçi emekçi siyase   var olmalıdır.

*İKEP Genel Başkanı

Türkiye sınıf mücadeleleri tarihi-
nin ender vakalarından biriydi Gezi 
2013. 
Başta her sını  an gençlik olmak 
üzere AKP Hükümetlerinin insanla-
rın hayat tarzlarına müdahalesine 
duydukları tepkinin yol aç  ğı bir 
patlamaydı bu. Ama öyle şiddetliy-
di ki kısa zamanda ülkenin seküler 
kesimleri de isyana ka  lıverdi. Mü-
tedeyyin çevrelerin gençleri de bir 
ha  a boyunca ağaçların kesilme-
mesi için basın açıklaması yapma-
ya çalışanları gaz bombardımanına 

tutan güvenlik kuvvetlerinin geri çekilmek zorunda 
kalıp milyonlarca insanın Taksim meydanını ve parkı-
nı ele geçirmesine dâhil oldular. Bu sırada her zaman 
olduğu gibi olayları ya  ş  rmak isteyen CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu Kadıköy’de par   mi  ngi yapmak 
istediğinde kendi tara  arlarını dahi tutamadı ve on-
lar da Boğaz köprüsünün üzerinden yürüyerek Taksim 
meydanına ulaşınca Kadıköy mi  ngini iptal etmek zo-
runda kaldıydı. 
Peki toplamda ülkede 8-10 milyon insanı sokağa dö-
ken Gezi protestoları sonuçta geçici de olsa niye ye-
nilgiyle sonuçlandı? 
Bunun tek bir cevabı var: Çünkü Gezi olaylarını “yar-
gılayan” mahkemenin iddia e   ğinin tersine ne idam 
cezasına (ağırlaş  rılmış müebbet hapis bu demek  r) 
çarp  rılan Osman Kavala ne de Mücella Yapıcı başta 
olmak üzere olaylardan tam dokuz yıl sonra 18 yıl ha-
pisle cezalandırılan insanlar Gezi’nin yöne  cisi ve kış-
kır  cısı değildiler. Esas kışkır  cı olan Taksim’e Topçu 
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1977’de Artvin’de Bir İşçi Olarak Vekil Adayıydım
Yaşar Avcı*

lar sırasında ilçedeki çeşitli derneklere ziyaretlerde 
bulundum. Halkın yolu ve diğer benzer derneklere 
uğradım. Yanılmıyorsam önce Halkın Yolu’nun derne-
ğine gi   m. Kampanya kapsamında neler yapacağımı 
anla   m. Kendilerine “ben bir işçiyim, işçi adayıyım, 
bana kampanyamda yardımcı olun” dedim. İlk görüş-
memde teklifi mi kes  rip a   lar. “Biz burjuva yasaları 
ile kurulan par   ve adayların propagandasını yapma-
yız.” dediler. Cevaben onlara “Sizin derneğiniz hangi 
yasaya göre kurdunuz?” sorusuyla karşılık vermiş  m. 
Nihayet kararımı verdim, bu işi tek başıma yapacak-
 m. 

O dönem yasada her par   veya bağımsız adayın be-
lediyenin ses cihazından yararlanma hakkı vardı. Belli 
bir miktarda para ya  rarak belediyenin ses cihazın-
dan yararlanabiliyordu adaylar. Para ya  rdım ve ilçe 
belediyesinin ses cihazından konuşma yap  m. Konuş-
mamda iki konuya ağırlık verdim: Birincisi, o zaman-
lar Sovyetler Birliği dağılmamış  . Bölgedeki ABD üsle-
ri nedeniyle Sovyetler Birliği sürekli sürtüşme içinde 
idi. Üsler, Karadeniz Bölgesi’nde bir baştan bir başa 

sıralanmış  . Olası bir savaşta 
Sovyetler Birliği ilk olarak ül-
kemize saldıracak  . Ülkemiz 
tehdit al  nda idi. İkinci ola-
rak, Karadeniz’de süregelen 
çay sorununa odaklanmış  m. 
Çay toplayan da, üreten de 
durumdan şikâyetçiydi. Hiç-
bir güvenceleri yoktu. Arha-
vi’den başlayarak kampanya 
boyunca bu konuları işledim. 
Arhavi’de belediyeye ait ses 

cihazında yarım saat konuşma hakkım vardı. Konuş-
mamı bi  rip dışarı çık  ğımda halk belediyenin önün-
de birikmiş  , kabalık  . İnsanlar birbirine soruyordu, 
bu aday kim. 
Belediyenin önünde burjuva yasalarına göre propa-
ganda yapan par  lere karşı olan gençler de vardı. 
Konuşmamdan sonra kararları değişmiş  . “Bildirileri-
ni ver, dağıtalım size gerek yok, halk dağı  r.” dediler. 
Böylelikle Arhavi’de işimi bi  rdim. Hopa’ya doğru ha-
reket e   m.
Hopa çay fabrikasında işçilere bildirilerimi dağı  rken 
fabrikanın yöne  cileri üstüme saldırmaya kalkış  . Ta-
cizlere rağmen bildirilerimi dağı   m. Ses cihazından 
konuşma yapabilmek için adliyede seçim kurulu baş-
kanına konuyu bildirmem gerekiyordu. Adliyedekiler, 
güvenliğimi sağlamaları için başvurmuş olmama rağ-
men eğer ses cihazından konuşursan tutuklanacağı-
mı söylediler. Meseleyi uza  rsam işimi yapamayaca-
ğımı anlayıp ısrar etmedim. Ancak bana ayrılan yerde 
mi  ng yapabileceğimi belir  ler. Tek başınaydım ve 

Kışlası dikmek isteyen zihniye   . 
Ama esas kışkır  cının kim olduğu sabitse de, Gezi’nin 
geçici yenilgisinin sebebi bu olamaz. Esas sebep olay-
lara örgütlü işçi sını  nın seyirci kalmış olması, yani bir 
siyasi işçi sını   önderliğinin eksikliğiydi. 
Hüküme  n burada uyguladığı baskı poli  kasını maze-
ret olarak göstermek doğru değildir. İşçi sını  nı ortak 
mücadeleye çağıramayan ve ona yeterli güveni ve-
remeyen işçi “önderlik”leri -o günkü Par  miz İKP de 
dâhil- suçludurlar. 
İşçi sını  nın önderlik eksikliği bugün de sürüyor. Gi-
derilmesi için bütün sınıf örgütleri birlikte mücade-
le etmeli ve işçi sını  nın bir genelkurmay heye  nin 
inşasının oluşmasına omuz vermelidirler. Bu inşa bu-
günkü yapılardan çok farklı ve onların çok üstünde 
olmak zorundadır. İKEP’in misyonu bu yolda işçi sını-
 nın öncüsüne yardımcı olmak  r.

* İKEP Genel Başkan Vekili

Askerden önce cam işkolunda 
işçi olarak çalışıyordum. Asker 
dönüşü bir müddet daha cam 
işkolunda çalış  m daha sonra 
gıda işkolunda işe başladım. 
Ülker’e ait bisküvi fabrikasın-
da işe girdim. 
Ülker’de çalışırken 1975’te 
Mehmet Ali Aybar ile Sosya-
list Devrim Par  si’nin kurucu-
ları arasına ka  ldım. Par  nin 
çeşitli kademelerinde görev 
aldım. Yöne  m kurulu üyeliği, 
ilçe başkanlığı ve il yöne  mi gibi görevlerde bulun-
dum. Sonuçta par   birçok ilde ve ilçeleri ile örgütlen-
di. 1977 seçimlerine ka  lmak için çalışmalar başladık. 
Ancak taşrada birçok ilçeyi polis zoru ile is  fa e   r-
diler, 1977 seçimlerine par   olarak ka  lmamız böy-
lelikle engellendi. Bunun üzerine par   üyelerinin bir 
kısmının kendi memleketlerinde bağımsız aday gös-
terilmesine karar verdik. Artvinli olduğum için Art-
vin’den bağımsız milletvekili adayı oldum. 
Çalış  ğım işyerinden izin almam mümkün değildi. Se-
çim kampanyası yapabilmek için SSK’dan 15 günlük 
sağlık raporu aldım. Hazırlıklarımı yaparak işe koyul-
dum. Önce afi ş ve bildiri bas  rdım ve şehirlerarası 
otobüse binerek yola koyuldum. Artvin’e vardığımda 
seçime 8-9 gün kalmış  . Hemen işe koyuldum. 
Artvin’in ba  dan ilk ilçesi Arhavi olduğu için çalışma-
lara buradan başladım. Önce bana afi ş asmam için 
ayrılan yerde işe koyuldum. Elimde  rça ile kova ve 
sır  mda çuval içinde afi şler ve bildirilerle… Çalışma-
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mi  ng için desteğe ih  yacım vardı. Acaba ne yapa-
bilirim derken, belediye başkanına gi   m ve durumu 
anla   m. Kendisinden bana yardımcı olmasını rica et-
 m. 

Belediye başkanı CHP’liydi ancak birinci TİP’te bu-
lunmuş iyi bir insandı. Bana bir ses sistemi ayarladı 
ve mi  ng için ayrılan yere ses cihazını kurdurdu. Ho-
pa’nın küçük meydanı vardı. Meydana belediye baş-
kanının yönlendirdiği elektrikçi ile tahta kürsü kurduk. 
Mi  ng günü Cuma idi. Bana ayrılan saatler, 12.00 ile 
14.00 arasıydı. Hopa’da Cuma günleri Pazar kurulur. 
Köylerden pazara gelen insanlar vardı. Kürsüyü ve ses 
cihazını kurarken birileri de bizi izliyordu. İzleyenler-
den ikisi avukat ve mimarmış. Mesleklerini sonradan 
öğrendim. Bana aday hakkında sordular, kimdir ve 
ne zaman gelecek? Ben de onlara sordum, “Nasıl bir 
aday bekliyorsunuz, aday benim.” Bu cevabıma güldü 
geç  ler. Konuşma saa  m geldiğinde meydan boştu. 
Buna rağmen konuşmaya karar verdim. Konuşmam 
genellikle üsler sorunu ve çay ile  ndık sorunları üze-
rineydi. Üre  cilerin sorunlarını dile ge  rmeye 
çalış  m. Konuşmaya başladığımda tek tük 
olan insanlar çoğalmaya başladı. Mey-
dan doldu. 
Konuşmam bi   ğinde köylüler, köy-
lerine götürmek üzere afi şlerimi ve 
bildirilerimi aldılar. Mi  ng bi   kten 
sonra insanlarla konuşurken, mi  ng 
öncesi gülüp geçen avukat ve mimar 
tokalaşmak için sıraya girmişlerdi. 
Mi  ngden sonra teşekkür etmek için 
belediyeye gi   ğimde kapıda karşılandım. 
Zaman kaybetmeden otogara gidip Borçka’ya 
geçmem gerekiyordu. Ancak eski TİP’li ağabeylerim 
etra  mı sardılar. Bunlardan İsmet ağabey ve yanın-
daki eski TİP’li ağabeylerim bir yemek yedirmeden 
bırakmayız dediler. Beraberce yemek yedik. 
Hopa’dan Borçka’ya devam e   m. Borçka’ya giderken 
yine elimde kova ile  rça ve sır  mda çuval, çuvalın 
içinde afi şler ve bildiriler vardı. Minibüste insanlar 
beni tanıdı ve sordular siz o aday mısınız diye. Soh-
be  miz Hopa’dan Borçka’ya kadar devam e   . Borç-
ka’da yine belediyenin ses cihazından konuştum. İşle-
rimi halledip Murgul’a geç  m. 
Murgul’da E   Bank’ın bakır işletmesi vardı. Önce 
otelde kaldım. Sabah erkenden E   Bank’ta çalışan 
ve madene giden işçilere bildiri dağı  rken etra  mı 
MHP militanları sardı. Bak  m saldıracaklar, hemen 
Murgul’un ortasından geçen derenin üstündeki köp-
rüye  rladım. Demirlerine çık  m ve ajitasyon yap-
maya başladım. “Bu gördüğünüz militanlar yabancı 
sermayenin uşakları, bana saldırmaya kalkıyorlar.” 
diye bağırdım. Bunun üzerine insanlar birik  . Kala-

balığı gören militanlar uzaklaş  lar. Ben bildiri dağıt-
maya devam e   m. Bu sırada madende idari kadroda 
görevli olan arkadaş eski TİP’li olduğunu öğrendim. 
Beni bırakmadı, akşamleyin madende misafi rhane-
de misafi r e   . Murgul çalışmalarım bi  nce Artvin il 
merkezine hareket e   m. 
Yanımda malzemem kalmamış  . Malzemeler Artvin 
il merkezinde otobüs garında yazıhanedeydi. Yine ya-
nıma bir miktar afi ş ve bildiri aldım. Artvin il merke-
zinde de ses cihazından konuşma yap  m. Sonra mal-
zemelerle birlikte Yusufeli’ne geç  m. İlçede solcu bir 
kitap evi sahibi buldum. Malzemelerimi oraya bırakıp 
afi şlemeye çık  m, bildiriler dağı   m. Kitapçıya geri 
geldiğimde kitapçı korkmuştu. “Seni MHP militanla-
rı arıyorlar, nerede kalıyor diye. Malzemelerini al ve 
buradan git.” dedi bana. Geç vakit olmuştu. O saa  e 
vasıta yoktu. Artvin’e dönmek için yoldan geçen bir 
kamyona atladım. Yusufeli macerası da böylece bit-
 . Yusufeli Erzurum kültürüne daha yakın olduğu için 

biraz sağcıdır. 
Ertesi gün Ardanuç’a gi   m. Bildiriler dağı   m, 

afi şleme ve konuşmalar yap  m. Oradan 
Şavşat’a, doğup büyüdüğüm ilçeme, 

geç  m. Yine bana ayırılan yere afi şle-
rimi as  m. Afi şleme yaparken yaş-
lı bir amca yanıma geldi ve adayın 
kim olduğunu bana sordu. “Çok 
konuşuluyor” dedi. Buradaki aday 
benim dedim. Şapkasını çıkardı. Kal-

dırdı yüzüme bak  . “Aha dedi bu ya-
şıma geldim, kendi afi şini asan adayı ilk 

defa gördüm. Adaylar afi ş ve bildirilerini 
başkalarına yap  rırlar.” Şavşat’ta da bildirimi 

afi şimi as  m. Konuşmamı yap  m. Şavşat’ın köylerini 
dolaş  m. 
İstanbul’da ilk işe başladığımda birlikte çalış  ğım 
arkadaşım Şemse   n Acaroğlu’nun minibüsü var-
dı. Onunla Şavşat’ın köylerini dolaş  m. Propaganda 
yap  m. Arkadaşım rahmetli oldu. Kendisini hayırla 
anıyorum. Adaylık çalışmalarımın son noktası Şavşat 
oldu. 
O zamanlar CHP Artvin’de hep iki milletvekili çıkarı-
yordu. Bu seçimde birini kaybe   . Seçimden sorumlu 
olan Ali Topuz bu sonuç yüzünden beni suçlamış  . 
İkinci vekilliği kaybetmelerine sebep olduğumu iddia 
e   . Fakat gerçek öyle değildi. O zamanlar AP’nin en 
güçlü adaylarından biri olan Hasan Ekinci aday göste-
rildiği için CHP iki vekil çıkaramamış  . Böylece Artvin 
ve ilçelerinde sürdürdüğüm adaylık serüvenim sona 
ermiş oldu. 
Seçimden sonra Sosyalist Devrim Par  si’nin il ve ilçe 
örgütleri kuruldu. Artvin, par  nin iyi örgütlü olduğu 
illerinden biri oldu. Son olarak bir şeyi de ifade et-
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mem gerekirse; o dönem Artvin’de Dev-Yol etkili idi. 
Seçim süresince de bana yardımcı olmadılar. Ve o 
dönem CHP de Ecevit popülerdi. Dağa taşa “ümidi-
miz Ecevit” diye yazılar yazılıyordu. Kendilerine sor-
duğumda biz yazmadık dediler. Fakat gençliğin %90’ı 
da Dev-Yolcuydu. Bu durum hala aklımda kalan bir 
çelişkidir. Bugün bile bu işi çözebilmiş değilim. Artvin 
maceram ve aklımda kalanlar böyledir.
Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, mücadeleye de-
vam!

* İKEP İstanbul, Sarıyer İlçe Temsilcisi

‘İşçi sını   olarak atmamız gereken en önemli adım 
patronlardan ve onların devle  nden bağımsız bir si-
yasi örgütlenmeyi inşa etmek  r.’  
Türkiye için bu tespi   yapıyoruz. 
Bunun yolunun siyase  e işçi sını   kimliğini -yeniden- 
inşa etmekten, BİRLİK’ten geç  ğini dile ge  riyoruz. 
‘Kadınlar işçi sını  nın yarısıdır’ di-
yoruz. 
Kadınlar olmadan verilebilecek bir 
siyasi mücadele, kadın işçiler ol-
madan verilecek bir sınıf mücade-
lesi olmadığına parmak basıyoruz. 
Ayrıca bağımsız kadın örgütlenme-
lerinin ve bağımsız kadın mücade-
lelerinin desteklememiz gerek  ği-
ni söylüyoruz.
Peki siyasi mücadeleye kadınların 
ve erkeklerin ka  lımını neden fark-
lı tar  şmalıyız?
Mesele neden ‘kadın-erkek elele, 
mücadeleye’ basitliğinde ele alınamaz? 
***
Biliyoruz, başımıza musallat olmuş, üre  m araçlarının 
özel mülkiye  ne dayanan sermaye düzeni işçilerin, 
kadın-erkek tüm ücretli çalışanların emeğinin sömü-
rülmesine dayanıyor.
Ancak kadınların emeği söz konusu olduğunda konu-
nun bundan ibaret olmadığını da herkes bilir.
Bizler için ücretli çalışsak da, bir de ‘ev işi’ vardır. 
Ayrıca çoğumuz için ücretli çalışma olanağı yoktur. 
***
Bundan 40 küsur yıl önce C. Delphy kapitalizmde ‘ev 
işi’ olarak adlandırılan işlerin, sadece, kadınlar tara-
 ndan ve aile içerisinde sunulduğunda ‘ücretsiz’ ol-

duğunu, ve bu durumda ‘üre  m sayılmadığını’ dile 
ge  rdi.  
Aksi durumda aynı işlerin tümünün ‘ücretli’ olduğuna 
ve sa  n alındığına/mübadele edildiğine, üre  m ola-
rak da kabul edildiğine dikkat çek  . 

Siyasi Mücadele Erkek İşi midir?
Pınar Erol*

H. Hartmann ise, yine 40 yıl kadar önce, kapitalizm 
ile, ondan çok daha eski olan erkek egemenliğinin 
(patriyarka) nasıl iç içe geç  ğini, tarihten bugüne 
nasıl kah ça  ş  ğını, kah uyuştuğunu tar  ş  ğı maka-
lesini yayınladı.   
Makalesinde Marksizmin kapitalizmi açıklarken kul-
landığı işçi, işgücü, yedek işgücü ordusu, ar  -değer, 
sömürü gibi kategorilerin “cinsiyet körü” olduğunu 
anla   . 
Dünyaya kapitalizmin egemen olduğunun bütünüy-
le farkında olan Hartmann’a göre erkek egemenliği, 
sermaye egemenliğinin yanı sıra işleyen, onun kadar 
güçlü bir diğer egemenlik biçimiydi. 
Patriyarka/erkek egemenliği, kabaca, kadınların 
bedenine/cinselliğine ve emeğine el koyan bir ege-
menlik sistemiydi. 
***
Bugün kapitalizm kırk yıl öncesine göre hayatlarımı-
zı daha da karartmış durumda. 
Milyonlarca insan için karşılanmayan insan ih  yaç-

ları arasına beslenme, barınma, 
eği  m, sağlık, kırk yıl öncesine 
göre çok daha fazla oranda ve 
tüm dünya çapında girmiş du-
rumda. 
Sermaye düzeninin sebep oldu-
ğu, kışkır   ğı savaşlar silah sana-
yinin durmadan serpilmesine yol 
açarken, ülkeler, insanlar bu sa-
vaşlar sonucunda yıkımla, göçle, 
yoksulluk ve geleceksizlikle karşı 
karşıya. 
Kadınlar ve çocuklar, savaşların, 
yoksulluğun ve zorunlu yer değiş-

 rmelerin büyük mağdurları. 
Kırk yıl öncesinden farklı olarak bugün Sovyetler Bir-
liği yok. Kendi bürokratları eliyle kapitalizme teslim 
oldu, oligarklara dayalı yeni yoz rejimler kuruldu. 
Baş bürokra   tara  ndan 1935 yılında ‘sosyalizmin 
kurulduğunun’ ilan edildiği bu toprakların kadınla-
rının pek çoğu bugün yurtlarından, evlerinden uzak-
ta, ev içi bakım hizmetleri başta olmak üzere birçok 
ağır ve güvencesiz işlerde çalışıyor. 
Yine bugün dünyanın hiçbir yerinde, sosyal mücade-
lelerin gelişkin olduğu ve zenginliğin birik  ği Avrupa 
ülkelerinde bile, kadınlar için eşdeğer işe eşit ücret 
mücadelesi bitmiş veya kazanılmış değil. 
İşsizlik veya yedek işgücü ordusu kategorilerini hala 
her ülkede daha fazla kadınlar dolduruyor. 
Kadına yönelik şiddet tüm hızıyla devam ediyor.
Patriyarkayı Hartmann’ın tanımı ile kadınların eme-
ğine ve cinselliğine el konulan bir egemenlik biçimi 
olarak tanımlarsak, kadına yönelik şidde   ve kadın 
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cinayetlerini de bu egemenliğin zor aygıtları olarak 
görebiliriz.
Hemen her örnekte, kadınların bir ilişkiye son vermek 
istediği, razı olmadığı, i  raz e   ği durumlarda yaşa-
nan kadın cinayetleri -ki bunlar esasen erkek cinayet-
leridir- hızı alınamaz bir şekilde devam ediyor. 
***
Tüm bu koşullar al  nda kadınlar 
için siyasi mücadele ikinci değil, bir 
üçüncü mesaidir. Hem vakit ayır-
mak açısından, hem içerik açısın-
dan. Zordur. 
İh  yacımız olan bir yandan erkek 
egemenliğini tar  şan, kavrayan, 
reddeden, kadınlara yer açan, ka-
dınların taleplerini ve özlemlerini 
dile ge  ren, içeren bir işçi sını   
mücadelesi – kadın erkek tüm in-
sanlığın aklını ve iradesini devre 
dışı bırakan sermaye egemenliğine 
karşı, onu ortadan kaldıracak ortak 
mücadelenin koşulu olarak.
Bir diğer ih  yacımız kadınların mücadelesinin her 
daim kendi öz-örgütlerine, kendi gündemine, ih  yaç-
larına bağlı olarak varlığı. Erkek egemenliğini ortadan 
kaldıracak bir mücadelenin koşulu olarak. 
İşçi sını   siyaset yapmalıdır. 
Kadınlar siyaset yapmalıdır. 

* İKEP Üyesi, İstanbul

Bugünün gençleri olarak çocukluğumuzdan i  baren 
hep birilerinden bir şeyler dinledik. Bize öğütler, na-
sihatler ve hayat dersleri verildi. Ebeveynlerimiz, bü-
yüklerimiz ve öğretmenlerimiz haya  n açık kapılarla 
dolu olduğunu, yeterince çabalarsak harika bir gele-
ceğin bizi beklediğini söyleyip durdular. Büyüdükçe 
bunların aslında harika masallar olduğu gerçeğiyle 
yüzleş  k. Bu masallara inanmak da aslında güç değil-
di, çünkü bize hep bu öğre  lmemiş miydi? “Yeterin-
ce çabalarsak” her kapı önümüze açılacak  , ak  f ve 
güzel bir hayat yaşayacak  k. Kapitalizmin bu koşulları 
gözetmeyen idealist ve en rezil yalanına kendimizi bı-
rakıverdik. Büyüdüğümüzü daha anlamadan bu ger-
çeklikle yüzleş  k. Sorun bizde olmalıydı, çünkü hayat 
sana çabalarının karşılığını verirdi. Koşullar ne olursa 
olsun sen istersen haya  nı değiş  rebilirdin. Eğer de-
ğiş  remediysen de bu senin problemindi. 
Bu yalanı fark edemediğimiz için kendimizi eleş  rip 
yıllarca üstesinden gelemediğimiz yetersizlik hissi, 
insanı insanlıktan çıkarıp bir numara haline ge  ren 
sınavların yara   ğı yorgunluk, haya  mızın en güzel 

Gençler Gerçekten İş mi Beğenmiyor? 
Esin Umut Kaçmaz*

Al  lı Masa Ülkeyi Kurtarır Mı?
Kadrican Mendi*

yıllarında karşı karşıya kaldığımız parasızlık, üniversi-
teye girdiğimiz anda yok olması gerekirken daha da 
kuvvetlenen gelecek kaygısı, tüm çabalarımızın boşu-
na olduğu hissi ve belki de gerçekliği bugünün genç-
lerinin yapı taşları haline gelmiş durumda. Herkesin 
eleş  rdiği bu “iş beğenmeyen, tembel” gençleri bu-
güne kadar kim dinledi?

Bugün çoğumuz harçlığımızı çıkar-
tabilmek adına bir yandan okur-
ken bir yandan da emeğimizi hiçe 
sayan ücretlere kimsenin tenezzül 
etmediği işlerde çalışıyoruz. Çoğu-
muz işyerlerimizde sigortasız çalış-
mak durumunda olduğumuz için 
hakkımızı alamıyoruz. Çoğumuz 
bizden büyük olan, bu tecrübeli 
ve “mükemmel” insanların savur-
duğu hakaretleri her gün yutmak 
zorunda kalıyoruz. Çoğumuz okul 
masrafl arımızın al  nda eziliyor, 
desteksizliğin yükünü daha bugün-

den omuzlarımızda taşıyoruz. Çoğumuz diplomamı-
zın hiçe sayılması sebebiyle kendi bölümlerimizde 
çalışamıyoruz. Çoğumuz mezun olduktan sonra iş bu-
lamıyoruz. Yaşamak istediğimiz hayat bir yanda dur-
sun, bugün bu ülkenin en berbat hayatlarını en güzel 
yaşlarımızda aslında bizler yaşıyoruz. 
Biz gençler olarak bugün yok sayılıyoruz, avutuluyo-
ruz. Hiçbir gerçekliği olmayan yalanları dinliyoruz. 
Birilerinden azar işi  yoruz. Birilerinden bizi dinleme-
lerini bekliyoruz. Ama ar  k yeter! 
Biz de bize hiçbir şey vermeyen, bizden sadece alan, 
geleceğimizi çalan, bir de bize “iş beğenmiyorlar” di-
yen bu insanlara soruyoruz: Gerçekten biz mi iş be-
ğenmiyoruz?

* İKEP Üyesi, Ankara, Öğrenci

Kurtulmaktan neyi anladığınıza göre bu sorunun ce-
vabı değişir! 
Saray ik  darının olağan bir seçim sonrasında sandıkta 
kaybederek ik  darı teslim edeceği senaryosuna göre; 
evet kurulacak bir merkez sağ ik  darının kısa vadede, 
Saray ik  darında kontrolden çıkmış israf ve yolsuz-
luğun dizginlenmesi ile dahi bir ekonomik ve moral 
iyimserlik yaratabileceği söylenebilir. Tabi eğer, orta 
sınıf tüke  m alışkanlıklarının tatmini için dünya piya-
salarından yine “yeni bir sayfa” hikâyesi üzerinden 
toplanacak krediler üzerinden yara  lacak bir parasal 
genişlemeye ümit bağladıysanız!
Bu, daha önce de, hem demokrat par   hem Özal hem 
de AKP ik  darlarının ilk dönemlerinde yaşandı. Ve ka-
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Irak, Suriye, Türkiye; Savaştan ve Ölümden Baş-
ka Bir Yol Yok mu?

Zeki Kılıçaslan*

munun ekonomi üzerindeki ağırlığı ve göreceli dene-
 minin ortadan kalkmasıyla sonuçlandı! Bu poli  ka 

“dışa açık büyüme“, yani “eğer dışardan daha ucuza 
şeker bulabiliyorsak kendimizin üretmesinin anlamı 
yok“ yaklaşımıdır, ideolojik bir tercih  r ve sonuçlarını 
son 40 yıldır tüm yıkıcılığıyla yaşıyoruz! 
Kılıçdaroğlu’nun birkaç kez yap  ğı ”kamulaş  rma”
vurgusu dışında masanın diğer unsurlarının “dışa açık 
büyüme” siyase  ni bırakacaklarına ilişkin en küçük 
bir işaret yok! Ha  a Babacan pervasızca “özelleş  -
me“leri ve taşeron sistemini savunmaya devam edi-
yor! 
Bu durum masada başka bir alterna  f olmadığını 
gösteriyor; aynı ekonomi-poli  kayı izleyip farklı so-
nuçlar alacağını iddia eden bir “poli  k sınıf”la karşı 
karşıyayız! 
Bu meselenin tahlilini iyi yapmak durumundayız; 
“masaya niçin hep aynı sını  n temsilcileri oturu-
yor?” sorusu emek sını  nın önceliğidir. 
Cevap maalesef yalın ve inci  ci: Emeğin temsilcileri 
siyase  e yoklar! Emek siyase   yap  ğı iddiasında olan 
poli  k örgütlenmeler, mevcut “masa”nın toplumdaki 
meşruiye  ni sarsamadıkları gibi alterna  f olabilecek 
masayı kurabilecek bir irade de geliş  remiyorlar!
Neredeyse bütün poli  k öngörü; Saray’ın ik  darını 
devredeceği yönünde. Bu olasılığı cepheden reddet-
menin man  ğı elbe  e yok, lakin devralacak bileşenin 
“halkı rahatlatmak” dışında bir hiçbir somut projesi 
olmadığını da görmek zorundayız, başkasına ih  yaç 
duymuyorlar. 
Mevcut ik  dar blokunun (aynı sını  n diğer temsil-
cilerine devredilmek üzere) bir an önce dağı  lması, 
çöküşün tüm yükünü taşıyan emekçilerin sesleri bas-
 rılarak, “yegâne”  öncelik olarak emek sını  na da-

ya  lıyor. Bunun öncelik olarak gö-
ze  lmesi pekâlâ anlaşılabilir ama 
bununla birlikte daha iyi bir dünya 
için Sını  n kendi içinden üreteceği 
poli  kalara ve kendi temsilcilerine 
sahip olması göze  lmezse hiçbir 
kronik sorunumuzun çözülmeye-
ceğini bilmeliyiz.  
Orta sınıf hassasiyetlerinin; laiklik, 
cumhuriyet gibi kültüralist kur-
tuluş sloganlarının esas alındığı 
söylemler vasıtasıyla geniş halk 
kitlelerine ulaşma siyase  , emek 
sını  nın çıkarlarının al  nı oymak 
dışında bir sonucu varmayacak  r. Emek siyase   ak-
törlerinin, program ve söylemini, halkın esasını oluş-
turan emekçilerin öncelikli ve uzun vadeli çıkarları 
üzerinden geliş  rmeleri bugünün kaçınılmaz ve tarihi 
sorumluluğudur. 

Emek/sol par  lerinin sendikaların, her türden işçi ör-
gütlerinin “seçim gündemi”nden bağımsız (ama göz 
ardı etmeksizin) muhatabı oldukları sını  n çıkarlarını 
esas alan programa  k ve pra  k gündemler oluştur-
maları haya  dir. 
En basi  nden şu ana kadar Sınıf siyase  ni göze   ğini 
söyleyenlerin, üzerinde mutabık kaldıkları bir alter-
na  f anayasa metni çalışması dahi olmaması, toplu-
mun her kesimine söyleyebilecekleri bir sözlerinin de 
olamaması anlamına gelmiyor mu! 
Velhasılı kelam; Türkiye’nin Emekçi sını   “masa”ya 
oturacaksa bu ya kendi masası ya da kendi temsil-
cileriyle oturacağı bir masa olmalıdır. Bu konuşması 
kolay ama gerçekleş  rilmesi için devasa bir birikim ve 
çalışma gerek  ren bir iş  r. 
Ancak eğer sını  n çıkarı için siyaset yapıyorsak, ön-
celikle sını   kendi gerçekliğiyle yüzleş  rmek, içinde 
kaybolduğu rüyadan uyandırmak zorundayız.

* İKEP Sakarya İl Temsilcisi

Uzun yıllardır coğrafyamızda savaştan, ölümden baş-
ka bir şey konuşulmuyor. Yanı başımızda Rusya-Uk-
rayna savaşı devam ederken şimdi de hükümet Suri-
ye’ye yeni bir operasyondan söz ediyor.
Önceleri Irak ve İran halkı öldürtüldü birbirlerine. Bir 
milyondan fazla Müslüman gencin cesedi çöllere,  ba-
taklıklara gömüldü. Şimdi kimse savaşın neden çık  -
ğını bile bilmiyor! Zaten bir savaş nedeni de yoktu ki 
bilinecek!
Sonra ardından ABD ve mü  efi klerinin Irak işgali gel-
di. Irak’ın büyük kitle imha silahları var denilerek. 

Ancak onca insan öldürüldükten 
sonra i  raf edildi; pek de bir silah 
yokmuş diye. Zaten savaş olması 
için bir şey olması da gerekmiyor ki 
bizim topraklarımızda!
Düşman çok bizim Ortadoğu’da! 
Sünni dersin, Şii dersin, Türk, Kürt, 
Arap dersin kırdırırsın birbirine. Ve 
ardından arkası gelir. Sünni, Arap 
kimlikli Saddam diktasından bıkmış 
Şii ve Kürt halkları yalvarır ABD’ ye 
bombalasın diye Bağdat’ı. Sonra 
Suriye’ye gelir sıra. Baskıcı rejimler 
al  nda ezilen kitlelerin muhalefe   

kolaylıkla döndürülür silaha, kafa kesmeye. Bu sefer 
Suriye’nin Sünni halkı ve yanında da bizim AKP ik  da-
rı bu sefer tersinden çağrı yapar ABD’ye bombalasın 
bu Şii (Nusayri) ik  dar merkezi Şam’ı diye! 
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Düşülen rezil duruma bir bakın! Irak ve Suriye’deki 
halklar birbirine düşman kamplarda yaşarken emper-
yalistler “barışın” garan  si olur. Bir yandan da İsrail 
keyifl e seyreder,  bir şey yapmadan bölgede kendine 
karşı gelebilecek tüm güçlerin dağılmasını, Suud ve 
körfez şeyhliklerinin kendi yörüngesine girmesini.
Nasıl ki Suud krallığı ve şeyhlikler kendi ik  darlarını 
korumak için kendinden farklı Müslümanları düşman 
belle  rken ülkemizin ik  darları da pek farklı davran-
mıyor bu konularda. Sermayenin farklı kanatları ik  -
dardan daha fazla pay almak için laik, dindar, Sünni, 
Alevi, Türk, Kürt kimliklerini ve ötekine düşmanlığı 
esas almakta kendine. 
Türkiye Cumhuriye   hüküme   şimdi de Suriye’deki 
Kürt bölgesini hedef alan yeni bir hareket başlatma 
hazırlıklarında. Ama hem ABD’nin hem de Rusya’nın 
onayı olmadan bunu yapması da mümkün değil. O 
zaman kaçınılmaz pazarlıklar ve tavizler söz konusu 
demek ki. Aslında Kürt meselesi konusundaki çö-
zümsüzlük, hem Irak hem Suriye hem de Türkiye’nin 
emperyalist güçler konusunda eli-
ni kolunu bağlamakta bir şekilde, 
bölge ülkelerini emperyalist güçle-
re bağımlı kılmakta.
O zaman kendi kendimize soralım! 
ABD, İsrail veya Rusya Türkiye ve 
bölgedeki Kürt meselesinin barış-
çı olarak çözülmesini, bölge, ülke 
ve halklarının barış içinde birlik ve 
dayanışmasını mı ister yoksa şimdi 
olduğu gibi durmadan birbirleriyle 
savaşmasını mı, kendilerine muh-
taç kalınmasını mı? Bu sorunun ce-
vabı açık  r. Açık olan bir şey daha 
vardır ki bölgemizde ve ülkemizde kimlik temelinde 
savaşı, ça  şmayı isteyenler ne kadar milliyetçi, vatan-
sever ya da hakiki Müslümanlık iddiasında olsalar da 
aslında emperyalistlere hizmet etmekte olan çıkar 
gruplarından başka bir şey değiller.
İki Dünya savaşında birbirlerinden onlarca milyon 
genci öldüren Almanya, Fransa ve öteki ülkeler şimdi 
Avrupa Birliği adı al  nda tek bir devlet olmuş durum-
dalar. Hâlbuki Türkiye, Suriye, Irak halkları Sünniler, 
Şiiler, Araplar, Türkler, Kürtler bu kadar acı bir geçmi-
şe sahip değil ve bir zamanlar birlikteydiler zaten.
O zaman gelin bir hayal kuralım. Bölgemizdeki ülkeler 
ve halklar olarak eşitlik, adalet temelinde barışı, işbir-
liğini, kardeşliği –ve pekâlâ niye olmasın, yeni bir söy-
lem temelinde AB gibi bir birliği- hayal edelim! Ha-
yır, çekinmeye hiç gerek yok, birileri siz bölgemizde 
“Müslüman Birliği” mi ,  “Birleşik Demokra  k Ortado-
ğu Konfederasyonu” mu veya “Birleşik Sosyalist Or-
tadoğu” mu is  yorsunuz diye istediği kadar sorsun!

Evet, is  yoruz, niçin olmasın ki? Birbirimize bomba, 
füze  rlatmak yerine, temiz su, güzel ekmekler, yiye-
cekler, hekimler, hemşireler, öğretmenler, mühendis-
ler yollasak çok mu garip olur yani! Yoksa siz çürümüş 
kahraman cesetleri, kesilmiş başlar, delinmiş karınlar, 
kopmuş bacak ve kollardan yana mısınız?
İs  yoruz ve başaracağız! Bölge ülkeleri ve halkları 
olarak bizlerin başka ülkelerden başka halklardan bir 
eksiğimiz yok. Tabi ki savaştan çıkarı olanlar, bir kim-
liğin adına kendi saltanatlarını kuranlar değil, bunu 
gerçekleş  recek olan bu bölgenin işçileri, emekçileri, 
bütün halkları olacak.

* İKEP Par   Danışmanı

“Her yasak kendi isyancısını yara  r”
Sanat insanı bilinçlendirmeye ve ileriye götürmeye 
hizmet eder. Sanatçı bir meseleyi kendine amaç edi-
nir ve bu mesele üzerine sana  nı en güzel biçimde 
icraya çalışır ve kimi zaman halkın sesi olur. Yani sanat 

aslında her dönem bir başkaldırı 
olmuştur. Bunun en güzel örneğini 
de Gezi Parkı eylemlerinde gördük. 
Hükümete karşıt herhangi bir gö-
rüşün yasaklanması ile sana  n ya-
saklanması birçok nedenden ötürü 
benzerdir. Ve ik  darlar başka ses-
lerin duyulmasını istemez kendi ik-
 darlarının sallan  ya gelmesinden 

korkarlar. Günümüzde sanatsal fa-
aliyetlerin en yaygın uğraşlarından 
biri müzik  r bu sebeple ik  darın 
en çok kontrol al  nda tutmaya ça-
lış  ğı sanat dalı da müzik  r.

Ülkemizde bir süredir korku iklimi ve baskıcı bir at-
mosfer yara  lmaya çalışılıyor. Bu da kısmen başarıldı. 
Ayrıca derin bir ekonomik krizin içindeyiz. Çocuklar 
bile ar  k ekonomi tar  şır hale geldi. Üniversite ve lise 
çağındaki gençler belki paraları çıkışırsa konser ve si-
nema gibi etkinliklere gidebilir hale geldiler. Çoğu 
genç için ise sosyalleşme sadece arkadaşlarıyla belki 
bir kafede parası yoksa da parkta oturmak oldu. Kon-
ser mekânının uzak olmasından yakınılan zamanlar-
dan, konserlerin yasaklandığı ve yasaklanmayanlara 
ise gençlerin gidecek parasının olmadığı zamanlara 
geldik.
2016’da Grup Yorum ile başlayan konser yasakları gü-
nümüzde çığırından çıkmış bir şekilde devam ediyor. 
Gün geçmiyor ki önümüze başka bir konser, fes  val 
yasağı, bir şarkıcının tutuklanması haberi düşmesin. 
Halk ve gençler para ayırabilirlerse günümüz baskı-
larından ve ekonomik koşullarından uzaklaşıp bir an 
olsun sadece eğlenebilecekleri ve kafalarını dağıtabi-

Yasaklar Topluma Saldırıdır!                
Deniz Bikriç*
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Müslüman Sosyalistler: Zulüm ve Tevhid
 Ekseninde Manevi Özgürlük Problemi               

    Fuat Kına

lecekleri etkinliklerden zorla uzaklaş  rılıyor. 
Bu yasak ve tutuklamaların örneklerini çok yerde 
gördük ve görüyoruz. Grup Yorum’un konser yasağı, 
Ezhel’in tutuklanması, yıllardır üniversitelerde bahar 
şenliklerinin yap  rılmaması ve şimdi de beğenmedik-
leri konserlerin iptali…
Pandemi zamanında sana   meslek edinmiş insanların 
müzik aletlerini satmak zorunda kalmaları yetmezmiş 
gibi şimdi de meslekleri icra e   r  lmiyor.
O Kürtçe şarkı söylüyor, diğeri ahlaksızlığı özendiriyor, 
gençler içki içiyor ve bunlara benzer bir sürü “gerek-
çe” ile ifl ah olmaz bir şekilde yaşam şeklimize, özgür-
lüklerimize müdahale ediliyor ama “gençlik şenliği” 
adı al  nda öğrencileri par   mi  ngine götürmek ser-
best oluyor. Vakalar azaldı denilerek maske yasakları 
halkın sağlığı riske a  larak kaldırılıyor ama 24.00’den 
sonra olan müzik yasağı sadece 01.00’e çekiliyor. 
Asla “Kindar” bir nesil olmayacağız ve bize uygulanan 
bu yıldırma poli  kasına boyun eğmeyeceğiz. Ken-
di mutsuzluklarında bizi de boğmak isteyenlere inat 
konserlerde, fes  vallerde, mi  nglerde engellenen 
sanatçıların şarkılarını daha gür bir şekilde söyleye-
ceğiz. Tarih boyunca şarkılar, kitaplar,  yatro oyunları 
yasaklandı, müzisyenler tutuklandı bugün her birini 
nasıl ha  rlıyorsak yıllar sonra da bugün yasakladığınız 
sanatçıları öyle ha  rlayacağız. Sanat insanın bir sığı-
nağıdır ve insanlardan asla kopar  lamaz.
Her şeye rağmen korkmuyoruz, susmuyoruz, haykı-
rıyoruz!

* İKEP Üyesi, Ankara, Öğrenci

Müslüman sosyalistlerin toplumu, tarihi ve siyase   
nasıl kavradıklarına ve kavrayabileceklerine açıklık 
ge  rmeye çalışacağım bu yazıda toplumsal 
ilişkilerin zulüm ve eşitsizlikler eksenin-
de okunabileceğini, en sahici teyakkuz 
halinin ise tevhidi bir yaklaşımda sak-
lı olduğunu, ve ancak bu şekilde an-
lamlı bir ahlaki-poli  k perspek  fi n 
geliş  rilebileceğini iddia edeceğim.
Zulüm sistemlerini türlü biçimleriyle 
hepimiz tanıyoruz aslında; emekçinin 
fazladan yara   ğı değeri binbir yolla 
gasp eden sermaye düzenini, kadınla-
rın eşitlenme mücadelesinin tam karşısında 
peyda olan erkek şidde  ni, Kürdün kendi ana dilinde 
eği  m almasına dahi tahammül gösteremeyen ka-
vimci-ulusçu ideolojiyi… Zulüm sistemleri toplumsal 
eşitsizliklerin belli tarihsel koşullar al  nda etkinleş-
mesi ve zamanla birikmesinden kaynaklanıyor, genel 

geçer ve tekrarlı bir nitelik kazanıp birer sistem haline 
geliyor, ardından mevcut eşitsizliklere kaynak teşkil 
etmek sure  yle zulmün devamlılığını temin ediyor.
Zulüm en temelde tevhid’in yeryüzündeki maddi te-
cessümü sayılabilecek eşitlik prensibini bozup, kulun 
kula kul edilmesi anlamına geliyor. Tevhid düşünce-
si yara  cının birliğini kabul etmek kadar, yara  lmış 
olanların tümünün “kullar” olmak noktasında bir ve 
eşit olduğu mesajını da taşır. Sadece manevi yönelim-
lerimizin odağının tek, bir, eşsiz ve benzersiz olmasını 
ima etmekle kalmaz, aynı zamanda ilkesel olarak kut-
sal ve dünyevi gibi ayrımları aşan bütüncül bir dün-
ya görüşünü, ve son derece poli  k bir başkaldırının 
ahlaki zeminini örer. Üstünlük, ancak kuşandığımız 
ahlaki sorumluluk bilincinde. Bu sorumluluk bilinci-
nin toplumsal ilişkiler bağlamında eyleme dökülece-
ği alan ise zulüm sistemlerinin ortadan kalkması için 
mücadelenin gerçekleşeceği alan (veya alanlar). Yani 
tevhid düşüncesi, hem zulüm üreten toplumsal hi-
yerarşilerle çelişiyor, hem de bu hiyerarşileri alaşağı 
etmek için mücadele etmenin ahlaki değerini ifade 
ediyor.
Bu yönüyle tevhid düşüncesi birey-Allah ilişkisine in-
dirgenmesi mümkün olmayan toplumsal ve siyasal 
bir karaktere de sahip. Din adamları sını   insanlar 
üzerinde manevi bir otorite kurmak (bir diğer ifadey-
le kanaat önderliği yapmak) sure  yle zulüm sistem-
lerinin görünmez kılınması sürecinin birincil sorumlu-
ları arasında. Zulüm sistemleri olmazsa din adamları 
ayakta kalamaz, din adamları olmazsa zulüm sistem-
leri devri daim edemez. Zaman zaman bu manevi 
tahakkümün parçalanmasına dönük toplumsal bir 
farkındalık oluşabilir ve bu dinin tümüyle birey-Allah 
ilişkisine hapsedilmesi formülünü çağırabilir. Ancak 
dinin kapladığı toplumsal alanın bireyin dünyası-
na sığabileceği iddiası insanın manevi ih  yaçlarıyla 

uyumsuz gözüküyor. Şu son birkaç asırlık se-
külerleşme tecrübesinin, aydınlanmacı-

lık şemsiyesi al  nda kendi metafi ziğini 
yaratmaması mümkün müydü? Se-
külerlik, kendinden maneviyatlı bir 
din veya ideoloji haline gelmeden 
ayakta kalabilir miydi? Daha gerçek-
çi olan, ahlakın evrensel karakteri ve 

toplumsal ilişkilere içkinliği dolayısıy-
la dinden boşalan koltuğun hegemonik 

güçlerin manipülasyonuna açık hale gel-
mesi.

Dolayısıyla din olgusunun toplumsal belirleyiciliği ta-
rihe karışmış gibi gözükmüyor. Bununla birlikte yoz-
laşmış mezheplerin başına gelen tarihsel mağlubiye-
 n bir benzeri ideolojilerin bir bölümü için de geçerli 

sayılabilir. Yani ideolojilerin de yer yer haklı saiklerle 



9

toplumsal ilişkilerden el çek  rilmek istendiği düşü-
nülebilir. Örgütlülüğün sonu gelmeyen hiyerarşiler 
yaratmaya mecbur olduğunu iddia eden bazı post 
yapısalcı eğilimler, neoliberal kapitalizmin küresel 
“zaferiyle” tutarlı bir biçimde hakikatsiz ve örgütsüz 
bir dünya fi krini yaygınlaş  rıyor. Bu açıdan toplum-
sal alana yayılmış bir ahlak-siyaset ilişkisinin sadece 
din için değil ideoloji için de iptal edilmek istendiği 
söylenebilir. Elbe  e bu çağımızın hegemonik dünya 
görüşünün bireyci, an  -sosyalist karakterini yansıt-
masının yanında, potansiyel rakiplerini toplumsal ha-
ya  an tasfi ye etme gayre  nin bir ne  cesi olarak da 
okunabilir.
Toplumsal karşılaşmalar zulüm sistemleri tara  n-
dan garan   edilen gerçek ça  şmanın (zulmün) alanı 
olarak tasavvur edilmediğinde, din adamlarının yo-
ğun gayre  nin de etkisiyle dinsel ça  şmanın (yani 
inanan-inanmayan ça  şmasının) alanı olarak kuru-
luyor. İyilik-kötülük şeklindeki ahlaki karşıtlık, biz ve 
diğerleri karşıtlığına indirgeniyor. İkincisine referans 
olmadan ilkinin hayal bile edile-
meyeceği fi kri güç kazanıyor. İde-
olojiler de bundan azade değil. 
Birçok sol örgütün sınıf savaşını 
askıya almak pahasına diğer bazı 
sol örgütlere karşı cihad ilan etmiş 
olması, oldukça talihsiz, fakat aynı 
zamanda ibretamiz bir vakıa olsa 
gerek. Oysa ne bu savaşlar boyun-
ca çelişkiler görünürleşiyor, ne de 
esasında Allah ka  nda “din elden 
gidiyor.” Hakika  n (ya da İslam’ın) 
korunmaya ih  yacı yok, silahını 
kuşanansa sadece hakika  n yeri-
ne koyduğu kendi manevi tahakkümünü ve ayrıcalıklı 
konumunu koruyor. Özgürlükçü (yani tevhid eksenli) 
bir manevi tasavvurun noksanlığında hem dinsel hem 
ideolojik yaklaşımlar – zulüm sistemleriyle etkin bir 
savaş vermek şöyle dursun – biteviye yeni eşitsizlikler 
yara  yor.
Siyasal alana davet edildiğinde tevhid ilkesinin eşitli-
ğe ve özgürlüğe bakan maddi ve manevi yönleri oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Emek sömürüsü, ataerki, türlü bi-
çimleriyle kavmiyetçilikler… Bunlar maddi ve manevi 
yönleriyle tevhid-şirk arasındaki tarihsel ça  şmanın 
belli başlı görünümleri. Bununla birlikte manevi öz-
gürlüğü mümkün kılan, zulme karşı mücadelenin, 
pra  ğin, eylemenin ta kendisi. Tevhid mücadeleyi sa-
dece ahlaki bir ödev olarak değil, aynı zamanda içsel-
leş  rilebilmesinin yegâne koşulu olarak gerek  riyor. 
Maddi gerçekliğimiz i  bariyle tevhid düşüncesi mü-
cadeleyi, manevi gerçekliğimiz i  bariyle mücadele 
tevhid düşüncesini sahneye çağırıyor. Yine de çeliş-

kilerin giderileceği yer her zaman olduğu gibi bir kez 
daha eylem alanı.
Poli  k mücadele olarak düşündüğümüz ne varsa, 
ahlaki sorumluluk duygumuzla sıkı bir ilişkisi içerisin-
de. Bu ilişkinin ortaya çık  ğı zemin, tabia  mızda yer 
alan iki potansiyel düşmanı karşı karşıya ge  riyor. Bir 
tara  a (sosyalistlerimiz dâhil) sürekli yeni dünyevi 
kutsallar yaratma (kula kulluk) temayülümüz, diğer 
tara  a mücadelenin mütemmim cüzü olan manevi 
özgürlük, yani tevhid. İlkini mağlup edebilmek için, 
ikincisini toplumsallaş  rmalı.

“Bu yazı Fuat Kına’ın www.emekveadalet.org’da ya-
yınlanan “Müslüman Sosyalistler: Zulüm ve Tevhid 
Ekseninde Manevi Özgürlük Problemi” başlıklı yazısı-
nın kısal  lmış halidir.”

İlgilenilen konular sadece göçmen-
ler veya sadece emek olunca göç-
men emeği meselesi arada kaynı-
yor. O yüzden Türkiye’de çok dar 
bir çevre tara  ndan ele alınan göç-
men emeği konusunda konuşmak, 
biraz da o dar çevrenin içinde takı-
lıp kalmak demek de oluyor. Bunu 
aşmalıyız. 
Emeğin göçü Türkiye’den dış ülke-
lere gi   ği gibi yoksulluk ve savaş 
içinde olan ülkelerden de Türki-
ye’ye doğru yoğun bir göç yaşanı-
yor. 

Türkiye, kendilerine daya  lan neoliberal poli  kaların 
bunal  cı ortamında çalışmayı kabul etmeyen emek-
çilerini başka ülkelere kaybederken, her geçen gün 
yeni yoksullar yeni emekçileri de emek sahasına “ka-
zanıyor”. Ticare  e başarıyı satarken değil de alırken 
kazanmaya endeksleyen kafa, gelen ucuz göçmen 
emeğini de bir “kazanç” sayıyor. Çünkü ucuz emek ve 
kayıt dışı is  hdam ülkede dolaşıma girdikçe bundan 
kazanan sermaye oluyor. Kaybeden ise maaşları dü-
şen yerli işçiler ve yerli işçinin yerini alırken sömürü-
len göçmen emekçilerdir.
Bu yazıda göçmenlere dair şahit olduğum en çarpıcı 
örneklerinden birisinden bahsedeceğim. Yıllar önce, 
Zey  nburnu’nda üç Çeçen sığınmacı, cuma namazı 
sonra, yaya olarak evlerine giderken, Çeçenlerce be-
lirli, Türkiye Cumhuriye   için kimliği belirsiz kişilerce 
açılan ateşle güpegündüz öldürülmüşlerdi. Ertesi gün 
evlerine başsağlığına gi   ğimizde, evde bir ayağı ol-
mayan bir savaş gazisi vardı. Kendisi Rusya ile gerilla 
savaşı veren Çeçen komutan Dukko Umorov’un kar-

Göçmen Emeği İzlenimleri 1: Çeçen Sığınmacılar              
Abdulkadir Bal*
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Patronların Siyasi Par  lere Bakışı
   Mehmet Sadık

deşi olduğunu belirtmiş  .
Evin pencerelerinde perde yoktu. Camlar gazete say-
faları kapalı idi. Odada iki parça kilim, iki eski divan… 
Onlarınki güvenlik gereği kapının deliğinden bile bak-
maya izin vermeyen derin bir yoksulluktu.
İstanbul’da Çeçen olmayı sormuştum.
Çeçen gençlerin iş bulamadıklarını, çek senet tahsi-
lat işlerinde kullanılmak üzere ülkücü denilen gruplar 
tara  ndan kullanıldıklarını, çoğu gencin gayri meşru 
işlerde kaybolup gi   klerini söylemiş  .
O zamanlar ne Suriyeliler gelmiş   ne de Afganistanlı-
lar mesele ediliyordu.
Rus ajanları Çeçenleri kolayca öldürebildiğinden mül-
teci statüsü olmayan sığınmacı erkekler gündüz ev-
lerinden çıkamıyordu. Ancak kadınlar çıkabiliyorlardı.
Bugün sığınmacı akınını mesele edenler, İstanbul’a 
sığınmış az sayıdaki Çeçen’in sokak ortasında katle-
dilirken ne söylüyordu merak ediyorum doğrusu.  O 
zamanlar etkili bir kamuoyu oluşmadı. Güpegündüz 
insanlar ölüyordu ve bu durum bir Rus-Çeçen hesap-
laşması olarak görüldü. Meseleyi 
sahiplendiği düşünülen İslamcı ce-
nah ise sadece el al  ndan yardım 
kutuları dağı   lar. 
Çoğu Çeçen, Fenerbahçe’de ve 
Yalova’da çamurlu ve elektrik-
siz kamplarda yaşamaya çalış  . 
Kamplardaki çocuklara götürülen 
oyuncakları ise kampın sorumlu-
ları önce kontrol ediyordu. Kampa 
hastalık yaymak için çocuk oyun-
caklarına şarbon bulaş  rıldığı şikâ-
yetleri vardı. Haliyle gelen her zi-
yaretçiden tedirgin oluyorlardı. Ya 
gelen bir Rus ajanıysa…
Türkiye’de dindar çevrelerin sevilerek dinlediği bir 
Çeçen marşı var. Sözleri şöyle: “Çeçenistan dağların-
da kartal gibidir bir Çeçen, özgürlük savaşçısıdır; yal-
nız kur  ur her Çeçen” Marşta, kartal gibi oldukları 
söylenen Çeçenler, ülkemizde tabir yerindeyse keklik 
gibi avlanıyorlardı. Güvencesizliği ve emek sömürü-
sünü iliklerine kadar yaşayarak… 
Hülasa, hem ik  dar cenahında hem de muhalefet ce-
nahında farklı sebeplerle de olsa mülteciler/sığınma-
cılar/göçmenler ciddi bir mağduriyet ile karşı karşıya-
lar. Çeçenler bir şekilde bunu yaşadılar.
Göçmenlerden nefret edilmesine rağmen bu insan-
ların iş yerlerinden çıkar  ldıklarını görmüyoruz. Tam 
tersine ucuz işçilik ve kayıt dışı is  hdam için kaynak 
olarak görülüyorlar. Ve maalesef göçmenlerin emeği, 
ne yazık ki Türkiye işçi sını  nın da karşısına konum-
landırılıyor ve sömürülen işçilerin birbirlerine düş-
man edilmesi için propaganda malzemesi oluyor.

Patronlar ve yandaşları her zaman toplumun genel 
nüfusu içinde bir azınlığı temsil ederler. Ama bu hiç-
bir zaman yüzde 1 olmaz. Sömürücüler sını  ; büyük 
sömürücülerden, ikinci derece sömürücülerden ve 
alt sömürücülerden oluşur. Bunların da etrafl arında 
şu ya da bu yoldan dene  mleri al  nda tu  ukları ezi-
len ve sömürülen sını  an yandaşları vardır. Genellikle 
güvenlik güçleri bunların arasından seçilir. Ama gene 
de toplumun çoğunluğu sömürülen ve ezilen sınıfl ar-
dan meydana gelir. 

Patronlar sını   için siyasi par  le-
rin önemi onların sömürülen ve 
ezilen sınıfl arı dene  m al  nda 
tutmaları için elzemdir. Bir siyasi 
par   sömürülen kitleleri ne kadar 
patronların sömürü düzenine isyan 
e   rmeyecek güce sahipse patron-
ların nezdinde o kadar i  barlı olur. 
AKP’nin yirmi yıl boyunca başta 
işçiler olmak üzere ezilenlerin ço-
ğunluğunun üzerindeki hâkimiye-
 ni sürdürmesi patronlar için esas-
 r. İdeolojik olarak o par  yle aynı 

görüşleri paylaşmalarının fazla bir 
önemi yoktur. Günümüzde Türkiye işçi sını   AKP, İYİ 
Par  , MHP ve biraz da CHP’nin dene  mi al  ndadır. 
Patronların günümüzde İYİ Par  ye teveccühü biraz 
da bu yüzdendir. İYİ Par   AKP’nin elinde tu  uğu sınıf 
yularını devralmaya başlıyor. Patronlar işçi sını  nı de-
ne  m al  nda tutma konusunda CHP’ye pek fazla gü-
venmezler. Kılıçdaroğlu Gezi’deki kitlesini bile kontrol 
edemedi. Oysa aynı durum Meral Akşener için geçer-
li değildir. Çünkü o sonuçta bir eski içişleri bakanıdır. 
Büyük patronlar açısından daha güvenilirdir. 
Dolayısıyla içine girdiğimiz dönemde patronlar dü-
zeyinde AKP/MHP rejiminin bir alterna  fi  ar  k var-
dır: 6’lı Masa! Ama bunun da işçi sını   açısından bir 
kurtuluş olmadığı kesinlikle bilinmelidir. Tavrımız şu 
olmalıdır: Evet Cumhur İ   fak’ı kaybetsin, ama onun 
ardından da işçi sını  nın ve ezilenlerin bağımsız mü-
cadelesi bütün gücüyle ortaya çıkabilsin. Ve çoğunlu-
ğun ik  darının yolu açılsın: Emekçi halkın hizme  n-
den bir işçi hüküme   için mücadele yolu yani.

Türkiye’de ezilen işçiler ise göçmen emeği sömürüsü 
karşısında tepkilerini sermayeye ve patronlara yö-
neltmiyorlar. Elbe  e esas sorumlu bu duruma göz 
yuman ik  dar ve patronlar ancak duyarsız kalırsak 
başkalarının güvencesizliği bizim haya  mızı da boğa-
cak. Hiçbir şey olmasa bile kirleneceğiz. Bu kesin. 

* İKEP İstanbul, Göçmen Emeği Sorumlusu
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SÖZ GENÇLERİN!
Hapsolduğunu hisse   ğin çaresizlik, işsizlik, seçeneksizlik, yoksulluk, sağlamcılık, cinsiyetçilik, eği  m ve iş 

is  hdamında eşitsizlikler karşısında yalnız değilsin!

Kampüste, lise sıralarında, yurt odalarında, kafelerde, arkadaş sohbetlerinde konunun illa gelecek 
kaygısına evrildiğinin farkındayız. 

Ülkenin mevcut durumunun uykularını kaçırdığını, çözümsüzlüğe sürüklediğinin farkındayız. 
Maddi manevi efor sarf edip dört yıl boyunca aldığın lisans eği  minin gitgide değersizleş  ğinin, 

diplomanın işlevselliğini kaybe   ğinin farkındayız.

Üniversite kadrolarının liyaka  en ziyade torpille ik  dar yanlısı bir şekil aldığının, muhalif söylemlerin 
akademide kaybolmaya yüz tu  uğunun, bu suça ortak olmayacağız düsturuyla çıkan muhalif seslerin de 

susturulmaya çalışıldığının farkındayız. 

Yüksek lisansa, doktoraya başvurduğunda heyecanla sonucunu beklerken kazanan listelerinin mülaka  an 
önce belirlendiğinin farkındayız.

Artan yol masra   ile bayramda dahi ailenin yanına gidemediğinin farkındayız.
Sınav sisteminin ve öğrenciliğin bir müşteri edasıyla ik  dar tara  ndan  carileş  rilmesiyle ÖSYM 

sınavlarına para ya  rmaktan bık  ğının farkındayız. 

Barınma sorunu yaşadığının, devlet yurtlarının hem yetersiz hem de az sayıda olduğunun, özel yurtların 
fi yatlarının dene  mden uzak yüksekliğinin farkındayız. 

Lise sıralarında da üniversite sıralarında da okurken kendi geçimini sağlamak zorunda hisse   ğinin, 
ailenden ar  k yeniden para isterken çekindiğinin farkındayız. 

Aldığın KYK bursunu dahi devle  n faiziyle geri talep e   ğinin farkındayız.

Kendini deşarj edecek her türlü ak  vitenin, hobinin, keşfetmenin ik  dar tara  ndan lüks olarak 
algılandığının farkındayız.

Kişisel haklarına, yaşam tarzına, diline, dinine, vicdanına yapılan ve her geçen gün artan saldırının
 farkındayız. 

Tüm bunlara rağmen ik  darın yurtdışına çıkın, kendinizi geliş  rin söylemleriyle adeta bizlerle alay 
etmesini kabul etmiyoruz. 

Sorunlarımızı çözmekten çok uzakta olan düzen par  lerini alterna  f olarak kabul etmiyoruz.
Bu sorunların çözümü için kimseden medet ummuyoruz. Farkındayız ve ar  k tek bir ağızdan 

konuşuyoruz. Bugüne kadar aynı şarkıyı ayrı yerlerde söyledik. Ar  k tek bir ağızdan gür bir sesle 
haykırıyoruz. Birleşiyoruz! 

Söz bizim! Söz gençlerin!
İKEP Gençlik Meclisiikepgenclik@gmail.com @ikepgenclikBİZE ULAŞMAK İÇİN: 


