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Savaş ve Sömürü Düzeninin Bizden Çaldıklarını Geri Alacağız!
Cemal Bilgin

İşçiler, mazlum halklar olarak Ortadoğu’da, bölgemizde ve 
ülkemizde barışa kavuşabilmek için siyasetimizi kendimi-
zin örmesinden başka bir yol yoktur!

Bölgemizde ve dünyanın 
her yerinde savaşların, sö-
mürü düzeninin ve güven-
cesiz, taşeron çalışmanın 
ortadan kalkması için işçi 
sınıfı siyasette var olmalı ve 
ağırlığını ortaya koymalıdır.
Eğer işçiler olarak içinde 
bulunduğumuz bölük pör-
çük ve dağınık halden kur-
tulamazsak ve her alanda, 
parlamentoda, sendikalar-
da var olmazsak, fabrika-
larda, iş yerlerinde örgütlü 
bir güç haline gelemezsek 
patron düzeninin kaymağını 
yiyenler bizleri sömürmeye 
devam edecekler.

Onlar şatafat içinde yaşamaya devam ederken bizler sa-
vaşlarda ve iş cinayetlerinde ölmeye devam edeceğiz. Zen-
ginin gasp ettiği ve çaldığı, yoksulun ahına neden olacak!
Emeğimiz ve alınterimiz gasp edildiğinin pekâlâ farkında-
yız! İşçi sınıfı ve mazlum halklar olarak asgari bir yaşama 
mahkûm edildiğimizin farkındayız!
Doymak nedir bilmeyen kan emici savaş tüccarları, küre-

sel sermaye şirketleri, işbirlikçi sermayedarlar ve bunlara 
çanak tutan iktidarlar kurdukları kirli düzenin faturasını biz 
işçi sınıfına ve mazlum halklara kesiyorlar.
Onların kazandıkları bizden çaldıklarından ibaret!
İşçiler olarak etrafımızı kuşatan bu savaş ve sömürü düze-
nine karşı nefes alabilmek ve artık yeter diyebilmek için 
siyaset yapmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiya-
cımız var. Siyasette var olarak bizi saran bu ablukayı kıra-
biliriz. İşçi sınıfının siyasetine ekmek gibi, nefes almak gibi 
ihtiyaç duyuyoruz.
Artık ailelerin ocaklarına ateş düşmesin!
Anneler ağlamasın, çocuklar babasız büyümesin! Eşler ko-
casız kalmasın!
Çocukları ölen babalar hıçkırıklara boğulmasın!
Artık işçiler olarak savaşların ilk kurbanları bizler olmaya-
lım! İş cinayetlerinde yok yere ölmeyelim! Bize dayatılan 
ve bizi çaresiz hissettiren bu kirli düzene dur diyelim! Ça-
resiz olmadığımızın farkındayız. Çarenin BİZ olduğunun 
farkındayız. Artık korkmamalıyız ve bizi rızıkla korkutan bu 
eli kanlı düzene karşı birleşmeliyiz!
Böyle olursa kirli eller, Ortadoğu’dan ve emeğimizden elini 
çekmek zorunda kalırlar.
Bunun için yan yana geleceğiz. Patron düzeninin kirletme-
diği bir zeminde işçi sınıfının ve mazlum halkların bağımsız 
ittifakını inşa edeceğiz!
Savaş ve sömürü düzeninin, işçi sınıfından ve mazlum 
halklardan çaldıklarını geri alacağız!

***

Artık işçiler olarak sa-
vaşların ilk kurbanları 
bizler olmayalım! İş 
cinayetlerinde yok yere 
ölmeyelim! Bize daya-
tılan ve bizi çaresiz his-
settiren bu kirli düzene 
dur diyelim! Çaresiz 
olmadığımızın farkın-
dayız. Çarenin BİZ 
olduğunun farkındayız. 
Artık korkmamalıyız ve 
bizi rızıkla korkutan bu 
eli kanlı düzene karşı 
birleşmeliyiz.



2

Paydos’un geçtiğimiz sayısında artık seçimlerin kaçınıl-
mazlaştığı vurgusunu yaptıktan sonra işçi sınıfı örgütle-
rinden olan partimiz İKEP’in seçim politikasının ne olması 
gerektiğini tartışmaya açmanın elzem olduğunu ifade et-
miştim. O zaman hemen başlayalım: 

Seçimler çok önemli, ama...
Önümüzdeki seçimlerin, özellikle Başkanlık seçiminin öne-
mi kuşkusuz çok büyük. Ama bu seçimin işçi sınıfı müca-
delesinin kendisinden ziyade, bir bölümü ya da, an’ı ol-
duğunu görmek şartıyla. Demem o ki, sınıf mücadelesi şu 
anda da sürüyor, belki seçimler sırasında keskinleşecek ve 
sonrasında da daha da keskinleşecek. Burjuva devleti ve 
partileri cephesinin iki kampı kıyasıya bir çatışmaya girmiş 
durumdalar. Belli ki Başkanlık Seçimi ile ilgili mücadele 
bunların aralarında cereyan edecek. Her ne kadar esas 
mücadele bu AKP/MHP cephesiyle 6’lı Masa partileri ara-
sında değil işçi ve ezilenler cephesiyle patronlar cephesi 
arkasındaysa da, işçi sınıfı henüz bunun ayırdında değil. Ve 
o yüzden de bunların arasında binamaz halde. Dolayısıyla 
biz de işçi sınıfının bu ruh halini veri kabul edip ona göre 
bir mücadele hattı inşa etmeliyiz. Örgütlü işçi sınıfının za-
yıflığını göz önünde bulundurduğumuzda bu hattın ister 
istemez bir savunma hattı olduğunu peşinen kabullenmek 
zorundayız. Ama zaten sağlam bir savunma hattı mücade-
lesi yürütmeden iktidar için mücadele yürütülemeyeceği 
de aslında işin alfabesi olsa gerek. 

Karşımızda hangi siyasal güçler var?
Evet bir tarafta işçi sınıfının ve ezilen halkın bütün can da-
marlarını kesmeye kararlı bir rejimin “hükümet”i ve onun 
izlemekte olduğu politikalar, diğer tarafta da işçi sınıfının, 
ezilen halkın ve genel olarak yoksulların olası bir seçim ga-
libiyeti halinde dizginlerinden boşalacak coşkularının orta-
ya dökeceği taleplerin frenlenmesi misyonunu yüklenmiş 
bir seçim cephesi hükümetinin politikaları. Şimdi her ne 
kadar her iki cephe de son tahlilde işçi sınıfının çıkarlarını 
büyük patronlara feda etmenin cepheleriyse de eline ma-

kinalı tüfeği almış olanla havuç ve sopa 
tutuyor olanın farkını görmek zorunda-
yız. Yani bu her iki cepheye karşı farklı 
mücadele tarzları izlenmek zorundadır. 

İKEP’in misyonu ne olmalı?
İKEP demokratik haklar için mücade-
leyle sosyal haklar için mücadeleyi 
birleştiren bir politika izlemelidir. Bu 
ne demektir? Öncelikle şu: Başkanlık 
Sistemine karşı sonuna kadar müca-
dele edeceğiz, ama bunun yolunu ya 
da mücadelesini işçi sınıfının kendi 
geleneksel mücadele yöntemleriyle 
yapması için çabalayacağız. Çok açık 
olarak ifade etmek gerekirse şunu 
önereceğiz: Her ne kadar işçi sınıfının 

ve yandaşlarının bugün için 6’lı masadaki 
patron partilerinin önerdikleri “parlamenter sistem” öne-
risinin ilerisinde bir ruh halleri yoksa da, bu hep böyle ka-
lacağı anlamına kesinlikle gelmez. Keskin sınıf mücadelesi 
dönemeçlerinde işçi kitlelerinin bilinçleri de süratle geli-
şebilir. İşte biz bunun için en “güçlendirilmiş parlamenter 
sistem”den çok daha demokratik bir egemen meclis siste-
mini savunuyoruz. 

Nasıl bir sistem?
Kurulu bütün siyasi partile-
rin yanı sıra, o partilerden 
veya onların dışından özgür-
ce aday olacak bütün halk 
temsilcilerinin; grev yürütü-
cüsü işçi önderlerinin, hiçbir 
baskıya boyun eğmeyerek 
sokak eylemlerini sürdüren 
işçi sınıfı temsilcilerinin, 
sendikal bürokrasiye karşı 
bayrak açan işçi militanları-
nın, taşeron çalışmaya karşı 
mücadele eden doğal işçi 
önderlerinin ve bütün diğer 
kitle mücadelecilerinin aday 
olabilecekleri bir meclis için 
seçmenlerinin emredici ve-
kaletini almış olanların, yani 
bu vekalete uymadıklarında 
seçmenleri tarafından her 
an azledilebileceklerin bir Genel Meclisi için dar bölge esa-
sına dayalı bir Meclis.
İKEP siyasi parti şeflerinin sultasından kurtulmuş böyle bir 
egemen meclis için mücadele için vardır ve işçi sınıfının ik-
tidar mücadelesine böyle katkı sunmayı ana görevi olarak 
önüne koyar. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır 
ya da hiç olmayacaktır. İKEP’in düsturu bu olmak zorun-
dadır.

İKEP demokratik 
haklar için mücade-
leyle sosyal haklar 
için mücadeleyi bir-
leştiren bir politika 
izlemelidir. Bu ne 
demektir? Öncelikle 
şu: Başkanlık Sis-
temine karşı sonu-
na kadar mücadele 
edeceğiz, ama bunun 
yolunu ya da müca-
delesini işçi sınıfının 
kendi geleneksel mü-
cadele yöntemleriyle 
yapması için çabala-
yacağız.

İKEP’in Seçim Politikası Ne Olmalı?
M. Şadi Ozansü

Medi Belortaja’a ait bir karikatür.
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Afgan Kadınların Savunulması İçin Uluslararası Komite
29 Ekim 2022 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen Uluslara-
rası Emekçi Kadınlar Konferansının delegeleri olarak, “Af-
gan Kadınlarının Spontane Hareketi”nin konferansımıza 
ilettiği mesajı aldığımızda mevcut rejime karşı mücadele 
eden “Afgan Kadınların Savunulması Uluslararası Komite-
si”ni oluşturmaya karar verdik. Aldığımız mesaj hem Tali-
ban rejiminin zulmüne uğrayan Afgan kadınların durumu 
hakkında, hem de bu mezalime karşı örgütlü mücadele 
yürüten kadınların gerçekleştirdikleri gösteri ve protesto-
lar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Komite olarak 
Afgan kızkardeşlerimizin bu mesajını bulunduğumuz bü-
tün ülkelerde en geniş çevrelere ulaştırmaya ve aşağıda 
okuyacağınız altı kadar öncelikli taleplerini özellikle yay-
gınlaştırmaya karar verdik. Kızkardeşlerimizin bize ulaştır-
mış oldukları taleplerinin duyurulması amacıyla durum-
dan haberdar edebildiğimiz demokratik haklar ve kadın 
haklarına tutkuyla bağlı bütün kadınlara ve erkeklere bu 
kampanyanın örgütlenebilmesi için uluslararası komiteye 
katılma çağrısı yapıyoruz. 
(Bu çağrı konferansta oybirliğiyle kabul edildi.) 
ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR KONFERANSINA “Af-
gan Kadınların Spontane Hareketi”nin Mesajı (28 Ekim 
2022, Kabil)
Bugün Afgan kadınlar bütün insani ve sivil haklarından yok-

sun bırakıldıkları en kadın 
düşmanı bir rejim altında ya-
şıyorlar. İşte bu yüzdendir ki, 
Afgan kadın militanlar 2021 
yılının Ağustos ayı sonrasın-
da, yani Taliban rejiminin 
ülkeye tam anlamıyla yerleş-
mesinden sonra kendi pro-
testo eylemlerini yarattılar. 
Bu hareket Kabil, Celalabad, 
Herat, Mazar-ı Şerif ve Bani-
yan şehirlerinde “İş, Ekmek, 
Hürriyet” sloganlarıyla gös-
teriler düzenledi. Kadınlar 
haklarının ihlal edilmesine 
karşı protesto gösterilerin-
de bulunduklarında Taliban 
polisi onlara çok sert baskı 
uyguluyor, dövüyor veya ha-
pis ve ölümle tehdit ediyor 
(...) Gösterilere katılan kadın 
militanları saptayan Taliban 
istihbarat servisleri onları ya 
gösteri sırasında ya gösteri 
bitiminde ya da daha sonra 
evlerine döndüklerinde gö-
zaltına alıyorlar ve rejimin 
resmî ya da özel hapisha-

nelerine (BM’nin 2022 yılındaki raporları Taliban’ın özel 

Bugün Afgan kadın-
lar bütün insani ve 
sivil haklarından 
yoksun bırakıldık-
ları en kadın düş-
manı rejim altında 
yaşıyorlar. İşte bu 
yüzdendir ki, Afgan 
kadın militanlar 
2021 yılının Ağustos 
ayı sonrasında, yani 
Taliban rejiminin 
ülkeye tam anlamıy-
la yerleşmesinden 
sonra kendi protesto 
eylemlerini yarattı-
lar. Bu hareket Ka-
bil, Celalabad, He-
rat, Mazar-ı Şerif ve 
Baniyan şehirlerinde 
“İş, Ekmek, Hürri-
yet” sloganlarıyla 
gösteriler düzenledi.

hapishanelerini ve mahkumlara yapılan işkenceleri doğru-
luyor) hapsedip işkence uyguluyor. (...) Taliban’ın resmî ya 
da özel hapishanelerine özgürlükleri için mücadele eder-
ken atılan göstericilerin ve militanların ne sayılarını ne 
de durumlarını bilebiliyoruz, çünkü gerek ulusal gerekse 
uluslararası insan hakları örgütleriyle mahkum yakınları-
nın hiçbir müdahale imkânı yok. (...) Taliban hapishanele-
rinden kurtulmuş bazı kadınlar ailelerine kavuştuklarında 
onlara uğradıkları işkenceleri ve cinsel tacizleri anlatmaları 
halinde ölümle tehdit edildiklerini belirttikleri gibi hapis-
teyken bir avukata ulaşmalarının ve aileleriyle irtibata geç-
melerinin de kesinlikle yasaklandığını belirtiyorlar. Onlarca 
mücadeleci ve gösterici kadının korkunç Taliban hapisha-
nelerinde tutulmalarının yanı sıra onlarcasının da Taliban’a 
bağlı yarı resmî çeteler tarafından öldürüldükleri biliniyor 
(...) Şu anda bunlardan başka yüzlerce mücadeleci kadın, 
sosyalist kadınlar, laik kadınlar, feministler, kadın gazeteci-
ler, kadın öğretmenler, üniversite ve lise öğrencisi kadınlar 
Taliban tarafından arandıkları için yeraltında yaşamak du-
rumundalar (...) Protesto gösterilerinde bulunan kadınlar 
da aranıyorlar ve yakalandıkları takdirde hayatları büyük 
tehlikede oluyor. Sonuç olarak “Afgan Kadınlarının Spon-
tane Hareketi”nin Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın 
ve dünyanın diğer ülkelerinin mücadeleci ve demokratik 
kadın hareketleri yönetimlerinden talepleri şunlardır: 
•Afganistan’daki kadın göstericilerin savunulması için bir 
uluslararası komite oluşturmaları. 
•Taliban’ın resmî ve özel hapishanelerindeki tutuklu ka-
dınların kimliklerinin tespit edilebilmesi için uluslararası 
kadın hakları örgütleriyle gene insan hakları örgütlerinden 
destek talebinde bulunmaları. 
•Taliban hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılma-
ları için uluslararası kampanya başlatmaları. 
•Afganistan’da hayati tehlike altında bulunan rejim tara-
fından aranan kadınların korunması için Taliban’a her yön-
den baskı yapmaları. 
•Afganistan’da mücadele eden kadınlarla bir uluslararası 
kadın dayanışma ağı oluşturmaları. 
•Aranan ve hapsedilen kadınların ailelerine maddi yardım 
toplamaları.
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“Sosyalistler, halklar arasındaki savaşları daima barbarca 
ve canavarca bulmuşlar ve kötülemişlerdir. (…) Her şeyden 
önce biz, bir yanda savaşlar ile öte yanda bir ülke içindeki 
sınıf savaşımları arasındaki ayrılmaz bağlılığı; sınıflar or-
tadan kaldırılmadan ve sosyalizm kurulmadan savaşların 
ortadan kaldırılmasının olanaksızlığını ve iç̧ savaşların, ör-
neğin, ezilen sınıfın ezene, kölenin köle sahiplerine, serfle-
rin toprak beylerine, ücretli işçilerin burjuvaziye karşı ver-
dikleri savaşların haklılığını, ilerici niteliğini ve gerekliliğini 
tamamen kabul ederiz.” (Lenin, Sosyalizm ve Savaş, sf.11)

Peki, bugün Suriye, Ukrayna, Irak, İran, Türkiye, tüm bu 
bölgelerde yaşananlar ile sınıfsallık arasındaki ilişkiyi bi-
limsel biçimde ve objektif olarak masaya yatırdık mı? Yatır-
dıysak hangi tespitleri yaptık? Tek tek tüm bu ülkelerde ve 
tabii ki ABD, BK (Birleşik Krallık), AB gibi ülkelerde sermaye 
sınıfının temsilcilerinin sınıfın ve sistemin ihtiyacı ile ilgili 
hangi nesnellikler ve siyasi tespitler üzerinden hareket et-
tiğine dair sağlıklı bir tartışmayı yürütebiliyor muyuz? Bu 
tartışmayı yürütmeden, savaşlar ve sınıf savaşları arasın-
daki ilişki bilimsel olarak ortaya konmadan nasıl doğru bir 
politik hat örülebilir?

“Her savaşın ayrı ayrı, Marx’ın diyalektik materyalizmi gö-
rüş açısından, tarihsel bir incelenmesinin yapılması gereği-
ni kabul ederiz.” (Lenin, Sosyalizm ve Savaş, sf.12)

Bugün bu savaşların her birinin tarihsel incelemesini yap-
tık mı? Hangi sonuçlara ulaştık? Bu sonuçlar için hangi ta-
rihsel gerçeklerden ve kanıtlardan yararlandık?

“Şöyle bir durumu gözünüzün önüne getirin: 100 kölesi 
olan bir köle sahibi, kölelerin daha adil bir dağılımı için 200 
kölesi olan bir köle sahibine karşı savaşa girişiyor. Açıktır 
ki, bu durumda, savunma savaşı ya da anayurdun savunul-
ması için savaş deyimlerinin kullanılması, tarihsel bakım-
dan yanlış ve uygulamada, halkın, işin inceliğini aramayan 
ve bilgisiz kimselerin, kurnaz köle sahiplerince aldatılması 
olur. İşte bugünkü emperyalist burjuvazi, köleliği sağlam-
laştırmak ve güçlendirmek için köle sahipleri arasındaki 

savaşı, ulusal ideoloji ve anayurdun savunulması gibi söz-
lerle halka yutturmak iste-
mektedir.” (Lenin, Sosyalizm 
ve Savaş, sf.13-14)
“Bu hakkın savunulması 
hiçbir biçimde küçük dev-
letlerin kurulmasını özendir-
mek değildir; tersine, daha 
özgür, korkudan uzak ve bu 
yüzden daha geniş ve daha 
evrensel büyük devletlerin 
ve devletler federasyonunun 
kurulmasını hazırlamaktır. 
Bu büyük devletler, yığın-
lar için daha yararlı olduğu 
gibi, ekonomik gelişmeye 
de daha elverişlidir.” (Lenin, 
Sosyalizm ve Savaş, sf.31)
“Ezilen ulusların sosyalistleri 
ise, hem ezen, hem de ezilen 
azınlıkların işçilerinin (örgüt-
lenme dâhil) tam bir birliği 
için savaşım vermelidir. Bir 
azınlığın ötekinden yasalar 
yoluyla ayrılması fikri (Bau-
er ve Renner’in savundukları 
sözde kültürde-ulusal özerk-
lik) gerici bir fikirdir.” (Lenin, 
Sosyalizm ve Savaş, sf.31)
Kalıplarla ve ezberlerle -ki 
bunların tamamı oldukça 
farklı tarihsel koşullarda or-
taya çıkmış ve yeniden de-
ğerlendirmeye muhtaç olan 
yaklaşımlardır- slogan yak-
laşımlarımızla sorunlarımızı 
çözmeye çalışırken bunun 
işçi sınıfı için en uygun çö-
züm olduğunu nasıl iddia edebiliyoruz?

***

Peki, bugün Suriye, 
Ukrayna, Irak, İran, 
Türkiye, tüm bu böl-
gelerde yaşananlar 
ile sınıfsallık arasın-
daki ilişkiyi bilimsel 
biçimde ve objektif 
olarak masaya ya-
tırdık mı? Yatırdıy-
sak hangi tespitleri 
yaptık? Tek tek tüm 
bu ülkelerde ve tabii 
ki ABD, BK (Birle-
şik Krallık), AB gibi 
ülkelerde sermaye 
sınıfının temsilcile-
rinin sınıfın ve siste-
min ihtiyacı ile ilgili 
hangi nesnellikler 
ve siyasi tespitler 
üzerinden hareket 
ettiğine dair sağlıklı 
bir tartışmayı yürü-
tebiliyor muyuz? Bu 
tartışmayı yürütme-
den, savaşlar ve sınıf 
savaşları arasındaki 
ilişki bilimsel olarak 
ortaya konmadan 
nasıl doğru bir poli-
tik hat örülebilir?

“Savaşa Dair Notlar”ın Hatırlattıkları
M. Turabi Yerli
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Faşizmin Rasyonalizasyonu
Kadrican Mendi

22 yıllık AKP iktidarını yekpare bir bütün olarak görmek bugü-
nü anlamamızı zorlaştırıyor. Ancak AKP analizlerinde çoğunlukla 
gözden kaçırılan bir durum bu.
Başlangıçta AKP programı; ABD-AB-NATO hattının Ortadoğu’ya 
model olarak dayattığı, serbest piyasa yanlısı, ılımlı İslam mode-

linin bayraktarlığını yapmaktı. 
AKP 28 Şubat’ın galipleriyle 
yaptığı bu anlaşmanın hayata 
geçirilmesi görevini dindar kit-
leleri ve özellikle sivil alanda, 
bürokraside ve sermayede ör-
gütlü cemaatleri mobilize ede-
rek gerçekleştirdi.
Bu “çıraklık” döneminde başlı-
ca icraat, DSP-MHP hükümeti-
nin başbakanı Ecevit’in ekono-
minin başına getirdiği Kemal 
Derviş’in ekonomik programıy-
la başlatılan piyasa düzenleme-
lerinin hayata geçirilmesi oldu.  
Babacan’ın hala “asr-ı saadet” 
olarak andığı bu yıllarda, ser-
best piyasanın kurum ve kural-
larıyla yerleştirilmesi, “sosyal 
devlet”in verimsiz(!) şekilde 
kullandığı kaynakların serma-
yeye aktarılması, yerli ve milli 
şirketlerimizin küresel piya-
salarda şaha kalkması için; iş 
güvencesi, sendikal örgütlülük 
gibi anayasal hakların törpü-
lenmesi ile uğraşıldı. 
Kamuya taşeron, sözleşmeli 
personel modeli yerleştirilir-
ken, yine kamuya ait fabrikalar 
arsa fiyatına satıldı, üretim “fa-
son”laştırılarak kağıt üzerinde 
verilen sendikal örgütlenme 

hakkı gerçek hayatta neredeyse imkânsız hale getirildi.
Bu dönemde NATO-AB perspektifi, serbest piyasa işleyişinin 
devletlerin politik tutumlarını törpülemesini ve onları küresel 
pazarın bekçileri haline dönüştürmesini öngörüyordu. Türki-
ye’ye de bu yaklaşımın Ortadoğu sorumluluğu, BOP eşbaşkanlığı 
payesi verildi.  
Faşizmin bu kuluçka döneminde siyasal sorunlar ikincil önemde 
görülecek, Kürt meselesi, çevre ülkelerle yaşanan sorunlar, Fi-
listin meselesi gibi meseleler, Ortadoğu’nun küresel piyasalara 
eklemlenmesi siyasal gerekliliğinin türevi olarak okunacaktı.
Bu minvalde “cesur” adımlar atıldı. Lakin Ergenekoncu kadrolar 
devlet içindeki hakimiyetlerini yitirecekleri korkusuyla AKP’nin 
karşısında tutum alırken, Türkiye’deki NATO’nun sivil ayağı olan 
“Fethullahçılar” tam da bu dönemde AKP’nin yanında yer aldı-
lar. Devlet içinde yaşanan kaos beraberinde birçok gerilim ge-
tirdi.
AKP, 2011 seçimleriyle birlikte, “kalfalık” döneminde, parti içi 
bir tasfiye süreciyle paralel olarak bir tek adam teşkilatına dö-
nüştü. Bu Erdoğan’ın daha cüretkâr adımlar atmaya başladığı, 
yaslandığı sınıfın içinde dar bir sosyoloji üzerinden sermaye ak-
tarımına giriştiği, ranta dayalı, başta inşaat sektörü vasıtasıyla, 

kamuda ise yerel yönetimler kullanılarak, kaynakların hoyratça 
yağma edilmesi ve belli sektörlerin dar bir gruba münhasır kılın-
masıyla ilerleyen, en kısa sürede en yüksek sermaye birikimini 
hedefleyen bir siyasetti.
Bu durum, AKP’ye tam destek vermiş cemaat yapılarının, zik-
rettiğimiz dar gurubun dışında kalmış bir kısmıyla, ama özellik-
le “cemaat”le gerilimi arttırdı. Erdoğan-Gülen çatışması Erdo-
ğan’ın her türlü uzlaşıyı reddeden tutumu ile radikal bir biçimde 
çözüldü.
Bu son kriz Erdoğan’ın, mutlak iktidar isteğini dizginleyen, ken-
dinde iktidardan pay alma hakkı gören gruplarla her adımda 
yaşanan pazarlık durumunun, ancak politika üstü bir zeminde 
çözülebileceğini kavramasına yol açtı! “Ustalık” devresine giriş; 
Avrupa burjuvazisinden 300 yıl, Kemalist Cumhuriyetten 100 yıl 
sonra Erdoğan’ın “ahbap çavuş ilişkisi”nden sıyrılıp, politik alan-
dan bağımsız bir zeminde yeniden inşa edilen, “Türklük” dışında 
tüm kimliklerden arındırılmış, “rasyonel devlet”i keşfetmesiyle 
başlamış oldu.
15 Temmuz sonrası AKP’nin kendisini destekleyen tüm cemaat-
lere verdiği en net mesaj; artık hiçbir cemaate devlet içinde güç-
lenme, “paralel” iktidarlar oluşturma imkânı verilmeyeceği idi!
Haziran 2015 seçimlerinde yaşanan hezimet ve sonrasında Da-
vutoğlu’nun başbakanlığında ancak ülkenin kan gölüne çevril-
mesiyle çözülebilen ve “beka” meselesi olarak adlandırılan bu 
devlet krizi Erdoğan’a üç şey öğretti; ilki mevcut popülizm top-
lumsal desteğin kaybolmasını önlemeye yetmiyordu, ikincisi ise 
cemaatlerin toplumsal desteği maliyetini bile karşılayamayacak 
düzeydeydi ve üçüncüsü Kürt siyaseti tüm statükoyu yıkma po-
tansiyeli taşıyordu!
Erdoğan’ın ihtiyacı olan; cemaat ve grup siyasetlerinden bağım-
sızlaştırılmış, sağı devletin âli menfaatleri etrafında bir araya 
getirecek bir ideolojik zeminde yeniden örgütlenmiş bir mutlak 
devletin başına geçmekti.    
Bu noktada Erdoğan bölgesel gelişmelerin verdiği fırsatları, ya-
nına Ergenekoncu/Avrasyacı ekipleri de alarak bir “büyük Tür-
kiye” hikayesine dönüştürdü. Sağ’ın dindar ve Türk milliyetçisi 
kanatları arasındaki farklılıkları anlamsızlaştıran melezlenmeler 
oluşturuldu.
Devlet, Peker’in Soylu üzerinden başlattığı salvolarla kayıt dışı 
ilişkilerden arındırılmaya çalışılırken, Erdoğan’da hem parti için-
deki “yolsuzluk”lara sıkı denetim, hem de yeni süreci hoşnut-
suzluklarla karşılayan cemaatlere karşı radikal adımlar atacağını 
gösterdi. Son haftanın BİM üzerinden patlak veren krizini bu açı-
dan değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
***
“Rasyonel bir burjuva devleti” tarihsel tecrübenin gösterdiği 

Rasyonel bir burju-
va devleti” tarihsel 
tecrübenin göster-
diği üzere kolayca 
“rasyonel bir faşist 
devlet”e dönüşme ih-
timalini barındırır. 
Türk modernleşmesi 
adı verilen vakıa 
tam da buna denk 
düşer! Kendine sı-
fırdan ulus yaratma 
hedefini gerçekleştir-
mede “politika-altı” 
alanlarda başarı-
sız kalan Kemalist 
proje, 100. yılında 
AKP ile hem ideali-
ze edilen “rasyonel 
devlet”e ulaşma, 
hem de buna top-
lumsal destek bulma 
imkanına kavuşmuş 
oldu.
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Özel Sektör Öğretmenlerine Reva Görülen
Özgür Cihan

Bizler resmi verilere göre sayısı iki yüz bine ulaşan özel sektör 
öğretmenleriyiz. Eğitimdeki özelleştirme politikaları nedeniyle 
her geçen yıl sayımız artıyor. Zorlu koşullarda, düşük ücretlerle, 
uzun saatler boyunca çalıştırılıyoruz. 2007 yılında özel sektör öğ-
retmenlerinin haklarını koruyan 625 sayılı kanunun iptal edilip, 
patronların çıkarlarını koruyan 5580 sayılı kanunun getirilmesin-
den bu yana gün gün haklarımız gasp edildi. Geldiğimiz noktada 
patronların insafına terk edilmiş durumdayız. Güvencesiz, süre-
li sözleşmelerle, seneye işsiz kalıp kalmayacağımızı bilemeden 
yaşamaya çalışıyoruz. Maaşımız işverenin insafına bırakılıyor. 
Kurum sahipleri yaz dönemi maaş ödememek için yasa dışı bir 
şekilde on aylık sözleşmeleri dayatıyor. Tatillerde dahi çalışmaya 
zorlanıyoruz. Bakanlık şikayetimizi dikkate almıyor. İtiraz ettiği-
mizde, bir daha iş bulamamakla tehdit ediliyoruz. 
Tüm bu hukuksuzluklara dur demek için yaklaşık bir yıl önce 
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası kuruldu. Başta 2014 yılın-
da iptal edilen taban maaş (Özel sektörde çalışan öğretmen ve 
idareci kamudaki denginden düşük ücret alamaz) yasası olmak 
üzere gasp edilen tüm özlük haklarımızı geri almak için müca-
dele ediyoruz. Devlet kurumlarında çalışan öğretmenlerle eski-
den olduğu gibi eşit ücret istiyoruz. Maaşımızı yasa belirlesin, 
patronların insafına bırakılmasın diyoruz. Uzun zamandır yü-
rüttüğümüz mücadele sonucunda taban maaş talebimiz meclis 
eğitim komisyonunda yasa tasarısı olarak bekliyor. Yine yürüttü-

üzere kolayca “rasyonel bir faşist devlet”e dönüşme ihtimalini 
barındırır. Türk modernleşmesi adı verilen vakıa tam da buna 
denk düşer! Kendine sıfırdan ulus yaratma hedefini gerçekleş-
tirmede “politika-altı” alanlarda başarısız kalan Kemalist proje, 
100. yılında AKP ile hem idealize edilen “rasyonel devlet”e ulaş-
ma, hem de buna toplumsal destek bulma imkanına kavuşmuş 
oldu. Henüz İslami camia bunu sindirebilmiş değil ve bu yüzden 
ikircikli tutumlar sergiliyorlar.
Ancak, Türkiye’deki cemaat yapıları da zaten devletle geliştir-
dikleri ilişkilerde, AKP öncesindeki sistem karşıtı karakterlerini 
tamamen yitirmiş durumdalar. Dolayısıyla AKP ile gelinen nok-
tanın cemaatlerin devlet karşısındaki konumlarını yeniden Os-
manlı dönemindeki rollerine rücu ettirdiği de söylenebilir.
Önümüzdeki süreçte Erdoğan liderliğindeki yeni piyasacı faşiz-
minin, cemaatlerin “CHP zihniyetinin” kanırttığı Kemalizm endi-
şelerini kolayca bertaraf edeceğini öngörmek zor değil.

Zira hem dindarlığın, hem milliyetçiliğin ancak ve ancak devlete 
itaatle meşru olabileceği bir zemin zaten büyük oranda yaratıldı.
“Devlet’in aşkın varlığına hizmet etme” dışında bir varlık sebe-
bi kalmayan Türkiye sağının buna ayak uydurması çok zor olmaz. 
Bunun dışındaki tüm nüanslar ise sadece, devletin rasyonel iş-
leyişine tehdit teşkil eden “sapkınlıklar” olarak işaretlenip, yine 
devletin demir yumruğu ile ezilmeye müstahak olacaklar.
AKP’nin kurduğu bu yeni kapitalist imparatorluk cemaatler de 
dahil olmak üzere tüm toplumsal dayanışma ağlarını çözerek bi-
reycileşmeyi artırıyor. Bu bir yönüyle bireyleri piyasanın çarkları 
karşısında çaresiz bırakırken, öte yandan sınıfsal temelde yeni 
örgütlenme biçimlerinin zorunluluğunu da netleştiriyor.
Akıntı tek tek karşı koyamayacağımız kadar güçlü! Toplumdan 
müstağni bir devlet karşısında, toplumun yeniden ve sınıf teme-
linde örgütlemesi ile inşa edebileceğimiz bir iradenin güçlendi-
rilmesi dışında çıkar yol ise görünmüyor.

ğümüz mücadele sonunda ülkenin dört bir yanında resmî tatil, 
on aylık sözleşmeler, eğitim öğretim ödenekleri gibi pek çok ko-
nuda kazanımlar elde ettik. 
Bir yıl gibi kısa bir sürede üye 
sayımız beş bini aştı. Tüm hak-
larımızı alana kadar mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Tüm 
bu sorunların kalıcı çözümü-
nün alanın tüm bileşenlerinin 
görüşleri alınarak oluşturula-
cak bir meslek kanunundan 
geçtiğini düşünüyoruz. Ücretli, 
sözleşmeli, kamu, özel gibi ay-
rımların öğretmenler arasın-
da eşitsizliği derinleştirdiğini 
uzman öğretmenlik, baş öğ-
retmen gibi sıfatların çalışma 
barışına zarar vereceğini düşü-
nüyoruz. Tüm eğitim emekçi-
lerini ayrım gözetmeksizin öğ-
retmenlerin özlük haklarını ve 
sistemli bir şekilde yok edilen 
itibarını kazanacağı bir meslek 
kanununu hazırlamak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Devlet kurumlarında 
çalışan öğretmen-
lerle eskiden olduğu 
gibi eşit ücret istiyo-
ruz. Maaşımızı yasa 
belirlesin, patronla-
rın insafına bırakıl-
masın diyoruz. Uzun 
zamandır yürüttüğü-
müz mücadele sonu-
cunda taban maaş 
talebimiz meclis eği-
tim komisyonunda 
yasa tasarısı olarak 
bekliyor.
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Dünya Sağlık Örgütü, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-
sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya 
da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan 
tüm davranışları çocuğa kötü muamele olarak tanımlar. 
Suçlu her zaman kişiler ya da çocuğu koruyamayan anne 
baba değildir. Yasal düzenlemelerde ve sosyal destekte 
yetersiz kalan devlet de suçludur. 

Türkiye’de çocukların cinsel 
istismarına yönelik suç sayı-
ları her sene yükselişte. Ada-
let Bakanlığı’nın 2019 yılında 
yayımladığı adli istatistiklere 
göre cinsel dokunulmazlı-
ğa karşı suç kapsamında 49 
bin 57 dava açıldı. Açılan 
davaların 22 bin 689’unu 
çocuk istismarı suçu oluş-
turdu. Cinsel suçların nere-
deyse yarısı çocuklara karşı 
işlenmekteyken Türkiye’de 
Adalet Bakanlığı çocuk istis-
marına yönelik verileri artık 
paylaşmıyor.  
Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun Doğum İstatistik ve-
rilerine göre 2021 yılında 7 
bin 190 çocuk doğum yaptı. 
Çocuk istismarında önle-
me, tedavi etmekten önce 

gelmelidir. Lise ve ortaokul öğrencilerinin nişanlanması 
yeniden yasaklanmalıdır. MEB, dini eğitim veren yurt ve 
pansiyonları denetlemelidir. Resmî nikah kıyılmadan dini 

Çocuk İstismarı Önlenebilir!
Zeynep Akılotu

nikah kıyan imam ve çiftlere ceza verilmelidir. Çocuk istis-
marında somut delil aranmamalıdır. 
Okul ve belediye bazında tüm çocuklara yönelik koruma 
programları gerçekleştirilmelidir. Yapılan koruma prog-
ramlarının akabinde yüksek risk grupları belirlenmeli ve 
bu ailelere etiketleme yapılmadan gerekli ek hizmetler 
sunulmalıdır.
Okullardaki Psikolojik Danışman sayısının arttırılması, her 
okula norm gözetmeden Psikolojik Danışman atanması el-
zemdir. Çocuk istismarlarını en çok açığa çıkaran meslek 
grubu psikolojik danışmanlardır. Ruh sağlığı hizmetlerine 
erişim devlet tarafından yaşamın ilk anlarından itibaren 
erişilebilir kılınmalıdır. 
Okul, çocuğu istismar ve ihmalden koruyucudur. Çocuğun 
okula devam etmesi önleyici çalışmaların başında gelirken 
Türkiye’de 2012 yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçişle ilk 
dört yıldan sonra çocukların okuldan alınmasının önü açıl-
mıştır. Örgün eğitim fiili olarak zorunda olmaktan çıkarıl-
mıştır.  
Anne babanın kısıtlı bir sosyal çevre içinde bulunmaları 
çocuğa yönelik şiddeti arttırmaktadır. Şehirleşme, artan 
yoksulluk, göç bugün sosyal desteği azaltmıştır. Her ma-
halleye açılacak olan ücretsiz kreşlerle, hemşirelerin ev 
ziyaretleriyle çocuk istismarı açısından risk oluşturan ko-
şullar azaltılmalıdır. 
Çocuk istismarı ve ihmali önlenebilir. Devlet, alternatif 
çocuk bakım ağını ve yardımlaşmayı, gebelik izlemi uygu-
lamalarıyla ebeveyne hamilelikten itibaren kendisi sağla-
malıdır. Sosyal destek sistemi, ebeveynin problemlerle tek 
başına uğraşmamasını sağlayarak ve düzenli eğitimlerle 
başa çıkma becerilerini artırarak başta fiziksel cezalar ol-
mak üzere istismar ve ihmal oranını düşürecektir. 

Çocuk istismarında 
önleme, tedavi et-
mekten önce gelmeli-
dir. Lise ve ortaokul 
öğrencilerinin ni-
şanlanması yeniden 
yasaklanmalıdır. 
MEB, dini eğitim 
veren yurt ve pansi-
yonları denetleme-
lidir. Resmî nikah 
kıyılmadan dini 
nikah kıyan imam 
ve çiftlere ceza veril-
melidir. Çocuk istis-
marında somut delil 
aranmamalıdır. 
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Barınamayanların Sözünü Söylemek
Mevlüde Meriç

12 Aralık 2021’de mecliste bütçe görüşmelerinin yapıldığı 
süreçte Barınamıyoruz Hareketi olarak Ankara’ya gitmek 
ve Ulus Meydanı’nda sözümüzü söylemek; bu görüşme-
leri bizim için yapıyorsunuz bırakın da biz de konuşalım 
demek üzerine karar aldık. Bu doğrultuda Ankara’ya yola 
çıktığımız gecenin sabahında Ankara girişinde polisin “şeh-
re girişiniz yasaklandı” demesi ve alelade bir valilik kararı-
nın öne sürülmesine karşı en tabii hakkımız olarak şehre 
girişimizdeki ısrarımız, hukuksuzca gözaltına alınmamıza 
sebep oldu. Bu gözaltı işleminin beraberinde bir dava sü-
reci olacağını biliyorduk. Aylar sonra hepimizin evlerine 
ulaşan tebligatlar ile 2911 sayılı kanun gereğince “polise 
muhalefet etmek” ve “izinsiz eylem gerçekleştirmek”le 
suçlandığımızı öğrendik. Hepimiz, teker teker, gerçekleş-
tiremediğimiz bir eylemden sorumlu tutulduğumuzun ve 
otoban kenarında etrafımız barikatlarla sarılmışken poli-
se muhalefet edebileceğimiz bir durumun oluşmadığının 
farkındaydık. Burjuva hukukuna sarılıp yaptığımız bu kaça-
mak savunuları geçtiğimizde gençlerin üzerinde muazzam 
bir umutsuzluğun, sıkıntının hüküm sürmesine sebep bu 
atmosferde “Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandınız fakat 
yanıldınız!” demek en “meşru” talebimiz olabilirdi. 
Takvimler 23 Kasım’ı gösterdiğinde bir sene önce kolluk 
zoruyla girişimizin engellendiği Ankara’da, 12 Aralık 2021 
günü meydanda söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi 
bu defa hâkim karşısında “resmi” bir davetle söylemekti 
niyetimiz. Duruşma saati gelene kadar yol yorgunluğunu 
atacağımız bir kahvaltı ettik -Ankara’daki arkadaşlara te-
şekkürlerimizle- ve Kızılay dolaylarında yürüye yürüye An-
kara adliyesine vardık. Duruşma başladı ve on arkadaşımız 
Barınamıyoruz Hareketi neden oluştu, gençlik olarak biz 
ne istiyoruz, neden barınamıyoruz, yoksul mahalleler ne-
den rant alanlarına çevriliyor ve bu bizim hareketimizle 

neden doğrudan ilgili, KYK yurtlarında kalan arkadaşları-
mız niçin ayaklanıyorlar sorularını yanıtlamaya yönelik sa-
vunmalar verdiler. Savunmaların en önemli ve vurucu kıs-
mı, bence, rahmetli Enes Kara ve hayatına son veren nice 
arkadaşlarımızın anıldığı ve 
mücadelemizdeki yerlerinin 
altının çizildiği kısımdı. 
“Enes Kara, biz gözaltına 
alındıktan yaklaşık bir ay 
sonra kalmaya zorlandığı 
cemaat yurdunda gördüğü 
baskı ve karşı karşıya kaldı-
ğı geleceksizlik altında ai-
le-devlet-cemaat üçgeninde 
intihara sürüklendi. 

12 Aralık’tan önce ve sonra 
da birçok arkadaşımız öldü. 
Hacettepe Üniversitesi’nin 
yurdunda acil durumlar için 
oluşturulmuş sistem gerek-
tiği gibi çalışmadığı için bir 
arkadaşımız hastaneye ye-
tiştirilemeyerek öldü.”

İşte o gün Ankara’da duruş-
ma salonunda bulunmamız 
bu sözleri “bağımsız yargı”-
nın karşısında; öğrencilerin, 
yoksulların, barınamayan 
milyonların temsili olarak 
sarf etmemiz ve hakkımızı 
aradığımız için bizleri yargı-
lamaya kalkışanlara karşı di-
rencimizi tüm haklılığımızla 
göstermek için önemliydi. 
Hareketin bileşeni olan biz-
lerin KYK burslarını/kredilerini kesip okullara disiplin so-
ruşturması talimatı gönderenlere karşı yıldırma politikala-
rınıza müsaade etmeyeceğiz demek için önemliydi.   

Yazımı bitirirken bir arkadaşımızın savunmasından, önemli 
bir temsil ve merkez olarak Ankara’ya yolculuğumuza dair 
kısa bir alıntı yapmayı uygun gördüm. Geleceksizleştirme-
ye çalıştıkları gençler, yoksullar, emekçiler olarak sorun-
larımız devam ettiği gibi mücadelemiz de devam ediyor, 
edecek.  

“Bu yolculuğumuzu ancak yetişemediğimiz Enes Kara, ev-
lerini yıkılmaktan kurtaramadığımız yoksul halk hakikat-
le yargılayabilir. Bizim Ankara’ya yolculuğumuz, aslında 
eyleme geçmiş bir metafor olarak okunabilir. Bu yolculuk 
barınamayan gençlerin, barınamayan emekçilerin ve yok-
sulların kendi iktidarlarına doğru giden bir yolculuğun için-
deki, çok ufak da olsa bir başka yolculuk hikayesidir.”

İşte o gün Ankara’da 
duruşma salonunda 
bulunmamız bu söz-
leri “bağımsız yar-
gı”nın karşısında; 
öğrencilerin, yoksul-
ların, barınamayan 
milyonların temsili 
olarak sarf etmemiz 
ve hakkımızı ara-
dığımız için bizleri 
yargılamaya kalkı-
şanlara karşı diren-
cimizi tüm haklılığı-
mızla göstermek için 
önemliydi. Hare-
ketin bileşeni olan 
bizlerin KYK bursla-
rını/kredilerini kesip 
okullara disiplin so-
ruşturması talimatı 
gönderenlere karşı 
yıldırma politika-
larınıza müsaade 
etmeyeceğiz demek 
için önemliydi.   

Çiğdem Demir’e ait bir illüstürasyon.
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CHP’nin merakla beklenen “İkinci Yüzyıla Çağrı” 
açıklaması İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda 3 Aralık tarihinde gerçekleştiril-
di. Akademisyen kimliğimle çağrılmış olduğum top-
lantıda, çoğunlukla ekonomi üzerine oldukça teknik 
sunumlar yapıldı. Bunun yanı sıra Genel Sekreter 
Selin Sayek Böke ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapa-
nış konuşması politik olarak öne çıktı. Bu yazıda 
CHP’nin bu toplantısı ile ilgili izlenimlerimin yanın-
da demokrasi ve özgürlüğün kaynağı olarak devlet 
ve toplumun güçler gerilimi/dengesi konusunu kı-
saca ele alacağım.
Sunum yapanların bazıları bu dönemdeki kimi uy-
gulamaların şimdiki krizi hazırlayan yanlış politika-
lardan kaynaklandığına zayıf da olsa vurguladılar 
ve “teknik” sunum yapan liberal ekonomistlerin 
tümü 2000-2007/2010 yılları arasında uygulanan 
ekonomik politikalarını başarılı olarak tanımladılar. 
Geleneksel CHP söyleminde Cumhuriyet’in kurdu-
ğu fabrika ve diğer üretim alanlarının özelleştirilmesi AKP ikti-
darına yönelik eleştirilerin başını çekmekteyken, sunumlarda 
dikkat çekici şekilde özelleştirme politikalarına dair tek kelime 
bile edilmedi.
Diğer bir konu ise bu “teknik” sunumlarda AKP’nin başarılı deni-
len döneminde uygulanan, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma 
ve çalışma ilişkilerinin kuralsızlaştırılması politikalarının ayyuka 

çıkmasına hiç değinilmemesi-
dir. “Teknik” sunumlar ekono-
miyi sosyal ve siyasal olandan 
bağımsız bir olguymuş gibi ele 
alan tipik neo-liberal söyleme 
uygundu. CHP’nin yöneldiğini 
söylediği “Yeni kamucu” politi-
ka tanımlaması ise esasta dev-
letin yüksek teknoloji içeren, 
yatırım yapacak sermayedar-
lara ve genç girişimcilere vere-
ceği destek, sosyal yardımların 
aile sigortası kapsamında bir-
leştirilmesi ve vergi adaletsiz-
liğinin düzeltileceği vaatleri ile 
sınırlıydı. 
Ülkemizde ve dünyada oldukça 
popüler olan ABD’de yaşayan 
Türkiye kökenli liberal ekono-
mist Prof. Dr. Daron Acemoğlu 
yaptığı konuşmasının son kıs-
mında, ekonomik gelişme için 
gereken demokrasi ve özgürlü-
ğün devlet ve toplumun güç ge-
rilimine/dengesine bağlı olarak 

şekillenen “dar bir alan” içinde gerçekleşebileceğini vurguladı. 
Acemoğlu ve benzeri bazı liberal ekonomistler haklı olarak öz-
gürlük ve demokrasinin, toplumun devlet/iktidar karşısında ba-
ğımsız mücadele eden bir güç olarak varlığını gerektirdiğini söy-
lemekteler. Bu yaklaşım, demokrasi ve özgürlük kazanımlarının 

Gerek CHP gerek de 
tüm düzen içi mu-
halefet odaklarının 
söyleminde, mevcut 
iktidarın hukuk dev-
letini ve demokrasi-
yi ciddi şekilde ge-
rilettiği gerçeği öne 
çıkarılırken, iktidara 
geldiklerinde mev-
cut hukuksuzlukları 
düzeltecekleri vurgu-
ları yapılmaktadır. 
Halbuki yukarıda da 
söylendiği gibi top-
lumsal özgürlük ve 
demokratik haklar 
birilerinin ihsan ede-
ceği şeyler değildir.

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” Buluşmasından İzlenimler 
Zeki Kılıçaslan

Avrupa sermaye sınıfının “aydınlanma” geleneğine dayandığını 
söyleyenlerin yanında hiç yoktan iyidir; ancak işçi sınıfı siyasetini 
esas alan bizler için ise, özgürlük ve demokratik haklar ancak 
iktidar için örgütlenen emek güçlerinin mücadelesinin yan ka-
zanımları olabilir.
Gerek CHP gerek de tüm düzen içi muhalefet odaklarının söy-
leminde, mevcut iktidarın hukuk devletini ve demokrasiyi ciddi 
şekilde gerilettiği gerçeği öne çıkarılırken, iktidara geldiklerinde 
mevcut hukuksuzlukları düzeltecekleri vurguları yapılmaktadır. 
Halbuki yukarıda da söylendiği gibi toplumsal özgürlük ve de-
mokratik haklar birilerinin ihsan edeceği şeyler değildir. 
Özgürlükler ve demokrasi, büyük sermaye odaklarının da mer-
kezinde olduğu devlet/iktidar gücü karşısında örgütlü toplumun 
bağımsız gücünün kazanımı olabilir ancak. CHP sunumunda bu 
konuya değen tek söylem pek de önem atfetmedikleri sendikal 
örgütlenmenin teşvik edileceği vaadi idi. Yine tarım konusu ele 
alınırken bol bol teknoloji ve teşviklerden söz edilirken bir ke-
lime bile örgütlenmeden, kooperatifleşmeden bahsedilmedi. 
Örgütlü olmayan küçük-orta büyüklükteki toprak sahibi çiftçiler 
bu halleriyle üretimde nasıl yüksek teknoloji kullanacak, nasıl 
verimlilik sağlayacak, pazarlara nasıl ulaşacaklar? Yoksa teşvik 
edilecek olanlar kapitalist çiftlikler midir?   
Genel başkan coşkulu ve özgüvenli bir siyasal çağrı yaptı. Bu-
nun yanı sıra ekonomi politikalarına dair yapılan teknik ağırlık-
lı sunumlar, bir yandan yeni dönemin ekonomi politikaları için 
ihtiyaç duydukları büyük dış kaynaklar için kaynaklar sağlaması 
beklenen yerlere selam gönderirken, aynı zamanda CHP’ye yö-
neltilen klasikleşmiş “bunlar beceremezler” eleştirilerinin kay-
nağı olan ulusal sermaye odaklarına yönelik güven verme ama-
cını içeriyordu. 
Sonuç olarak, CHP’nin sergilediği yaklaşım siyasi olarak otoriter 
yönetimi karşısına alırken ekonomik politikalar alanında her ne 
kadar yeni kamucu politikalar iddiasıyla sunulsa da klasik liberal 
politikaları aşan bir perspektif taşımamaktadır. Önemli bir di-
ğer konu ise özgürlükler ve demokratik haklar için asıl garantiyi 
sağlayacak olan, büyük sermaye ve devlet karşısında emeğin ve 
halk sınıflarının örgütlenip güçlenmesinin hayati önemini anla-
yacak bir bakış açısından yoksunluktur. 
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CHP’nin “Vizyonu”
Cem Somel

CHP 3 Aralık’ta İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda iktisat politika 
görüşlerini açıkladı. Altı uzmanın ve Kılıçdaroğlu’nun dediklerini 
inceleyelim. 
Türkiye’nin kanayan yaralarından biri cari işlemler açığı (dış tica-
ret açığı ile dış âleme ödediğimiz kârlar ve faizler). Yedi konuş-
macıdan hiçbiri kâr, ithalat, dış ticaret açığı, iktisadi bağımlılık 
veya bağımsızlık kelimesini ağzına almadı. Yabancı sermaye lafı 
da geçmedi.
Konuşmacılar apaçık gereksiz ithalatı ve lüks ithalatı önlemeyi 
düşünmüyor. Dış ticaret açığına çözüm olarak yüksek teknolo-
jili ürünler ihraç ederek, KOBİ’leri ihracata teşvik ederek ihracat 
gelirlerini artırmayı önerdiler. Bunda yeni bir şey yok. Türkiye’de 
sanayiciler Özal’dan beri kırk yıldır güya yüksek teknolojili ürün 
ihracatını artırmağa çalışıyor. Olmuyor. Ama ihracatı artırmayı 
ücretleri bastırmaya, işçileri kötü şartlarda çalıştırmaya gerekçe 
yapıyorlar. CHP ithalatı kontrol ederek dış ticareti dengelemeyi 
düşünmediğinden yabancıların Türkiye’ye devamlı döviz gön-
dermesine bel bağlıyor. Onun için de konuşmacılar bunun bede-
linden, yani dışarıya her yıl ödediğimiz kârlardan, faizlerden hiç 
bahsetmemeyi tercih etti. Lakin toplantıda moda sihirli kelime-
ler havada uçuştu; teknoloji, ar-ge, dijital, inovasyon, verimlilik 
kelimeleri 157 defa söylendi. 
Türkiye’nin kanayan öteki yarası gelir dağılımı, reel ücretler, ta-
şeron istihdamı, sendikaların zayıflığı, sınıf sömürüsü. Yedi ko-
nuşmacıdan hiçbiri taşeron, sendika, örgütlenme, toplu sözleş-
me, sınıf veya tabaka kelimesini ağzına almadı. 
Daron Acemoğlu ve Refet Gürkaynak gelir dağılımını enflasyo-
nun bozduğunu söyledi. Bozduğu doğru, ama enflasyon oranı 
yükselmeden önce gelir dağılımı adil miydi? 
Gelir dağılımı bozukluğunun başlıca sebebi emekçilerin örgüt-
süzlüğüdür ve haklarını savunması gereken sınıf örgütlerinin za-
afıdır. Bunu da bir sebebi işsizlik. Bu konuda ne diyorlar? Daron 
Acemoğlu’nun dediği şundan ibaret: “Türkiye’de zaten işsizlik 
çok büyük bir problem. Bunun çok daha büyük bir problem ha-
line gelmesine izin vermemek lazım. … daha sağlıklı bir banka 
ve şirket sistemi … yolsuzluğu ve işsizliği azaltacak bir çerçeveye 
oturtulmalı.” Sağlam bir çözüm!
Selin Sayek Böke’nin işsizlik konusunda söylediği ise: “… işsiz-
lik nasıl mı bitecek? İşte böyle bitecek. Reçetesi elimizde var. 
Hazırız. Dünya değişiyor. Yeni işler, yeni iş yapma biçimleri var. 
Güvenceli, zenginleştirici ve kaliteli istihdam yaratan üretim 
politikamızda, geleneksel işlerde çalışanların da bu yeni işlerde 
çalışanların da sosyal haklarının ve güvencelerinin olmasının 
sağlanması, bizim en temel görevimiz olacak. … üretimi dönüş-
türdüğümüzde, herkesin için iş, herkes için istihdam olacak.”
“Üretim dönüşümü” CHP’nin sihirli değneği. Nedir bu dönü-

şüm? Böke “üretimde yapacağımız dönüşümle verimlilik artacak 
ve ücretler herkes için yükselecek” diye açıklıyor. İlaveten “ve-
rimlilik artacak, ücretler artacak, asgari ücret değil, zenginleşti-
rici ücret konuşuyor olacağız” diye de teyit ediyor. Neymiş? Hem 
istihdamın hem de ücretlerin artması “verimliliğin” artmasına 
bağlıymış. Verimlilik nedir? İş-
çinin alın teriyle ürettiği katma 
değerdir, yani kâr, faiz, kira ve 
ücret gelirleridir. CHP’nin viz-
yonunda kâr, faiz, kira gelirleri 
artacak, bu sayede ücretler de 
artacak! Hakkını verelim, Sayek 
açık sözlü: “…hep birlikte zen-
ginleşeceğiz.”
Böke “ekonomi ağır bir sömürü 
düzeni içerisinde yürüyor” dedi 
ama kimin kimi sömürdüğünü 
açıklamadı. Şu hâlimizde sen-
dikaları, örgütlenmeyi, taşeron 
sorununu bahse değer bulma-
yan bir zihniyetin iktidarında 
sosyal devletin anlamı, olsa 
olsa Hacer Foggo’nun konuş-
masında önerdiği sosyal yar-
dımlardan ibaret kalır.
Emekçileri ilgilendiren konular-
dan konuşmacıların biraz ciddi-
yetle ele aldığı tek mevzu vergi 
adaletsizliği. Böke “adaletli bir 
vergi reformu” vadetti, “daha 
çok kazananın daha çok vergi 
ödediği adil bir düzen” vadet-
ti ama somutlaştırmadı. Bir 
yandan da şirketlere teşvikler, 
vergi indirimleri vadetti. Buna 
mukabil Hakan Kara “…dolaylı 
vergilerin payını bir türlü dü-
şüremedik” diyerek reformu 
biraz somutlaştırdı. Kara, şirketlere verilen çeşitli teşviklerin et-
kilerinin incelenmesini de önerdi. Böylelikle toplantıda emekçi-
ler açısından yegâne anlamlı önerileri Hakan Kara yapmış oldu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu kapanış konuşmasında uzmanların görüş-
leri doğrultusunda malum sihirli kelimelerle süslü muğlak pem-
be hayaller çizdi. Söylediği tek somut şey yurt dışı gezilerinde 
yaptığı görüşmeler sonucu Türkiye’ye sağlayacağı büyük yabancı 
para (“yatırım”) tutarları idi. Ama aynı zamanda dünyaya “Türki-
ye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak! … Türkiye senin çöp de-
polama alanın olmayacak!” diye seslendi. Yabancılar Türkiye’de 
yatırım yaptığında ucuz işgücünü sömürmek, toprakları-maden-
leri istismar etmek, atıklarını buraya atmak dışında ne amaç gü-
der ki?  CHP başkanı “Sana rakip olmak için geliyoruz ey dünya” 
dedi. Anlaşılan Kılıçdaroğlu yurt dışında kendisine yatırım vade-
den yabancıların Türkiye’de burayı kendilerine rakip yapmak için 
faaliyette bulunacaklarını sanıyor. 
Özetle CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu emekçilere genelde büyük 
sermaye-servet sahibi sınıfın kırk yıldır uyguladığı politikalardan 
farklı bir şey vadetmiyor. İKEP’in programı ile karşılaştırmayı 
öneririm.

Gelir dağılımı bo-
zukluğunun başlıca 
sebebi emekçilerin 
örgütsüzlüğüdür ve 
haklarını savunması 
gereken sınıf ör-
gütlerinin zaafıdır. 
Bunu da bir sebebi 
işsizlik. Bu konuda 
ne diyorlar? Daron 
Acemoğlu’nun de-
diği şundan ibaret: 
“Türkiye’de zaten 
işsizlik çok büyük 
bir problem. Bunun 
çok daha büyük bir 
problem haline gel-
mesine izin verme-
mek lazım. … daha 
sağlıklı bir banka ve 
şirket sistemi … yol-
suzluğu ve işsizliği 
azaltacak bir çerçe-
veye oturtulmalı.” 
Sağlam bir çözüm!
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Türkiye’de Emekli Örgütleri I
Hulusi Şimşek*

Giriş
Emekli örgütlerini iki başlık halinde inceleyebiliriz: 1-Sen-
dikalar 2-Dernekler
Emekli örgütlerini incelerken çalışanların emekli oldukları 
Sosyal Güvenlik kurumlarına ve o alandaki gelişmeye göz 
atmamız gerek.
01 Ocak 1946’da işçiler için SSK, 1972’de esnaflar için BAĞ-
KUR ve 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 08.09.1949 
tarihli 5434 sayılı kanunla kamu çalışanları için kurulan 
Emekli Sandığı ile emekliler işçi, esnaf ve memur emeklisi 
şeklinde üç parçaydılar. Bu üç parçanın dışında, bankalar-

da çalışanlar için ayrı uygu-
lama yapıldı.
16 Mayıs 2006 tarihinde ka-
bul edilen 5502 sayılı yasa 
ile sosyal güvenlik kurumları 
tek bir çatı altında birleştiri-
lerek Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) oluşturuldu.
İşçiler 1894’te Amele-i Os-
mani Cemiyeti adıyla ilk ör-
gütlenmeyi gerçekleştirse 
de cemiyet kısa sürede ha-
fiyeler tarafından tespit edi-
lip dağıtıldı. 1938’de komü-
nizme karşı duyulan büyük 
korkudan dolayı çıkarılan 
Cemiyetler Kanunu ile sınıf 
esasına dayalı örgüt kurul-
ması yasaklandı.
1947 yılında 2. Dünya Sava-
şı sonrası ortaya çıkan kon-
jonktürün de etkisi ile olduk-
ça geri de olsa 5018 sayılı 

işçi ve işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkında 
kanun kabul edildi. Bu sayede daha önce kurulan bazı işçi 
dernekleri ve işçi kulüplerinin bir bölümü sendikaya dönü-
şerek işçiler sendika hakkına kavuştular.
28 Mayıs 1990’da biz memur değiliz, kamu çalışanıyız 
diyen bir gurup öğretmenin Eğitim-İş’i, ardından da Eği-
tim-Sen’i ve belediye çalışanlarının da Tüm Bel-Sen’i kur-
masıyla başlayan süreç neticesinde 
08.08.1995’te Kamu Emekçileri Kon-
federasyonu (KESK) ile de kamu çalı-
şanları sendikal haklarına kavuştular.
16 Mayıs 2006’da Sosyal Güvenlik 
Kurumları tek çatı altında birleştiril-
meden 11 yıl önce kurulan DİSK Tüm 
Emekliler Sendikası, hangi emekli 
kurumundan olursa olsun, emekli-
lerin sorunları ve muhatapları aynı 
diye SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı 
emeklilerini, bunların dul ve yetimle-
rini aynı sendika çatısı altında örgütle-
yerek tüm emeklilerin birleşik örgüt-

lenmesinden yana tavır koymuştu.
16 Mayıs 2006’da SGK’nın oluşumu, emeklilerin tek çatı 
altında örgütlenmesinin doğruluğunu gösterdi.
SGK’nın oluşumu üzerine sadece emeklileri içerisinde 
örgütlenen emekli dernekleri tüzüklerinde gerekli deği-
şikliği yaparak BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerini 
ve SGK’dan dul ve yetim maaşı alanları da üye yapmaya 
başladılar. Kimileri zamanla isimlerini de değiştirmeye 
başladı. Örneğin 920.000 üyesi ile en büyük emekli örgütü 
olan ve 1970 yılında İşçi Emeklileri Cemiyeti adıyla kurulan 
dernek ismini önce Türkiye İşçi Emeklileri Derneği olarak, 
sonra da Ekim 2009’da topladığı 19. Olağan Genel Kuru-
lunda ülkedeki tüm emekli, dul ve yetimleri kapsamak için 
aldığı kararla bir daha isim değişikliği yaparak ismini ‘TÜM 
EMEKLİLER DERNEĞİ’ kısa adıyla TÜED olarak değiştirdi.
Buraya kadar yaptığım sunumda görüldüğü gibi Türki-
ye’deki emekli örgütlülüğü zamanla tüm emeklilerin ortak 
örgütlenmesinde ortaklaştı. 2. başlığa, Emekli Dernekleri-
ne tekrar gelince başka bir ortaklaşmanın başladığını gö-
receğiz.

1-) SENDİKALAR
DİSK TÜM EMEKLİLER SENDİKASI
Türkiye’de emekliler ilk kez 12 Temmuz 1995 yılında DİSK 
öncülüğünde İbrahim Şahin başkanlığında Tüm Emekliler 
Sendikası adıyla bir sendika çatısı altında örgütlendiler.
22 Ağustos 1997 tarihinde yani sendikanın kuruluşundan 
iki yıl bir ay on gün sonra İçişleri Bakanlığı Kadıköy Bölge 
Mahkemesine DİSK Tüm Emekliler Sendikası Kadıköy Şu-
besinin tavsiyesi için başvurdu. Konu çok uzun olduğu için 
atlayarak geçiyorum. Bu tarihten sonra idarenin baskıları 
artarak devam etti. İdarenin baskıları on yıl sonra sonuç 
verdi. 9 Ekim 2007 tarihinde Ankara Yüksek Mahkemesi 
Yargıtay Kararına uydu. 28 Ocak 2008’de Yargıtay kararı 
onaylandı. Sendikanın karar düzeltme başvurusu 5 Mayıs 
2008’de reddedilince Türkiye’de iç yolları tükendi. 
İç hukuk yolları tükenince sendika 18 Haziran 2008’de 
AİHM’e başvurdu. Tarihinde yedi yıldan uzun sürmüş bir 
dava olmadığını bildiğimiz AİHM, dokuz yıl, on ay süren 
bir yargılama neticesinde, 10 Nisan 2018 tarihinde talebin 
kabul edilemez olduğuna hükmetti.

1947 yılında 2. Dün-
ya Savaşı sonrası 
ortaya çıkan kon-
jonktürün de etkisi 
ile oldukça geri de 
olsa 5018 sayılı işçi 
ve işveren sendi-
kaları ve sendika 
birlikleri hakkında 
kanun kabul edildi. 
Bu sayede daha önce 
kurulan bazı işçi 
dernekleri ve işçi ku-
lüplerinin bir bölü-
mü sendikaya dönü-
şerek işçiler sendika 
hakkına kavuştular.
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Taşeron İşçilerin Çalışma Hayatındaki Sorunları Nasıl Çözülür?
İhsan Tecik

İBB’de hanelerde fatura sayaçlarını okuyan taşeron işçiler-
den biriyim. Gözlemlediğim kadarıyla çalışma hayatında 
yaşadığımız sorunlar için işlemesi gereken prensipleri ve 
uygulamaları yazdım.
1. Öncelikle eşit işe eşit ücret verilmelidir. Bu prensip her 
durum ve iş için işletilmeli ve aykırı durumlar için acilen 
somut adımlar atılmalıdır.
2. Yasal statülere bakılmaksızın, sendikal haklar olsun ya 
da olmasın, işçilerin iş yerlerindeki sorunları için kendi 
seçtikleri temsilcilerin toplu sözleşme görüşmelerinde yer 
alması gerekir. Yasalar ve statüler işçilerin haklarının ve 
demokrasi kültürünün gerisinde kaldığında, işçilerin de-
mokratik hakları merkeze alınarak hareket edilmelidir. 
3. Taşeron olsun veya olmasın haftalık maksimum çalışma 
süresi 40 saat olarak düzenlenmeli ve bu durumun ihlali 
ve tespiti halinde işverenlere ve patronlara ağır yaptırım-
lar hiç bekletilmeden uygulanmalıdır.
4. Mevcut şartlarda çalışan işçiler için verilen iş adetleri, 
okuyucu sayılarına göre bölünmektedir. İl içerisinde çalı-
şanlara sorumluluk olarak verilen sayaç okuma adetlerini 
normal mesai saatleri içinde bitirmek çok zor. Eğer bir ça-
lışan kendi payına düşen bu işleri bitirmeye çalışırsa hiçbir 
sosyal yaşantısı kalmadığı gibi fiziksel ve ruhsal olarak da 
yıpranmaktadır. Bu konuda şikayetler belediye yöneticile-
rine dile getirilmiş olmasına rağmen herhangi bir olumlu 
adım atılmamıştır. Aksine meslek hastalığı raporu almak 
isteyenler de işlerinden olmak korkusuyla işlerine devam 
etmek zorunda kalıyorlar. Sorunların şirket içinde çözüle-
bilmesi için yılda en az dört kere sendika-işçi ve işverenin 

bulunacağı, demokratik temsiliyeti gözeti-
len toplantılar yapılmalı ve bu toplantılar-
da alınan kararlar bağlayıcı olmalıdır.
5. Taşeron işçilerle yapılan uzun süreli üç 
yıllık toplu sözleşmelerde, yol ve yemek 
ücretlerinde alım gücü ve enflasyon hesa-
ba katılmamaktadır. Son iki yıldır yaşamak 
zorunda kaldığımız ekonomik kriz bunu 
bize zor bir tecrübe olarak yaşatmıştır. Ça-
lışanlara verilen yol parası ödeneği bile ay-
lık abonman ücretinin altında kalmaktadır.  
Ayrıca taşeron çalışanlara artık çay ve si-
mit masrafını bile karşılayamayacak meb-
lağda yemek ücreti verilmektedir. Ödenen 
sosyal yardımlar da aynı şekilde enflasyon 
ve alım gü-
cünü dikkate 

alınarak hesaplanmalıdır. Üc-
ret artışları gerçek enflasyon 
artışları gözetilerek sürekli 
gözden geçirilmelidir. 
6. Saha işlerinin neredeyse 
hepsi iştirakler üzerinden ta-
şeron çalıştırmayla yapılmak-
tadır. Taşeron şirketler de 
personel masraflarını düşük 
tutmak için yeterli eleman 
almamaktadır. İşlerin sağlıklı 
yürümesi ve çalışanların ve-
rilen işler altında ezilmemesi 
için en azından yeterli işçi alı-
mı yapılmalıdır. Taşeron siste-
mi sürdüğü müddetçe bu gibi 
sorunlar yaşanmaya devam 
edecek ve işçiler aracı pat-
ronların insafında kalmaya 
devam edeceklerdir. Mevcut 
yasaya göre bile taşeron ça-
lışanların durumlarından asıl 
işverenler sorumludur. Ancak 
filli durum başka işlemekte-
dir.

Herkese Demet Demet 
Bize Gelince Bir Tutam

***

Saha işlerinin nere-
deyse hepsi iştirak-
ler üzerinden taşe-
ron çalıştırmayla 
yapılmaktadır. 
Taşeron şirketler de 
personel masrafla-
rını düşük tutmak 
için yeterli eleman 
almamaktadır. İş-
lerin sağlıklı yürü-
mesi ve çalışanların 
verilen işler altında 
ezilmemesi için en 
azından yeterli işçi 
alımı yapılmalıdır. 
Taşeron sistemi sür-
düğü müddetçe bu 
gibi sorunlar yaşan-
maya devam ede-
cek ve işçiler aracı 
patronların insafın-
da kalmaya devam 
edeceklerdir.

AİHM kararı resmi dili olan Fransızca olarak bir ay, yedi gün 
sonra 17 Mayıs 2008 tarihinde taraflara yazılı olarak tebliğ 
etti ve aynı anda sitesine Fransızca ve Türkçe olarak koydu.
AİHM bu kararı yargılama başlarken taraflara bildiriyor. 
Yani her kararı hem resmi dili olan Fransızca ile hem de o 
ülkenin dili ile yukarıda da bahsettiğim şekilde tebliği edi-
yor. 
12 Temmuz 1995 tarihinde Türkiye’nin ilk emekli sendikası 
olarak kurulan Tüm Emekler Sendikası çok kısa bir şekilde 

özetlediğimiz bu süreçte yirmi iki yıl on ay on yedi gün süre 
sonra 17 Mayıs 2008’de sonlanmış oldu.
Genel başkan ve genel başkanın kardeşi olan sendikanın 
avukatı tarafından bazı MYK üyeleri sendikanın tüm üye-
leri ve üst kuruluş DİSK yönetim kurulu üyelerinden on ay 
kadar saklanan karar üç üyenin AİHM’e yazdığı dilekçeye 
verilen cevap sayesinde öğrenildi.
(Yazının 2. Kısmı gelecek sayımızda yayınlanacaktır.)
* Tüm Emekli-Sen Çankaya Şube Başkanı
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Ekoloji Emek Kadın
Aslı Kahraman Eren

“Kelimelerin azizliğine uğramamak adına düşüncelerimizi 
kaleme almaktan imtina etmek, doğru olanı öğrenmek ve 
uygulayabilmek adına verdiğimiz mücadelenin boynuna 
yağlı urganı geçirmektir.”
İnsan, ne demek? 
Niçin var/ız? 
Dünya kurulduğundan itibaren hüküm süren iktidarların 
gölgesinde, kendi varlığını kaybeden insan, neden sus-
muş/susturulmuştur? 
Bir hezeyanın içinde kaybolup gitmek mi? 
Ellerimizden kayıp giden değerlerimize sahip çıkmak mı? 
Sömürülen sadece insan mı? 
“İnsan bütünsel bir canlıdır”
İçgüdüsel olarak diğer canlılardan farkımız nedir? 
“Bütünlük, doğa ve diğer canlılarla yaşamayı öğrendiği-
mizde tamamlanır.”

Emeğin sömürgeciliğini her 
anlamda çıkarlarının doğ-
rultusunda kullanmaktan 
çekinmeyen iktidar(lar) bir 
devletin başına gelebilecek 
zulmün yegâne sahibidir! 
Hiçbir insan elinin düzenle-
yip var edemeyeceği “doğal 
yaşam döngüsü ile birlikte 
kadının yaşam hakkı da ata-
erkinin dikta egosuna teslim 
ediliyor.” 
Tabiatın düzenli işleyişini 
seyretmek ve algılayabilmek 
“insan neden var” sorusuna 
başlı başına bir cevaptır. 
“Doğa kadındır.” Her ağacın 
kökü ana rahmi, dallarında 
binlerce meyvesi bereketli çı-
kıntılarının uzantısıdır.
“Doğanın bizlere sunduğu 
ikramın her türlü nimetlerin-

den faydalanıyoruz.”
Doğa tüm insanlığa psikolojik ve fizyolojik iyileştirici bir 
güce sahipken, insan doğası doğal yaşamı kendi elleri ile 
sonlandırıyor!   
Bu kısır döngünün içinde canlılar yaşam mücadelesi verir-
ken, birçok canlının da nesli tükeniyor! İnsan denen canlı, 
yeryüzünün sadece kendisinden ibaret olduğunu düşünür. 
Oysaki bir ağacın da canlı olduğunu algılayabilmemiz için 
birkaç dakika sorgulayabilmek yeterlidir. 
Doğanın içinde olan düzenli işleyişe bakmak yeterli değil-
dir. Bakmakla görmek arasındaki derin çizgiyi bulmak ge-
rekir.
Bizlerin dışında başka canlıların da yaşadığını anlamak 
için, bilim ve ilim dünyasının nimetlerinden faydalanmak 
gerektiğini de düşünmekteyim. 
“Kapitalist düzenin dayatması olarak karşımıza çıkardığı 
emek hırsızlığının diğer boyutlarını da dile getirmek ge-
rektiğini düşünüyorum.”
Dünya iklim krizine doğru sürüklenirken, bunun nedenle-
rini araştırmak, insanlık adına büyük sorumluluktur. Ge-

lecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli servet nefes 
değil midir? 
Ekoloji mücadelesi=Yaşam ve nefestir.
Ormanlar/Nehirler/Vadiler/Denizler/Sermaye Değiller!
Bu bağlamda tüm canlıların yaşam kaynağı olan su kay-
naklarımız da ekokırım ile birlikte tükeniyor! 
“Bir ağaç gibi hür ve özgür, toprak gibi verimli olmamızdan 
rahatsız olanlar doğa ile birlikte kadını da katlediyor.”
İtaat kültürünü topluma enjekte ederek kölelik düzenini 
dayatanlara karşı, inatla ve umutla mücadele etmeye de-
vam edeceğiz!   
KADINLAR 
Doğadan ve yaşamdan vazgeçmeyeceğiz.
“Toprak insanlık adına bir varoluş hikâyesinin ilk adımıdır.”
Biyolojik bir olgunun içeriğini anlatırken somut örneklerini 
baz alarak dile getirmeye çalışırız.
Fotosentez/insan, hayvan ve bitkinin toprakla olan ilişki-
sini eğitsel ve eşitsel döngüsünü birbirinden ayıramayız.
Neoliberal politikaların işlevselliği, emeğini toprağa bıra-
kan üreten emekçinin, alın terini de sömürmeye devam 
ediyor! 
Kimliklerini ön saflarda gösteren ideolojik yapılar, bu tür 
katliamların içinde yer almıştır, almaya da devam ediyor!
Kimlikler üzerinden kurulan otoriteler diktatör bir dili de 
beraberinde getirir...
“Emek Toprak” mücadelesinde Ekoloji örgütleri (birlikleri) 
ile yıllardır sürdürmeye çalıştığımız bu zorlu sürecin içinde 
gördüklerimiz ve birebir şahit olduklarımızı, akademisyen-
lerle çalıştaylar ve seminerler düzenleyerek detaylandır-
maya çalışıyoruz.
Doğanın bizlere sunduğu mucizeleri sahalarda çalışarak, 
eğitimlere katılarak öğrenmeye devam ediyoruz. 
Örneğin “LİKENLER”
Sayısız çeşidi ve ismi olup, sonsuz yaşayabilen, ağaçların 
ve taşların üzerlerinde görebileceğimiz, ilaç (tıp) ve koz-
metik ürünlerinde de kullanılan, oksijen oranı yüksek böl-
gelerde yetişen bir çeşidinin ismi de “akciğer” likeni olarak 
bilinmektedir.
Kayalık yerlerde ve ağaçların gövdesinde yaşayan, yosun-
larla birbirine benzeyen, fakat renklerinde farklılıklar göz-
lemlediğimiz bitkilerdir. 
En önemli ayrıntı da nedir biliyor musunuz? 
Yosunlar (mantar) ve likenler bir arada yaşamaya tutunup, 
birbirlerine nem salgılarlar.
Bu sebeple LİKENLER sonsuz yaşayarak, tüm canlılara da 
nefes olmaya devam ederler.
Birbirimize umudu salgılayıp, nefesimize ve mücadelemize 
sahip çıkacağız.
#KadınıDoğayıEmeğiKatledenAynı
* Ekoloji Birliği / Kadın Meclisi üyesi

Bu kısır döngü-
nün içinde canlılar 
yaşam mücadelesi 
verirken, birçok 
canlının da nesli 
tükeniyor! İnsan 
denen canlı, yer-
yüzünün sadece 
kendisinden ibaret 
olduğunu düşünür. 
Oysaki bir ağacın 
da canlı olduğunu 
algılayabilmemiz 
için birkaç dakika 
sorgulayabilmek 
yeterlidir. 
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Göçmenler, Emekçiler, Sahipsiz Mezarlar
Bedri Soylu

Tenere çölde yalnız başına ayakta kalan bir ağaçtır, çölün 
en yalnız ağacıdır. Hasan Söylemez’in Tenere adlı belgeseli 
Nijer’den Libya’ya kaçak yollarla geçmek için çöldeki bilin-
mez bir rotayı tercih eden göçmenleri konu edinir. Kimisi 
daha çok gelir edinmek için kimisi de ticaret için yola çıkar-
lar. Göçmenlerin çoğunluğu işçidir. Agadez’den Cezayir’e 
asfaltlanmış bir yol varken Libya’ya giden rotada bir yol 
yoktur. Çölden gidebilecek olan araçlarla Libya sınırındaki 
bir kasabaya giden, köle tüccarlarının kol gezdiği zorlu bir 
yoldur bu. Bu rota hem Avrupa’ya geçişte daha kolay seçe-
nekler sunan bir ülke olmasından hem de riskinden dolayı 
ticareti daha kârlı olan bir kapıya çıkar. Avrupa’ya gitmek 
isteyenler de çalışmak için Libya’ya gitmek isteyenler de 
bu tehlikeyi rotayı tercih eder.
Yol boyunca sınırlı sayıda su kuyusu vardır ve çöl kumları 
sürekli olarak gideceğiniz rotanın silinmesine neden olur. 
Su kuyusu bulunmayan yerlerde araçları bozulanlar çare-
sizce ölümü beklerler. Çölde yol, rota, su ve teçhizat hayati 
bir meseledir. Bir görüşe göre sahrada ölen göçmenlerin 
sayısı Akdeniz’de boğulan göçmenlerden fazladır. 
Yolculukta şanslıysanız köle tüccarlarına rastlamazsınız. 
Gidilecek yolu belirten en önemli işaretler ise yol kenarı-
na bırakılmış çıkma lastiklerdir. Bu lastikler isimleri bilin-
meyen ve yolda ölen göçmenlerin anısına öldükleri yerin 
ve mezarlarının üstüne konulur. Eğer şanslıysanız sizden 
önce susuzluktan ölenlerin hatırasına konulmuş olan las-
tikler rehberiniz olur. Ölmemek için çoğu kere dayanışmak 
ve sağlam dostluklar edinmeniz gerekir. Bencillik ederse-
niz dışlanmanız ve çölde tek başınıza kalmanız işten bile 
değildir. 
***
Ölüler ile ilgili bir başka gelenek de şöyle. Yunanistan’da 
ölenlerin öldükleri yerlere şapeller yapılır. Kimi zaman tek 
göz oda kimi zaman kuş kafesi kadar olan küçük anma 
noktalarıdır bunlar. Şapelin içinde mum yakılabilir bir alan, 
fotoğraf konulan bir yer ve ölenin adı yazar. Şehrin hemen 

her yerinde bunlardan görebilirsiniz. Bir parkta, fabrika 
bahçesinde, yol kenarında… Ölüm nerede gelmişse orada 
bir şapel olur. Fabrikaların bahçelerinde de şapeller olur. 
Muhtemelen çalışırken ölenler için yapılmış anma mekan-
larıdır bunlar. Dinsel bir formla bile olsa ölümü hayatın dı-
şında tutmayan, yas tutarken ders çıkarmayı gözeten bir 
gelenek bu.
***
İran’da ise sokak ve cadde 
isimleri devrim şehitlerine ve 
Irak savaşında ölen askerle-
rin adlarıyla doludur. Türbe-
ler ve anıtlardaki gösterişten 
ve özenden bağımsız olarak 
gündelik hayatın içinde, he-
men her yerde ölüler dirilere 
mesaj vermeye devam eder. 
Bazıları içinse bu isimler birer 
yol göstericidirler.
***
Toplumu ve hayatı oluşturan 
hafıza geçmişten tevarüs edi-
lebilenlerle kaim. Bize başı-
mıza gelenleri hatırlatan her 
şey bizi bu hayata daha güçlü 
tutunma kabiliyetini sağlar. 
Ancak işçi sınıfının başına 
gelenler çölde ölen göçmen-
lerin başına gelenlere çok 
benzer. Ölümler çoğu kere bir 
istatistikten ibaret kalır. Kapi-
talizmin vahşi çağında birçok 
ölüm yalnız ölümdür. Patron-
lar ölümlerde işçiyi kabahatli 
bulmak için akla gelmedik 
yollar arar. Hakkını arayan iş-
çiler susturulur. Sahipsiz bir 
işçiyseniz zamanla unutulur-
sunuz. 
İşçi sınıfının ve göçmenlerin 
hikâyesi çöllerde ve denizler-
de boğulan isimsiz ezilenlerin 
hikâyesiyle iç içe ve aynı za-
manda yaşanıyor. 
İş cinayetlerinde ölenlerin adını listelemekten öteye git-
meyen bir hafızayı diri tutma çabasından fazlasını maale-
sef başaramadık. Sistemin hiçleştirdiği, sindirdiği, öldürüp 
unutturduğu bizler için hafıza kurumunu tekrardan dirilt-
menin yollarını bulmak zorundayız.
İşçi sınıfının siyaseti çölde kaybolmuş durumda ve kendi-
sini en yakın su kuyusuna götürecek olan rotasını arıyor. 
Yolların sürekli değiştiği ve kaybolduğu dünya sisteminin 
kirli çarkları içinde kaybettiklerimizi unutmayarak ve bize 
bıraktıkları belirteçlere bakarak bir çıkış yolu bulabiliriz. 
Bir yol bulmak durumundayız çünkü yolculuk sürmeye de-
vam edecek.

Toplumu ve hayatı 
oluşturan hafıza 
geçmişten tevarüs 
edilebilenlerle kaim. 
Bize başımıza 
gelenleri hatırla-
tan her şey bizi bu 
hayata daha güçlü 
tutunma kabiliye-
tini sağlar. Ancak 
işçi sınıfının başı-
na gelenler çölde 
ölen göçmenlerin 
başına gelenlere 
çok benzer. Ölüm-
ler çoğu kere bir 
istatistikten ibaret 
kalır. Kapitaliz-
min vahşi çağında 
birçok ölüm yalnız 
ölümdür. Patronlar 
ölümlerde işçiyi 
kabahatli bulmak 
için akla gelmedik 
yollar arar. Hakkını 
arayan işçiler sus-
turulur. Sahipsiz bir 
işçiyseniz zamanla 
unutulursunuz.
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