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Sevg!l! Dostlar,
Demokras$ Konferansı’na ho" geld$n$z.

Bu konferans hak arayanların, hakları gasp ed$lenler$n, haklarını $ler$ sü-
remeyenler$n, ses$ duyulmayanların, ez$lm$"ler$n, dı"lanmı"ların konferansı. 
Bu konferans demokras$, özgürlük e"$tl$k, $", a", ekmek, adalet $steyenler$n 
konferansı. Bu konferans Den!z Poyraz’ların konferansı.

Özgürlük, adalet, e"!tl!k, !", a", ekmek... Bu talepler!n heps! e" de#erde-
d!r. H$ç b$r$ ötek$nden daha öneml$ de#$ld$r. Heps$n$n temel$nde demokras$ 
vardır. O nedenle b$r bütün olu"tururlar. Gene o nedenle, b$r hak taleb$nde 
bulunanlar, ba"ka hak talepler$ne kar"ı kayıtsız kalamazlar.

Türk$ye’de hakların $ler$ sürülece#$ kanallar kapalıdır. Türk$ye’y$ yöneten 
otor$ter rej$m hakların $ler$ sürülece#$ kamusal alanları $y$ce daraltmı"tır. Bu 
konferansın amacı b$r yandan bu kanalları açmak, ses$ duyulmayanların 
ses$n$ duyurmak, öte yandan bütün hak talepler$n$ b$r demokras$ programı 
çerçeves$nde b$rle"t$rmek ve buradan hareketle ülkey$, toplumu yen$den 
$n"a edecek b$r demokras$ hareket$ ba"latmak.

O nedenle bu konferansın b!r son de"!l, b!r ba#langıç oldu"unu söylüyoruz. Bu konfe-
ranstan a" olu#turan b!r b!rl!ktel!kle çıkmayı ve yen! b!r Türk!ye’n!n !n#ası !ç!n kolkola 
yürümey! ve yürüdükçe b!r çı" g!b! büyümey! umut ed!yoruz.

Haklarından yoksun bırakılanların, ez$lm$"ler$n b$rle"mes$yle ba"lataca#ımız 
demokras$ hareket$yle Türk$ye’de s$yasete yen$ b$r kanal açmayı, s$yaset$n 
amacını ve aktörler$n$ de#$"t$rmey$ hedefl$yoruz. Türk$ye’de gerçek b$r de-
mokras$n$n yerle"mes$ $ç$n s$yaset$ s$yasal part$ler ve l$derler$ arasında oyna-
nan b$r oyun olmaktan çıkarıp, halkın s$yaset$n öznes$ oldu#u yen$ b$r s$yaset 
anlayı"ı yerle"t$rmek gerek$r. Halkın kend! gelece#!n! el!ne alması, s!yase-
t!n sey!rc!s! de#!l, oyuncusu olması b!l!nc!n!n yerle"t!r!lmes! gerek!r. Ancak 
böyle  katılımcı, ço#ulcu  b$r demokras$ $le bugünkü e"$ts$zl$klere, haksızlıkla-
ra, adalets$zl$klere son vereb$l$r, özgürlük ve huzur $ç$nde ya"ıyab$l$r$z.

Bu konferans yen$ Türk$ye’n$n $n"asında halk olarak söyleyecek sözümüz 
oldu#unu ortaya koymaktadır. Devlet!n halkı de#!l, halkın devlet! kontrol 
ett!#! yen! b!r Türk!ye !ç!n hep b$rl$kte yola çıkıyoruz.

Yolumuz açık olsun!

Rıza Türmen
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S $ Y A S A L  K U R U M L A R :  Ant$-Kap$tal$st Müslümanlar n Cumhur$yet Halk Part$s$ (CHP) n 

Demokras$ $ç$n B$rl$k (D!B) n Devr$mc$ Part$ n D$EM25 (Avrupa’da Demokras$ Hareket$ 2025) Türk$ye 

Kolekt$f$ n Gelecek !ç$n B$z n Hak ve Adalet Platformu n Halkevler$ n Halkların Demokrat$k 

Kongres$ (HDK) n Halkların Demokrat$k Part$s$ (HDP) n Emek Part$s$ (EMEP) n Emekç$ler$n Devr$m 

Hareket$ n !stanbul Kent Konsey$ n !"ç$n$n Kend$ Part$s$ n !vme Hareket$ (Sözcü) n Kaldıraç n 

Mukavemet Derg$ n Nor Zartonk n Sosyal$st Dayanı"ma Platformu (SODAP) n Sosyal$st Yen$den 

Kurulu" Part$s$ (SYKP) n Tek$rda# Demokras$ Konferansı B$le"enler$ n Toplumsal Özgürlük Part$s$ 

(TÖP) n Türk$ye !"ç$ Part$s$ (T!P) n Türk$ye Komün$st Part$s$ (TKP) n Ye"$l Sol Part$ n Ye"$ller n

S $ V $ L  T O P L U M  K U R U M L A R I :  Alev$ Vakıflar Federasyonu n Anadolu Kadın Hareket$ n 

Asker$ Darbeler$n Asker Muhal$fler$) ADAM-Der n Avukat !n$s$yat$f$ n B$rle"$k Metal-!" Send$kası n 

Ça#da" Alev$ler Derne#$ n Çevrec$ Gazetec$ler Derne#$ n Demokras$ !ç$n Hukukçular n Demokrat$k 

Alev$ Dernekler$ Federasyonu (DAD-F) n Dereler$n Karde"l$#$ Platformu n Dev-Maden-Sen n 

D!SK-Cam / Keram$k-!" n D!SK Emekl$-Sen n D!SK Emekl$-Sen (Engell$ler Kom$syonu) n D$vr$#$ 

Kültür Derne#$ n Do#ama Dokunma Platformu n Do#anın Çocukları n Do#ayı ve Çevrey$ Koruma 

Derne#$ (DO%ADER) n Do#u Güneydo#u Dernekler$ Platformu (DGD) n Donk$"ot B$s$klet Kolekt$f$ 

n Ekmek ve Gül n Ekoloj$ B$rl$#$ n Ekos$stem$ Koruma ve Do#a Sevenler Derne#$ (EKODOSD) n 

Engell$ler Federasyonu n Gor Hem"$n D$l Kültür Tar$h Derg$s$ n Hacı Bekta" Anadolu Kültür Vakfı 

(HBVAKV) n Her Yer Kazda#ları (EB) n Hubyar Sultan Alev$ Kültür Derne#$ n !k$zdere Dernekler 

Federasyonu n !n"aat-!" (Gnl. B"k.) n JINEPS Gazetes$ (Çerkesler$n Özgür Ses$) n Kar"ı Sanat 

n KESK n KHK’lı Platformları B$rl$#$ n Kocael$ Dayanı"ma Akadem$s$ (KODA) n Kuzey Ormanları 

Savunması (KOS) n Ma#durlar $ç$n Adalet Platformu n Mezopotamya Ekoloj$ Hareket$ n Müz$k ve 

Sahne Sanatçıları Send$kası n P$r Sultan Abdal Kültür Derne#$ (PSAKD) n Sosyal Haklar Derne#$ 

(SHD) n Sosyal Ara"tırmalar Vakfı (SAV) n Sosyal Demokras$ Vakfı (SODEV) n TÜM KÖY-SEN n 

Konferans B!le#enler!

Konferans Ça"ırıcıları Türk Tab$pler$ B$rl$#$ (TTB) n Türk$ye Esnaf Platformu n Türk$ye Tekel Bay$ler$ Platformu n Türk$ye 

Yazarlar Send$kası n Üç Anne Üç Kadın Üç !nsan Platformu n Ya"am ve Dayanı"ma Yolcuları n 

Yeryüzü Derne#$ n Yeryüzü Günces$ Platformu n Yurtta" G$r$"$m$ n

Y E R E L  K A T I L I M :  Alev$ Kültür Derne#$ - !zm$r n Al$a#a Çevre Platformu n Ankara Dü"ünceye 

Özgürlük Platformu n Antalya B$z C$nsel yönel$m ve C$ns$yet Ara"tırmaları Derne#$ n Antalya 

Ekoloj$ Mecl$s$ n Artv$n Çevre Platformu n Atakum Kuzey Kültür Ev$ – Samsun n Ayancık Çevre 

Derne#$ n Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) n Ayvalık Tab$at Platformu n Bakırtepe Çevre 

Platformu n Bartın Platformu n Bergama Çevre Platformu n Bodrum Yurtta" !n$s$yat$f$ 2017 n 

Bozcaada Forum n Burhan$ye Çevre Platformu (BURÇEP) n Çan Çevre Derne#$ n Çekerek Irma#ı 

Özgür Akacak Platformu n Çe"me, Urla, Sefer$h$sar Karaburun Yarımadası Çevre Platformu n 

Ç$ne Ya"am Platformu n D$d$m Çevre Platformu n D$d$m Derne#$ n Do#ayı ve Çevrey$ Koruma 

Derne#$ (DO%ADER) n Do#u Akden$z Çevre Dernekler$ (DAÇE) n DOSAB Term$k Santral$ne Hayır 

Platformu n Edrem$t Çevre Platformu n Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) n Ege Kent 

Konseyler$ B$rl$#$ n Em$rda# Yaylaları Do#a Platformu n Foça Forum n Gülpınar Sürdürüleb$l$r 

Ya"am Derne#$ n Güngören Dayanı"ma A#ı n Güngören Demokras$ Platformu n Güzelbahçe 

Çevre Derne#$ (Gülder) n Hasankeyf Ya"atma G$r$"$m$ n HBVAKV Ku"adası &ube n Kapıda# 

Dayanı"ma Platformu n Karaburun Kent Konsey$ n Karaden$z !syandadır Platformu n Karaman 

Ekoloj$ Derne#$ n Kar"ı Kapı Derne#$ n Kazda#ı Do#al ve Kültürel Varlıkları Koruma Derne#$ n 

Kazda#ları !stanbul Dayanı"ması n Kırıntı Köyü Çevre Platformu n Kızılay Kültür ve Ya"am Derne#$ 

n Kocael$ Ekoloj$k Ya"am Derne#$ n Kom"u Kapısı Maçka Dayanı"ma Derne#$  n Ku"adası Çevre 

Platformu n Malatya Çevre Platformu n Maltepe Forum n Mers$n NKP n Mers$n Yed$renk LGBT 

Derne#$ n Merz$fon Çevre Platformu (MERÇEP) n Mu#la Çevre Platformu (MUÇEP) n Munzur Çevre 

Kültür ve Dayanı"ma Derne#$ n Munzur Koruma Kurulu (DEDEF) n Murat Da#ı Koruma Platformu n 

Naz$ll$ Çevre Platformu n Ordu Çevre Derne#$ (ORÇEV) n Orhanlar Dayanı"ması n PSAKD Akden$z 

Bölge !nanç Kurulu n Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) n Samsun Sanat T$yatrosu n S$nop NKP 

n Sokak Kültür Sanat Derne#$ (Maltepe-!st) n Söke Çevre ve Kültür Platformu (SökeÇEP) n Turgutlu 

Çevre Platformu (TURÇEP) n Yen$ Foça Forum n Ye"$l Artv$n Derne#$ n Ye"$l ve Sol Grubu n

B$REY KATILIMI: Ay"egül Devec$o#lu/D!B, Yazar n Can Atalay/Avukat n Cem$le Baklacı n Erdo#an 

Aydın/Tar$hç$, Yazar n Erg$n C$nmen/Avukat n Faruk Eren/D$sk Basın !" (Gnl. B"k) n Hal$l !brah$m 

Özcan/&a$r, Yazar n !rem Af"$n/Gazetec$ n V. Met$n Bayrak n Kad$r Akın/Akt$v$st, Yazar (SYKP) 

n Kemal Aytaç/Avukat n Levent P$"k$n/Avukat n Mehmet Rasgelener/Esk$ Haz$ne Gnl. Md. n 

Nesteren Davuto#lu/D!B, !let$"$mc$ n Orhan S$l$er/Yazar n Özcan Dündar n Özer Akdem$r n P$raye 

Ant$ka/Akt$v$st n Ragıp !ncesa#ır/!let$"$mc$ n &ah$n Artan/Gazetec$ n Yıldız !mrek/Avukat n Hülya 

Karapınar/D!B, !let$"$mc$ n &er$fe Tunç/CHP Konya Kadın Kolları B"k. n Ay"en &ah$n/Yazar, $let$"$mc$ 

Ahmet Türk n Canan Arın n Celal Fırat n Genco Erkal
$hsan El!açık n Melda Onur n Murathan Mungan n Nejla Kurul 

Öztürk Türkdo"an n Rıza Türmen n %ebnem Korur F!ncancı
Tarık Z!ya Ek!nc! n Zülfü L!vanel!
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D E M O K R A S $  K O N F E R A N S I  B $ L E % E N L E R $

2017 referandumu $le yürürlü#e g$ren Cumhurba"kanlı#ı Hükümet S$stem$y-
le Türk$ye’de rej$m de#$"m$"t$r. Kuvvetler ayrılı#ını ve hukuk devlet$n$ ortadan 
kaldıran, bütün yetk$ler$ tek elde toplayan, h$çb$r denge-fren mekan$zmasının 
bulunmadı#ı tek adamın keyf$ $rades$ne dayanan bu yönet$m neo-fa"$st özel-
l$kler göstermekted$r. Bu rej$m$n dayandı#ı Cumhur !tt$fakı, Türk$ye’y$ büyük 
b$r s$yasal ve ekonom$k kr$z $ç$ne sürükled$. Cov$d 19 salgınının etk$s$yle kr$z 
büsbütün der$nle"t$. Deste#$ azaldıkça $kt$dar baskıyı arttırmakta, kutupla"-
mayı kesk$nle"t$rmekte, k$ml$k s$yaset$n$ ön plana çıkarmaktadır. Bu ko"ullarda 
$kt$darın kar"ısında etk$l$ b$r muhalefet ve umut veren b$r seçenek yaratmak 
elzemd$r.

A#ır tahr$bata u#ratılan yargı ve hukuk alanında tüm demokras$ güçler$n$n ortak ça-
lı"ma ve müzakeres$ne duyulan $ht$yaç her zamank$nden fazladır. Haksızlıklar ve a#ır 
adalets$zl$kler nasıl g$der$lmel$d$r sorusuna tüm demokrat$k muhalefet$n ortak b$r ce-
vap üretmes$ zorunlulu#u vardır. Ayrıca, d$n, $nanç ve $nanmama özgürlü#ünün güven-
ces$ olan la$kl$k saldırı altındadır.

Türk$ye, tüm hak talepler$n$n bastırıldı#ı, bu talepler$n $ler$ sürüleb$lece#$ ka-
musal alanların $y$ce daraltıldı#ı otor$ter b$r rej$mle yönet$l$yor. B$r yandan 
temel hak ve özgürlükler$n kullanılmasına olanak vermeyen b$r rej$mde de-
mokras$ mücadeles$ vermeye çalı"an toplumsal kes$mler$n, grupların $ler$ sür-
dükler$ özgürlük, e"$tl$k, demokras$ talepler$ var. Öte yandan $"s$zl$#$n, yok-
sullu#un görülmem$" boyutlara geld$#$, toplumun en az korunan kes$mler$n$n 
kırılganlıklarının arttı#ı, salgına kar"ı korunmada olsun, çalı"ma ya"amında 
olsun, e#$t$mde olsun e"$ts$zl$kler$n kabul ed$lemez b$r düzeye ula"tı#ı Türk$-
ye’de, ez$len kes$mler$n hak talepler$ var. Ancak $kt$darın gözünde, hak talep 
etmek, ses$n$ duyurmaya çalı"mak ya terör ya da terörle “$lt$saklı”.

Demokras$, özgürlük talepler$yle, $", ekmek talepler$ b$rb$r$n$ tamamlayan b$r 
bütün olu"turur. B$r$ olmazsa öbürü de olmaz. Hak taleb$nde bulunan k$"$ ya 

da gruplar ba"ka hak talepler$ne kar"ı kayıtsız kalamazlar, kend$ talepler$yle 
ba"ka talepler arasındak$ $l$"k$y$ görmezl$kten gelemezler. Oysa hak müca-
deles$n$ verenler aynı tehd$tlerle kar"ı kar"ıya olmalarına ve aynı amaçla aynı 
mücadeley$ vermeler$ne kar"ın güçler$n$ b$rle"t$rem$yorlar.

Hak taleb$nde bulunan ve mücadele $ç$nde olan bütün toplumsal kes$mler$n talep-
ler$ arasında ba#lantı kurarak, bu talepler$n ekmek, özgürlük ve adalet ba"lıklarında 
ortakla"ması ve b$rl$kte hareket etmes$ne zem$n sa#layacak b$r Demokras$ Konferan-
sı’nın toplanmasına $ht$yaç var. 

Demokras$ Konferansı’nda hak mücadeles$ veren emekç$ler$n, kadınların, 
toprak ve do#alarını savunan köylüler$n, gençler$n,  çocuk hakları savunucu-
larının, LBGT!+’ların , mültec$ler$n, ç$ftç$ler$n, engell$ler$n; akadem$syenler$, ö#-
renc$ler$ ve çalı"anları $le özgür demokrat$k b$r ortamda b$l$m üretmek $steyen 
ün$vers$teler$n, kamu emekç$ler$n$n, KHK’lıların, baroların, meslek örgütler$n$n, 
send$kaların, esnaf örgütlenmeler$n$n, su ve $kl$m mücadeles$ verenler$n, eko-
loj$ örgütler$n$n, sanat emekç$ler$n$n, kayyım atanan beled$yeler$n, e"$t yurt-
ta"lık ve anad$l$nde ya"am mücadeles$ veren Kürt halkının, $nançları nede-
n$yle ayrımcılı#a u#rayan Alev$ler$n, Ez$d$lerden, Ermen$lere;  Süryan$lerden, 
Yahud$ler, Romanlar, Çerkezler ve Rumlara bütün halkların, b$r yıldır ölümle 
burun buruna salgınla mücadele eden sa#lık emekç$ler$n$n sesler$ bulu"malı. 
Bu sesler halkın en ac$l ve yakıcı sorunlarında ortakla"mak $ç$n yan yana gel-
mel$. Ülken$n her yanında tek tek yanan çoban ate"ler$ b$rle"mel$.

Böyle b$r konferans demokras$ mücadeles$ veren örgütler, platformlar, par-
t$ler arasında $let$"$m kuracak, bu $let$"$m$n, kurumsalla"masına olanak sa#-
layacaktır.

Baskıların $y$ce arttı#ı b$r dönemde böyle b$r konferansın toplanması demok-
ras$ mücadeles$nde yen$ b$r a"ama olu"turacak, ez$lenler$n ses$n$n duyulma-
sına yol açacaktır. Demokras$ Konferansı, güçsüzler$n gücünün ortaya çıktı-
#ı b$r forum olacak. !", ekmek özgürlük ve adalet talepler$n$n ortakla"masını 
sa#layacaktır. 

Konferans, tüm demokras$ güçler$n$n  güç b$rl$ktel$kler$n$, talep ve hedef or-
taklıklarını bel$rg$n kılmalıdır. En gen$" söz ve eylem zem$n$n$ kurma becer$s$ 
göstereb$len kuvvetler tekç$ rej$m kar"ısında toplumun umut kutbu olacaktır.

Bu ortakla"ma halkın susturulamayan $t$razlarının akaca#ı me"ru b$r mecra, 
halkçı seçenek yaratmanın yolunu açacaktır. 

Ülken$n her yanında $t$razlarını ortaya koyan bütün toplum kes$mler$n$, de-
mokras$den yana bütün k$"$ ve kurumları bu konferansta yer almaya, sesler$n$ 
ve güçler$n$ b$rle"t$rmeye ça#ırıyoruz.
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Demokras$ Konferansı yolculu#u 2021 ba"ında Rıza Türmen’$n ça#rısı ve De-
mokras$ !ç$n B$rl$k’$n kolayla"tırıcılı#ında yapılan onl$ne toplantıyla ba"ladı. 
Toplantının hemen ardından b$r whatsapp grubu olu"turuldu ve konferans 
b$le"enler$n ortakla"tı#ı çerçeve met$nle ça#rı yaygınla"tırılmaya ba"ladı. 

$lk Basın Toplantısı ve Ça#rıcılar Kurulu

!lk basın toplantısı önces$nde Konferans ça#rıcıları bel$rlend$. Hemen her kes$m$ 
tems$l eden demokras$ mücadeles$n$n tanınmı" s$maları (Ahmet Türk, Canan 
Arın, Celal Fırat, !hsan El"açık, Genco Erkal, Melda Onur, Murathan Mungan, 
Nejla Kurul, Öztürk Türkdo#an, Rıza Türmen, $ebnem Korur F"ncancı, Tarık 
Z"ya Ek"nc", Zülfü L"vanel") Konferansın ça#rıcı heyet$n$ olu"turdu. 

13 N$san’da “Ülken$n gelece#$nde b$z$m de sözümüz var” d$yerek, konferans 
ça#rıcılarının a#zından konferansı kamuoyu ve basınla payla"ıldı.

Sonrak$ süreçte Konferans b$le"enler$n$n haftalık toplantılarında Konferans 
hazırlık sürec$ne hak arayan kes$mler$n ve mücadele d$nam$kler$n$n en gen$" 
tems$lle, yaygın b$ç$mde katılması $ç$n temel hak ve mücadele alanları be-
l$rlend$.

N$san ve Mayıs aylarında bel$rlenen mücadele alanları kend$ $çler$nde ken-
d$ met$nler$yle ça#rılarını yaparak en gen$" kes$mlere ula"maya çalı"tılar. Her 
mücadele alanında b$r Wa grubu kuruldu, çalı"ma grupları kend$ $çler$nde 
toplantılar yaptılar, yapmaya devam ed$yorlar. Her çalı"ma alanında b$r ya 
da $k$ kolayla"tırıcı geç$c$ olarak görev yapıyor. Çalı"ma alanlarında Türk$-
ye’n$n her yanında sözü ed$len alanda çalı"an kurum tems$lc$ler$ ya da b$rey-
ler yer alıyor. Çalı"ma gruplarının sürec$ ver$ml$ b$r tarzda örmes$n$ sa#lamak 
$ç$n “nasıl $lerleyece#$z” ba"lıklı b$r yönerge de gruplarla payla"ıldı. 

B$le"enlerce kurulan çalı"ma alanları "unlardır: Basın Özgürlü#ü, B"l"m/Aka-
dem", Çocuk, E#"t"m, Ekoloj", Ekonom"de Demokras", Emek, Engell"ler, Esnaf, 

D E M O K R A S $  K O N F E R A N S I  S E K R E T E R Y A S I 

Nasıl Ba"ladı?

Halklar ve !nançlar, Hukuk/Adalet, !nsan Hakları, Kadın, KHK’lılar, LGBT!+, 
Mültec"/Göçmen, Ö#renc" Gençl"k, Sa#lık, Sanat, Üret"c" Köylü/Tarım, Yerel 
Demokras" Alanlarına ek olarak b$r Gazetec"ler Grubu olu"turuldu

Konferansın, ülken$n dört b$r yanından katılan kurumlar ve k$"$lerden olu"an 
220 b$le"en$ bulunuyor.

Uzla"ma ve Ortakla"maya Dayalı Ö#ret!c! B!r Süreç

Bütün Konferans katılımcılarının bulundu#u grubun gen$"lemes$ üzer$ne kon-
ferans $"ler$n$ hızlandıracak, prat$k $"lerde sorumluluk üstlenecek ve alan ça-
lı"malarını koord$ne edecek b$r sekreterya olu"turuldu. 

Bugüne kadar bütün kararlar konferans b$le"enler$n$n bulundu#u grupta or-
takla"mayla alındı. Uzla"ma, ortak kararlar alırken farklılıkları de#$l, b$rle"$len 
noktaları önce çıkarma, en gen$" kes$mler$n konferansta tems$l$, dayatıcı ol-
mama, b$rl$kte hareket etmey$ önemseme ve hazırlık sürec$n$ b$r demokrat$k 
b$r$k$m yaratma, b$rl$kte hareket etmey$ te"v$k etme, alanı canlandırma zem$n$ 
olarak görme Konferans b$le"enler$nce ben$msenen tutumlar.  

25 Mayıs’ta $k$nc$ basın toplantısı yapılarak, konferans b$le"enler$n$n aracılı-
#ıyla b$r araya gelen farklı sesler$ ve renkler$ umut ver$c$ b$r tarzda kamuoyuna 
yansıtıp, Haz$ran ayında yapılacak Demokras$ Konferansının temel n$tel$kler$ 
vurgulandı, hazırlık sürec$ hakkında b$lg$ ver$ld$. 

Ortak emekle örülen bu heyecan ve umut ver$c$, ö#ret$c$ süreç Haz$ran sonun-
da demokras$ güçler$n$n, hak arayanların, mücadele d$nam$kler$n$n ülken$n 
gelece#$ne da$r b$r programda ortakla"acakları Konferansa evr$ld$. Konfe-
rans sonrası $se Konferans b$le"enler$n$n ortak kararıyla bütün bu çalı"maların 
ve eme#$n demokras$ mücadeles$ne güçlend$recek nasıl b$r forma bürünmes$ 
gerekt$#$ bel$rg$nle"ecek. Kurumunuzu da bu süreçte aramızda görmek de-
mokras$ mücadeles$ne güç katacak, umudumuzu artıracak. 

Konferans b!le#enler!n!n haftalık 
toplantılarında Konferans hazırlık sürec!ne hak 
arayan kes!mler!n ve mücadele d!nam!kler!n!n 

en gen!# tems!lle, yaygın b!ç!mde  katılması !ç!n 
temel hak ve mücadele alanları bel!rlend!.



12 13

Açlıkla, yoksullukla, $"s$zl$kle, salgınla bo#u"tu#umuz, ya"am, barı", 
sa#lık, $fade, e#$t$m, basın ve seçme seç$lme hak ve özgürlükler$m$z 
dah$l bütün demokrat$k hak ve kazanımlarımıza el konuldu#u günler-
dey$z. Kadın c$nayetler$, do#a yıkımı, emekç$lere dayatılan kölel$k, be-
led$ye ve ün$vers$telere kayyım atamalarıyla, akıl almaz hukuksuzlarla 
nefes$m$z kes$lmeye çalı"ıyor.  

&$md$ de b$r organ$ze suç örgütü l$der$n$n açıklamalarıyla mafyala"mı"  
sermayen$n, kara para, uyu"turucu traf$#$n$n hukuksuz sermaye trans-
ferler$n$n, el koymaların devlet kurumlarıyla $ç $çe g$rd$#$, en üst düzey 
kamu otor$teler$n$n $sm$n$n karı"tı#ı kanlı ve k$rl$ $l$"k$ler a#ı ortaya dö-
küldü. 

Tek adam rej$m$ yönet$m$nde g$derek yaygınla"an keyf$l$k ve hukuk-
suzluk, $hale kanunundak$ sayısız de#$"$kl$#$n yarattı#ı denet$ms$zl$k, 
ya#ma ve talanın b$r sermaye b$r$k$m aracı olarak kanıksanması, maf-
ya-tar$kat-devlet-sermaye arasındak$ ayrımları g$derek s$l$kle"t$rd$. 

Ülken$n da#ına, ta"ına, a#acına, keç$s$ne, ku"una, dü"man talancı sal-
dırganlık da, kadın kıyımına yol açan erkek egemenl$#$ de hem bu ko-
ku"mu"lu#u besl$yor hem de buradan beslen$yor. 

Ancak ülken$n dört b$r yanında bu karanlı#a ve hukuksuzlara kar"ı mü-
cadele edenler$n ne umutları ne d$rençler$ tükend$. Sesler$m$z$ ve mü-
cadeleler$m$z$ ortakla"tırma amacıyla çıktı#ımız yolculu#un $lk büyük 
dura#ında, 21 çalı"ma alanı tarafından hazırlanan tebl!#ler aynı za-
manda nasıl b$r ülke hayal ett$#$m$z$n ana hatlarını ortaya koyuyor. 
Tekrarlıyoruz b!z halkız, bu ülken!n gelece#!nde b!z!m de sözümüz var.

Bu Ülken$n Gelece#$nde 
B!z!m de Sözümüz Var!

B!z Halkız!

Çalı"ma Alanı

Basın
Özgürlü#ü

Demokras! Konferansı
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Türk$ye’de medya alanı ve gazetec$l$k h$çb$r dönem sorunsuz, demokrat$k b$r ülke-
de tar$f ed$ld$#$ g$b$ olmadı ancak üzer$ndek$ baskı son 10 yılda g$derek arttı. 
Ya"anan baskı ortamının, nefes alamama hal$n$n $lk c$s$mle"m$" hal$ gaze-
tec$ler oldu. Özgürlük ve demokras$ vaat eden AKP, $kt$darının $lk yıllarında 
gazetec$lere, kar$katür$stlere tazm$nat davaları açarak n$yet$n$ bell$ ett$.

!kt$darın $lk operasyonları da medya üzer$ne oldu. Zamanla ana akım medya, ta-
mamen hükümete yakın $" $nsanlarının el$ne geçt$ ve kasıtlı olarak yok ed$ld$. 
!kt$dar, çe"$tl$ operasyonlarla medya sah$pl$#$n$ ya ele geç$rd$ ya da kend$s$-
ne b$at ett$rd$. 

Ele"t$rel gazetec$l$k sürekl$ hedef göster$ld$ ve cezalandırıldı. Gazetec$ler her gün 
adl$ye kor$dorlarında; ya yargılanıyor, ya yargılanan meslekta"larının haber$-
n$ yapıyorlar. Üstel$k gazetec$ler sadece yaptıkları haberler neden$yle de#$l, 
sosyal medya payla"ımları neden$yle de yargılanıyor. Halen 40’ın üzer$nde 
gazetec$ hap$shanelerde. Kaç gazetec$n$n yargılandı#ı $se tam olarak b$l$n-
m$yor. Bu süreçte yüzlerce gazetec$ $"$n$ kaybett$.

!kt$dar k$m$n gazetec$l$k yapaca#ına k$m$n yapmayaca#ına karar ver$yor. 20 yıla 

Bu Günler 
Geçt!#!nde 
Gazetec!ler!n
D!ren!"! Akıllarda 
Kalacak

Basın özgürlü"üne yönel!k yasama, yargı, yürütme ve üçüncü 
k!#!lerden gelen müdahalelerle beraber basın özgürlü"ü 
mücadeles!n! zayıflatmak !ç!n uygulanan send!kasızla#tırma, 
güvences!z çalı#ma dayatmaları da yadsınamaz.

Basın
Özgürlü#ü

varan b$r süred$r gazetec$l$k üzer$nde yürütülen bu operasyon, Dem$rören 
grubunun Do#an grubunu ‘satın almasıyla’ sonuçlandı. Artık medyanın yüz-
de 90’ını a"an b$r bölümü do#rudan $kt$dar kontrolünde.

Gel$nen noktada, $kt$dar k$m$n gazetec$l$k yapaca#ına k$m$n yapamayaca#ına 
karar ver$yor. ‘Yargı’ da gazetec$ler$n ‘devlet tarafından tanımlanmı" gaze-
tec$ olmadı#ını’ söylüyor, gazetec$lere ceza ver$yor. Ba"bakanlık tarafından 
ver$lmes$ne $t$raz ett$#$m$z basın kartı Cumhurba"kanlı#ı tarafından ver$lme-
ye ba"landı ve “makbul” gazetec$ $le “makbul olmayan” gazetec$n$n tesp$t 
aygıtına dönü"türüldü. Basın kartı olmaması, magaz$n haber$ yapmamak, 
yargılanan gazetec$ler$n aleyh$ne del$l olarak sunulmaya ba"landı. 

Süreçten en çok etk$lenen basın organlarının öneml$ b$r bölümü de Kürt Medyası. 
Kürt basını tamamen bo#ulmaya çalı"ıldı. Özgür Gündem gazetes$ kapatıldı. 
Devamında çalı"an her gazetec$ ya gözaltına alındı, ya tutuklandı. Ya da 
tüm bunları göze alarak çalı"maya devam ed$yor.

Basın özgürlü#üne yönel$k yasama, yargı, yürütme ve üçüncü k$"$lerden gelen mü-
dahalelerle beraber basın özgürlü#ü mücadeles$n$ zayıflatmak $ç$n uygula-
nan send$kasızla"tırma, güvences$z çalı"ma dayatmaları da yadsınamaz.

Son olarak, $kt$dar, ele geç$rd$#$ her medya organının de#er$n$ dü"ürdü, gazete-
ler$ daha az okunuyor, telev$zyon kanalları daha az $zlen$yor. Yargıladıkları 
gazetec$ler$n yayınları daha çok $zlen$yor. Bu, umutlanmamız $ç$n yeterl$ b$r 
nedend$r.

A"a#ıda kısaca çerçevelemeye çalı"tı#ımız son 1 yıldak$ durum, yalnızca b$r mes-
le#$n $ç$nde bulundu#u kr$z$ de#$l, halkın haber alma hakkının da $hlal ed$ld$-
#$n$ ortaya koymaktadır. 

Foto#raf: Özcan Yaman
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SON 1  YILDA ÖNE ÇIK AN UNSURL AR . 

n SGK’dan ed$n$len ver$lere göre ülkem$zde 23 b$n 306 gazetec$ var.

n TÜ!K ver$ler$ne göre 2020 yılında genel $"s$zl$k oranı yüzde 13,2 $ken ga-
zetec$l$k mezunları $ç$nde $"s$zl$k oranı yüzde 27,7. Güvences$z ve s$gor-
tasız çalı"anlar da dâh$l ed$ld$#$nde gazetec$ler $ç$ndek$ $"s$zl$k oranı 
yüzde 35-40 sev$yes$ne çıkıyor. 

n 42 gazetec$ gazetec$l$k faal$yet$ neden$yle cezaev$nde.

n ‘Koronav$rüs tedb$rler$’ bahane ed$lerek cezaev$ndek$ gazetec$ler$n 
hakları $hlâl ed$l$yor. Gazetec$ler a$leler$ $le $let$"$m kuramıyor, sosyalle-
"em$yor, dı"arıdan haber alamıyor, sa#lık h$zmetler$ne er$"em$yor, kötü 
h$jyen ko"ullarında cezaev$nde tutuluyor. 

n Gazetec$ler en çok ‘S$lahlı Örgüt Üyel$#$’ $le ‘Terör Örgütü Propagan-
dası Yapmakla’ suçlanıyor.

SON B $R YILDA:

n TGS 12 cezaev$nde 35 gazetec$yle görü"erek hak $hlâller$n$ kayıt altı-
na aldı. 

n 57 gazetec$ toplamda 144 gün gözaltında kaldı. 6 gazetec$ gözaltın-
dayken darp ed$ld$. 101 gazetec$ hakkında soru"turma açıldı. 128 da-
vada 274 gazetec$ yargılandı. Gazetec$ler toplam 226 yıl 8 ay 25 gün 
hap$s cezasına mahkûm ed$ld$. 44 gazetec$ f$z$ksel saldırıya u#radı; 23 
gazetec$ sözlü olarak tehd$t ed$ld$.

Basın
Özgürlü#ü

Foto#raf: Özcan Yaman

n 62 haber s$tes$ne ve 1411 haber $çer$#$ne er$"$m$n engellenmes$ne, 13 haber$n 
$çer$kten çıkarılmasına karar ver$ld$.

n RTÜK mar$fet$yle toplam 7.488.851,00 TL $dar$ para cezası ve 41 defa yayın 
durdurma cezası ver$ld$.

n 2019’da 892, 2020’de 322 basın kartı $ptal ed$ld$. !let$"$m Ba"kanlı#ı’ndan ed$n$-
len ver$lere göre 15.104 k$"$de Cumhurba"kanlı#ı basın kartı var.

n Basın !lan Kurumu gazetelere toplam 212 gün $lân kesme cezası verd$. Cum-
hur$yet’e 90, Evrensel’e 63, B$rGün’e 39; Sözcü ve Korkusuz’a $se toplamda 20 
gün $lân kesme cezası ver$ld$.

Tüm bu olumsuz ko"ullar altında gazetec$ler ekonom$k ve send$kal hakları $ç$n mü-
cadeleler$n$ sürdürüyor: Send$kal haklar ve toplu $" sözle"meler$ gazetec$l$k 
mesle#$n$n $t$barını koruyor, sansüre kar"ı gazetec$ler$ güçlend$r$yor. Aka-
dem$k çalı"malar, gel$r ve $" güvences$n$n, ed$toryal ba#ımsızlı#ı arttırdı#ını 
ortaya koyuyor.

Pandem$ son b$r yılda gazetec$ler$n çalı"ma ko"ullarını a#ırla"tırırken, çözüm ara-
yı"ı ‘send$kal a"ılama’ oluyor. Daha fazla sayıda gazetec$ sorunların kolekt$f 
çözümü $ç$n send$kala"ıyor. 

Gazetec$ler$n el$nden alınan yıpranma hakkı, bu sene de çözüme kavu"madı. 
Meslek örgütler$ yıpranma hakkının ger$ kazanılması $ç$n hukuk$ mücadeles$n$ 
sürdürüyor.

DEMOKR AT $K TALEPLER $M $Z:

n Basın kartı devlet tekel$nden çıkarılmalıdır. Cumhurba"kanlı#ı tarafından 
de#$l, tüm demokrat$k toplumlarda oldu#u g$b$ meslek örgütler$ tarafından 
ver$lmel$d$r. Mevcut hal$yle basın kartları “sakıncalı” görülmeyen b$r avuç 
gazetec$ye ver$lmekte, basın çalı"anları ve kurumları üzer$nde cezalandırma 
veya ödüllend$rme unsuru olarak kullanılmaktadır. TBMM g$b$ sadece turku-
az basın kartıyla g$r$leb$len kurumlar ele"t$rel gazetec$l$k yapanlara kapalıdır. 
Kartı ta"ımak mesle#$n tek kr$ter$ g$b$ sunulmakta, kart ver$lmeyen gazetec$-
ler yargılandı#ında bu durum aleyhler$ne del$l (!) olarak kullanılmakta, gaze-
tec$ kabul ed$lmemekted$rler.

n Onl$ne medya $ç$n çalı"an gazetec$ler, 5953 sayılı Basın Kanunu (esk$ 212) 
dı"ında tutuldu#undan mesle#e tanınan haklardan mahrum kalmaktadır. 
Internet medyası $ç$n çalı"an gazetec$ler, kanun kapsamına alınmalıdır.

n Basın çalı"anlarının güvences$z ve send$kasız çalı"tırılmalarına son ver$lmel$d$r. 

n Basın !lan Kurumu’nun, basın kurulu"larını yayın ç$zg$ler$ neden$yle cezalan-
dırma aracı olarak kullanılmasından vazgeç$lmel$d$r.
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n Muhal$f telev$zyon kanallarını karartma ve para cezalarıyla susturma 
g$r$"$mler$ne son ver$lmel$d$r. RTÜK, B!K g$b$ yayıncılı#ı $kt$dar kontrolüne 
alan kurumlar la#ved$lmel$d$r.

n Nefret, dü"manla"tırma, a"a#ılama $çeren yayınlara kar"ı kamu adı-
na denet$m yapan, $ç$nde okur ve $zley$c$ler$n de bulundu#u kurumlar 
kurulmalıdır.

n Medya organlarına bu ülkede konu"ulan her d$lde yayın yapma hakkı 
tanınmalıdır.

n Basın ve $fade özgürlü#ü önündek$ tüm engeller kaldırılmalıdır. Daha 
fazla demokras$, $nsan hakları, kadın hakları, $"ç$ hakları $ç$n basın öz-
gürlü#ü mücadeles$ toplumun tüm kes$mler$ tarafından yürütülmel$d$r. 

n Tutuklu tüm gazetec$ler derhal serbest bırakılmalıdır. Son 10 yılda ga-
zetec$lere açılan tüm davalar dü"ürülmel$d$r.

n Gazetec$ örgütler$ ve bu alanda çalı"an akadem$syenlerle b$rl$kte 
medya sah$pl$#$ne $l$"k$n düzenlemeler yapılmalıdır.

UNUTMAYALIM. Bu ülkede herkese oldu#u g$b$ gazetec$lere de baskı var. 
Ama bu günler geçt$#$nde b$r gazetec$ d$ren$"$ de akıllarda kalacak. 
Her tehd$de ra#men gazetec$l$k yapanlar…

B!l!m
Akadem!

Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Demokras$ Konferansı (DK), “tüm demokras$ güçler$n$n güç b$rl$ktel$kler$n$, talep ve 
hedef ortaklıklarını bel$rg$n kılmak” amacıyla toplanmaktadır. “B$l$m-Akade-
m$ Çalı"ma Alanı” olarak, Türk$ye’dek$ tüm muhal$f b$l$mc$ler$, ün$vers$telerde 
ya"anan tekno-kap$tal$st dönü"ümü en$ne boyuna tartı"mak, sorgulamak 
ve b$r kolekt$f kar"ı $rade olu"turab$lmek adına b$r araya gelmeye ça#ırı-
yoruz. Ku"kusuz b$l$m ve akadem$ alanında yürütülecek örgütlü mücadele 
özünde toplumsal b$r hak ve dolayısıyla da b$r demokras$ mücadeles$d$r ve 
yalnızca b$l$m emekç$ler$n$n çabalarıyla sürdürülemez. A#ır tahr$bata u#ra-
tılan b$l$m ve akadem$ alanında tüm demokras$ güçler$n$n ortak çalı"ma ve 
müzakeres$ne duyulan $ht$yaç her zamank$nden fazladır. DK ça#rı metn$nde 
de vurgulandı#ı g$b$, “En gen$" söz ve eylem zem$n$n$ kurma becer$s$ gös-
tereb$len kuvvetler tekç$ rej$m kar"ısında toplumun umut kutbu olacaktır.” 
Ün$vers$te tüm b$le"enler$yle b$r bütün oldu#u $ç$n ta"eronla"tırılmı" $"ç$ler$n-
den memurlarına, ö#ret$m elemanlarından ö#renc$lere kadar uzanan gen$" 
b$r mücadele hattının örülmes$ ve kurumsal b$rl$ktel$#$n yaratılması gerekl$d$r. 
DK’de olu"turulacak kolekt$f $rade, bugün muhal$f b$l$m $nsanlarının vermek-
te oldukları parçalı mücadeleler$ demokras$ mücadeles$ $ç$nde b$rle"t$rme 
ve bu b$rl$#$n memuru, $"ç$s$, akadem$syen$ ve ö#renc$s$yle tüm ün$vers$te 
b$le"enler$n$ kapsaması yönünde atılmı" öneml$ b$r adım olarak de#erlend$-
r$leb$l$r.

B$zler, DK’n$n “B$l$m - Akadem$ Çalı"ma Alanı”nı olu"turan b$l$m emekç$ler$ olarak, 
12 Eylül’den 41, YÖK’ün kurulu"undan 40 yıl sonra ve yakla"ık 20 yıl süren AKP 

Ün!vers!te(n!n) 
Kr!z! Demokras! 
Kr!z!d!r

Yüksekö"ret!m s!stem!n! ku#atan p!yasacı, d!nc!-ger!c! ve otor!ter 
pol!t!kalara tesl!m olmamanın yolu, daha fazla demokras!den, 
örgütlenmekten ve b!rl!kte mücadele edeb!lmekten geçmekted!r. 
Dolayısıyla, demokrat!k duyarlılık ta#ıyan herkes!, memleket!m!zde 
demokras! mücadeles!n!n olmazsa olmaz b!r boyutu olarak !nsan, 
toplum ve do"a yararına b!l!m düsturuyla özgür ve özerk ün!vers!te 
mücadeles!ne omuz vermeye ça"ırıyoruz.  

B!l!m
Akadem!

$st$bdadının ardından gel$nen a"amada ün$vers$ter s$steme yönel$k pervasız-
ca sürdürülen saldırılara kar"ı ortak b$r $rade ve örgütlü b$r mücadele olu"-
turmak $ç$n b$r araya geld$k. A"a#ıdak$ met$n, bu $rade tarafından öncek$ 
çalı"maların b$r$k$mler$nden de yararlanarak ortaya konmu"tur ve sadece 
ün$vers$teler$n tüm b$le"enler$ne de#$l, tüm demokras$ güçler$ne yönel$k b$r 
ça#rıdır. 

ÜN $VERS $TE(N $N) KR $Z $  DEMOKR AS $  KR $Z $D $R . Ün$vers$ten$n, b$lg$n$n 
meta formuna büründürülerek kap$tal$st $l$"k$ler $ç$ne çek$lmes$yle $ç$ne 
dü"tü#ü “varolu"sal kr$z”$n$ ve tüm anlamını ve de#er$n$ bu $l$"k$ler ba#la-
mında kazanması neden$yle ya"adı#ı “me"ru$yet kr$z$”n$, aynı zamanda b$r 
demokras$ kr$z$ olarak anlamlandırmak mümkündür. Kap$tal$zm$n küreselle-
"en ko"ullarında, ya"amın her alanı oldu#u g$b$ b$l$m ve akadem$ alanı da 
sermaye mantı#ına tab$ kılınmakta; sermaye b$r$k$m$n$n öncel$k ve beklen-
t$ler$yle uygun hale get$r$lmekted$r. Ele"t$rel aklın yuvası ve hasb$ b$lg$ üret$m 
merkez$ olması gereken ün$vers$ten$n yer$n$, varlık neden$n$ kap$tal$st etk$l$l$k 
ve ver$ml$l$k anlayı"ında bulan, dolayısıyla da $"levselc$ aklın tüm zaf$yetler$n$ 
serg$leyen b$r “g$r$"$mc$ ün$vers$te” almı", b$lg$n$n ve e#$t$m h$zmet$n$n meta-
la"tırılması ve ün$vers$teler$n "$rketlere dönü"türülmes$ sürec$ $vme kazanmı"-
tır. Ekonom$k faydası olmayan, p$yasa $ç$n önems$z bulunan b$l$m dalları ger$ 
plana $t$lm$"; tekno-b$l$m d$#er b$l$msel alanları sömürgele"t$rm$"t$r. Bu sözde 
b$l$m, süreç $çer$s$nde artan b$r b$ç$mde sermayen$n çıkarlarına ba#ımlı hale 
get$r$lm$"; bu kapsamda ün$vers$teler toplumsal yarardan çok sermaye yara-
rına b$r v$zyon $zlemeye yönelm$"t$r. B$r yandan ün$vers$telere aktarılan kamu 
fonları azaltılmı"; d$#er yandan b$l$m emekç$ler$n$n ücretler$ dü"ük tutularak, 
kurumlar ve emekç$ler “ek gel$r” pe"$ne dü"ürülmü"tür. Böylel$kle, akadem$k 
faal$yetler$n t$car$le"t$r$lmes$ ve p$yasala"tırılması $ç$n uygun zem$n hazırlan-
mı"tır. B$lg$n$n toplumsalla"ması ve kamusalla"ması engellenm$"; b$lg$n$n özel 
mülk$yet$n$ temel alan uygulamalar yaygınla"tırılmı"tır. Özel/vakıf ün$ver-
s$teler$, $k$nc$ ö#ret$m programları, paralı yaz okulları, sert$f$ka programları, 

Foto#raf: Hasret Gültek$n Kozan
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tezs$z yüksek l$sans uygulamaları ve her geçen gün artan ö#renc$ har(a)çları, 
yüksekö#ret$mdek$ t$car$le"men$n somut göstergeler$d$r. Bu ko"ullar altında 
ün$vers$ten$n kapıları emekç$ çocuklarına kapanmı"tır.

YÖK VE TEK ADAM REJ $M $ .  YÖK, 2017 sonrası tek adam rej!m!yle mükemmel 
b!r uyum !ç!nde denet!m ve müdahale gücünü daha fazla artırmı"tır. Oto-
r$ter ve baskıcı yapısı ve z$hn$yet$yle ün$vers$teye da$r tüm kavram, de#er ve 
kurumları tahr$p eden b$r $l$"k$ler s$stem$n$n toplamı olan YÖK, 2017 sonrası 
tek adam rej$m$yle mükemmel b$r uyum $ç$nde denet$m ve müdahale gücünü 
daha fazla artırmı"tır. Ün$vers$tedek$ tüm söz, yetk$ ve karar erk$ tek b$r k$"$ye 
yan$ Cumhurba"kanınca sadakat $lkes$ uyarınca atanan part$zan rektöre 
bırakılmı"tır. Ün$vers$te yönet$m$ otor$ter, baskıcı, ayrımcı/kayırmacı olab$len, 
mutlak yönet$m gücüyle donanmı" tek b$r k$"$n$n adeta k$"$sel $kt$darı ha-
l$ne gelm$"t$r. D$s$pl$n yönetmel$kler$, ün$vers$te emekç$ler$ne ve ö#renc$lere 
“yasal "$ddet” uygulanmasının aracıdır. Rektör, YÖK’ün merkez$yetç$ anlayı-
"ını sürdüren “güven$l$r” k$"$d$r. Rektöre kar"ı denge olu"turacak herhang$ b$r 
merc$ f$$len yoktur. Ün$vers$te senato ve yönet$m kurulları $se yetk$s$z, tems$l$ 
olu"umlar hal$ne get$r$lm$"t$r.

Ün$vers$teler, kuvvetler ayrılı#ını ve hukuk devlet$n$ ortadan kaldıran, bütün yetk$-
ler$ tek elde toplayan, h$çb$r denge-fren mekan$zmasının bulunmadı#ı tek 
adamın keyf$ $rades$ne dayanan bu yönet$m$n $deoloj$k aygıtlarından b$r$ne 
dönü"mü"tür. Ün$vers$ten$n tüm b$le"enler$nden “devlet aklı”na uygun b$r 
b$ç$mde dü"ünüp davranmaları beklenmekte; bu do#rultuda davranmayan 
tüm akadem$syenler “Barı" Akadem$syenler$” örne#$nde görüldü#ü üzere 
tasf$ye ed$lmekted$r. “Tek adam”ın ve onun $rad$ tems$lc$s$ olan YÖK’ün ve 
“kayyum rektörler$n” b$ç$mlend$rd$#$ otor$ter ve merkez$yetç$ yapısıyla b$rl$kte 
yüksekö#ret$m s$stem$, $kt$darın hedefled$#$ g$b$, $taatkâr meslek elemanları 
ve uyruklar yet$"t$rmek üzere $"let$lmekted$r. 

Ö&RENC $LER $N E&$T $M VE EYLEM HAKKI.  Ö#renc!ler!n ö#renme, dü"ün-
me, ele"t!rme ve demokrat!k eylem hakkı ve özgürlü#ü engellenmekted!r. 
Ün$vers$teler$n temel b$le"enler$nden b$r$ olan ö#renc$ler, ün$vers$tede özne 
olarak neredeyse tümden yok sayılmaktadır. Ün$vers$ten$n mevcut h$yerar"$k 
b$ç$mlen$"$ ö#renc$ler$, sah$p oldu#u potans$yeller$ gel$"t$rmek yer$ne, dene-
t$m ve baskıyla kar"ı kar"ıya bırakmaktadır. Akadem$k özgürlükler ö#renc$-
ler $ç$n de yok sayılmaktadır. Ö#renc$ler$n ö#renme, dü"ünme, ele"t$rme ve 
demokrat$k eylem hakkı ve özgürlü#ü engellenmekted$r.

Ö#renc$ler, b$r yandan beslenme, barınma, sosyal kullanım alanı g$b$ b$rçok f$z$k$ 
yeters$zl$#$n yol açtı#ı sorunlarla bo#u"urken; d$#er yandan da c$dd$ pol$t$k 
baskılarla kar"ı kar"ıya kalmaktadır. B$rçok ö#renc$ etk$nl$#$ engellenmekte, 
ö#renc$ topluluklarının kurulmasına $z$n ver$lmemekte, ö#renc$ler yaptıkları 
eylem ve etk$nl$klerden dolayı adl$ ve $dar$ soru"turmalara maruz kalmakta, 
hatta terör$st $lan ed$lmekted$r. 
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Ün$vers$teler$n zorlu pol$t$k mücadelelerle tar$hsel süreç $çer$s$nde kazandıkları 
özgürlük ve özerkl$k ufku, bugün $kt$darın baskıları ve müdahaleler$yle sı-
kı"tırılmaktadır. Bunu a"maya yönel$k her b$r hamle, $kt$darın sadece tüm 
akadem$ye de#$l tüm topluma korku salacak tepk$ler$yle kar"ıla"maktadır. 
15 Temmuz asker kalkı"ması bahanes$yle hükümet tarafından gerçekle"-
t$r$len anayasa darbes$ sonrasında uygulamaya konulan ola#anüstü hal 
rej$m$ $le b$rl$kte çıkarılan KHK’lerle haksız-hukuksuz olarak çok sayıda vakıf 
ün$vers$tes$n$n kapatılması, akadem$syenler$n ve çalı"anların $"s$z bırakılması 
demokras$, ün$vers$te özerkl$#$ ve akadem$k özgürlüklere yönel$k tehd$d$n 
t$p$k göstergeler$nden b$r$d$r. !kt$darın, akadem$k özgürlü#ü ve dü"ünce 
özgürlü#ünü her ne pahasına olursa olsun engellemek $ç$n gözünü karartmı" 
oldu#unu göstermes$ açısından “Bu Suça Ortak Olmayaca#ız” b$ld$r$s$n$n 
kamuoyuna duyurulması sonrasında olup b$tenler yakın tar$h$m$zden ver$-
leb$lecek çok çarpıcı b$r örnekt$r. B$ld$r$y$ $mzalayanların, OHAL kapsamında 
yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle ün$vers$teden atılmak da dah$l 
olmak üzere çe"$tl$ yöntemlerle ün$vers$teden uzakla"tırılmaları, a#ır ceza 
mahkemeler$nde yargılanmaları ve de hapse atılmaları akadem$den yük-
selecek ele"t$rel tepk$ler$n yaygınla"masından korkulması kadar ün$vers$te 
üzer$nden baskıyı eks$ltmeme kararlılı#ını da göstermekted$r. 

ÜN $VERS $TEDE B $L $M $NSANI OLMAK. B!l!m !nsanları meslek alanına ya-
bancı d!lden seslenen “profesyoneller” konumuna sürüklenm!"t!r. B$lg$n$n 
metala"ma sürec$ akadem$syen k$ml$#$nde ve prat$#$nde ba"kala"ıma yol 
açmakta, “karakter çürümes$” genelle"en b$r e#$l$me ve yönel$me dönü"-
mekted$r. Çarpık b$r b$ç$mde yayın sayısını arttırmanın akadem$syenlere 
temel hedef olarak göster$lmes$, yapılan çalı"maların n$tel$#$n$n g$tt$kçe 
daha fazla göz ardı ed$lmes$ne ve yayın yapmanın kend$s$n$ neredeyse 
endüstr$le"t$r$lm$", üret$m bandına alınmı" b$r süreç hal$ne dönü"türülmes$ne 
yol açmı"tır. Ün$vers$teler$m$zdek$ b$l$m $nsanları kend$ ülkes$ne seslenen ve 
halkının sorunlarıyla dertlenen “organ$k entelektüel” olma vasfını y$t$rerek, 
meslek alanına yabancı d$lden seslenen “profesyoneller” konumuna sürük-
lenm$"t$r. Bu durum öyles$ne ola#anla"tırılmı", $çselle"t$r$lm$" ve yaygınla"-
mı"tır k$ b$lg$n$n metala"tırılmasına hayır d$yen, b$l$m $nsanının et$k sorum-
lulu#uyla davranan, akadem$syen k$ml$#$ne ve topluma yabancıla"mayan, 
ara"tırma sorusunu toplumsal gereks$n$mler temel$nde özgürce olu"turan 
akadem$syenler$n sayısı gün geçt$kçe azalmaktadır. Üstel$k bu ba#lamda 
yakın geçm$"te ya"anan ve b$l$m tar$h$ne kara sayfalar ya da “davalar” 

B!reyc!-rekabetç! b!lg! üret!m! yer!ne kolekt!f b!l!msel üret!m; 
b!lg!n!n özel mülk!yet! yer!ne de toplumsal mülk!yet! esas 

olmalıdır. Ün!vers!te, p!yasanın !ht!yacı olan b!lg!y! üretmek 
ve elemanı yet!#t!rmek yer!ne, evrensel kültürün ve ele#t!rel 

dü#ünme yeterl!"!n!n kazandırıldı"ı b!r kurum olmalıdır. 
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olarak geçecek örnekler de bulunmaktadır; endüstr$yel k$rl$l$k, gıda gü-
venl$#$, halk sa#lı#ı, kanserojen atıklar g$b$ konularda toplumun ya"amsal 
sorunlarına $l$"k$n ara"tırma yapan, b$lg$ üreten ve ürett$#$ b$lg$y$ toplumla 
payla"mayı et$k tutumun b$r gere#$ olarak yer$ne get$ren akadem$syenler, 
otor$ter $kt$dar ve "$rketle"m$" ün$vers$te yönet$mler$ $"b$rl$#$nde sorgulanab$l-
m$", yargılanab$lm$" ve hatta sözümüz ona hukuk$ cezalandırma süreçler$ne 
maruz kalmı"lardır. Akadem$syen k$ml$#$ndek$ ve prat$#$ndek$ bu yabancıla"-
mada, ün$vers$teler$m$zde kend$ d$l$m$zde ve kend$ b$l$msel yayın organları-
mızda yayın yapma gelene#$n$n YÖK’ün ve ün$vers$teler$n akadem$k atama 
ve yükseltmelerde kural olarak koydu#u, uluslararası atıf d$z$nler$nde (SCI ve 
SSCI vb.) taranan derg$lerde yayın yapma kuralının öneml$ b$r etken oldu#u 
söyleneb$l$r. Ün$vers$tedek$ gerek b$l$msel yayıncılık gerekse de akadem$syen 
seç$m ve yükseltmeler$ndek$ jür$ s$stem$ âd$l, nesnel çalı"mamakta; akade-
m$k l$yakat yer$ne sadakat ve kayırmacılık esas olmaktadır.

 AKP’de c$s$mle"en ve akadem$ de dah$l pek çok mecrada egemen olan muhafa-
zakar-$slamcı s$yaset, toplumsal c$ns$yet alanında üret$len f$k$r ve kavram-
ları toptan reddetmek yer$ne çarpıtarak kend$ $deoloj$k programı açısından 
kullanı"lı hale get$rmeye, b$r anlamda sömürgele"t$rmeye çalı"ıyor. Örne#$n, 
yakla"ık 50 yıldır sosyal b$l$m alanında kullanılan ve dü"ünsel kökler$ çok 
daha ger$lere uzanan “toplumsal c$ns$yet” kavramı yen$den tartı"ılmaya 
açılab$l$yor. B$zzat YÖK Ba"kanı Yekta Saraç, “Toplumsal C$ns$yet E"$tl$#$ 
Tutum Belges$n$n” ger$ çek$lmes$n$ savunurken “toplumsal c$ns$yet” kavramını 
açıkça reddetmek yer$ne “adalet temell$ kadın çalı"maları” g$b$ b$r tanım/
güzergâh öner$yor. Zaman zaman açık b$r b$ç$mde de $fade ed$ld$#$ g$b$, bu 
çabaların arkasında $kt$darın, kadın ve erkekler$n, “fıtratları neden$yle” e"$t 
olamayacakları ve bu nedenle ancak kadınlara kar"ı “âd$l davranılab$lece-
#$, böylece e"$tl$#$n de#$l, adalet$n tes$s$n$n hedefleneb$lece#$ görü"ü yer 
almaktadır. Ayrıca “toplumsal c$ns$yet” kavramı c$ns$yet, c$nsel yönel$m ve 
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c$ns$yet k$ml$kler$n$ $çeren gen$" b$r kavramdır. Bu nedenle “toplumsal c$ns$-
yet çalı"maları” b$r$mler$n$n akadem$k çalı"maları ve ün$vers$te $ç$nde yürü-
tülen mücadeleler, sadece kadın ve erkek kategor$ler$ arasındak$ e"$ts$zl$kler$ 
konu almaz. !kt$dar, c$nsel yönel$m ve c$ns$yet k$ml$kler$nden bahsed$lmes$ne 
kar"ıdır. Sonuç olarak $kt$dar, kadınların, kend$ler$ne “âd$l” davranılmasıyla 
yet$nmeler$ gerekt$#$n$, konunun yen$ ku"aklara böyle aktarılması gerekt$#$n$ 
dü"ünmekte, bunda ısrar etmekted$r. Son dönemde gündeme gelen kadın 
ün$vers$teler$ kurulması tal$matı da bu çerçevede ele alınmalıdır.

ÜN $VERS $TEDE DESPOT $K EMEK REJ $M $ .  B$lg$n$n metala"masıyla b$rl$kte 
sadece ün$vers$teye da$r temel kavram, yapı ve de#erler mutasyona u#ra-
makla kalmıyor; aynı zamanda akadem$k emek rej$m$ de köklü b$r b$ç$mde 
dönü"üme u#ruyor. Söz konusu süreç, b$l$m $nsanlarının entelektüel n$tel$kle-
r$nde erozyona neden olab$lmekte; onları, var olan sorunları sorunsalla"tıran 
ya da yen$ sorun tanımları yapan de#$l, ver$l$ sorunlara çözüm üreterek sta-
tükoya h$zmet eden b$rer b$lg$ tekn$syen$ne yan$ b$r tür “meslek” elemanına 
$nd$rgemen$n önünü açmaktadır. 

Ün$vers$te p$yasala"tıkça $st$hdam rej$m$ de#$"mekte; b$l$m emekç$s$, akadem$k 
emek üzer$ndek$ denet$m gücünü ve $" güvences$n$ y$t$rmekted$r. Neol$beral 
pol$t$kaların b$r sonucu olarak esnek, güvences$z ve send$kasız çalı"ma b$l$m 
emekç$ler$n$n yen$ $st$hdam rej$m$ hal$ne gelm$"t$r. Özell$kle, genç ö#ret$m 
elemanlarından olu"an, sözle"mel$ çalı"tırılan akadem$syenler$n $" güven-
celer$n$ tamamıyla ortadan kaldırmaya yönel$k uygulamalar, ün$vers$ten$n 
gelece#$n$ yok etmekted$r. Bu durum özell$kle vakıf ün$vers$teler$nde çalı"an 
ara"tırma görevl$ler$nde daha bar$z b$r b$ç$mde görülmekted$r. Devlet ün$-
vers$teler$nde 50/D "ekl$nde kend$s$n$ gösteren bu güvences$zle"t$rme "art-
larında, vakıf ün$vers$teler$nde çalı"an ara"tırma görevl$ler$ ücretler, çalı"ma 
ko"ulları ve özlük hakları ba#lamında çok a#ır "artlar $çer$s$nde meslekler$n$ 
sürdürmeye çalı"maktadırlar. Akadem$k personel$n hak ve hukukunun hem 
özel sektör $"veren-$"ç$ arasındak$ $" sözle"mes$ $le !" Kanunu uyarınca hem 
de Yüksekö#ret$m Kanunu uyarınca de#erlend$r$leb$lmekted$r. 

Bunun yol açtı#ı keyf$l$#$ vakıf ün$vers$teler$ kend$ çıkarları do#rultusunda akade-
m$k personel$n haklarını gasp etme yönünde kullanmaktadır. Öyle k$, vakıf 
ün$vers$teler$nde çalı"an ö#ret$m elemanının verd$#$ ders saatler$ akadem$s-
yen eme#$n$ su$$st$mal edecek sev$yelere ula"maktadır. Pandem$ sürec$nde 
e#$t$m$n çevr$m$ç$ olması, ö#renc$ sayılarının göz ardı ed$lerek sınıfların b$r-
le"t$r$lmes$ne mazeret olu"turmakta; bu da ö#ret$m elemanının ders saat$n$n 
oldu#undan daha dü"ük göster$lmes$ fakat artan $" yükü neden$yle alması 
gereken hakların ödenmemes$ne neden olmaktadır. Vakıf ün$vers$teler$ $dar$ 
görevler ve ödenekler$ konusunda da akadem$syenler$ keyf$ uygulamalara 
tab$ kılmaktadır; ayrıca aks$ yönde kazanılmı" davalar ve emsal kararlar ol-
masına ra#men vakıf ün$vers$teler$nde hala akadem$k personele fazla mesa$ 
uygulaması dayatılmaktadır. 
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Ün$vers$telerdek$ emek süreçler$n$n d$s$pl$n ve despot$zme dayalı kontrolünün de 
zem$n sa#ladı#ı h$yerar"$k ve e"$ts$z $l$"k$ler, $taat ve korku kültürünü yaygın-
la"tırıp emekç$ler$ k$"$l$ks$zle"t$rmekted$r. !"s$z kalma korkusu, akadem$syen-
ler$n pek çok keyf$, onur kırıcı ve ant$-demokrat$k uygulamaya boyun e#-
mes$ ve s$nd$r$lmes$yle sonuçlanmaktadır. Böylece s$stem$n $sted$#$ pas$f ve 
$taatkâr akadem$syen t$p$ yaygınla"maktadır. Oysa $" güvences$, akadem$k 
etk$nl$#$n baskıdan azade gerçekle"t$r$lmes$n$n asgar$ ko"ullarından b$r$d$r. 
Günümüz Türk$ye’s$nde deney$mled$#$m$z üzere, akadem$k emek gücünün 
kend$s$n$ yen$den üreteb$lmek $ç$n gerekl$ olan varolu" ko"ullarından ve m$-
n$mum güvenceden yoksun olması, toplumun ve demokras$n$n kend$ öz-dü-
"ünüm mekan$zmasını yıkması anlamına gel$r k$ bunun toplumun esenl$#$ 
açısından ölümcül sonuçları vardır. 

Ün$vers$telerdek$ akadem$k atama ve yükseltmeler ün$vers$te b$le"enler$n$n tümü-
nün söz hakkı olmadı#ı b$r s$stemle yürütüldü#ünden, atanan k$"$n$n hesap 
verme sorumlulu#u da sadece atamayı yapana kar"ı olmaktadır. Bu durum 
yönet$c$ konumlarına gelen $nsanların kurumlarda daha rahat ve keyf$ dav-
ranı"lar serg$lemes$ne zem$n hazırlamakta; demokrat$k kazanım ve teamüller 
yok sayılmaktadır.

Ün$vers$te b$le"enler$n$n yakla"ık yarısını olu"turan $dar$ ve tekn$k personel, ün$-
vers$te olanaklarından bütünüyle yararlanamamakta ayrıca çok sınırlı özlük 
haklarıyla yet$nmek zorunda bırakılmaktadır. Tüm ün$vers$te emekç$ler$ g$b$ 
$dar$ ve tekn$k çalı"anlar da esnek ve güvences$z (4/b,4/d vb.) çalı"ma 
b$ç$mler$ne mahkum ed$lmek $stenmekted$r. Hem akadem$k hem de $dar$ 
çalı"anların $" güvences$n$ y$t$rmeler$, çalı"anların “sermayeye h$zmet ett$kler$ 
ölçüde” ve “b$rb$rler$n$n kurdu olmaları "artıyla” ba"arılı sayılmaları demek-
t$r. Kamu Personel Rej$m$’ndek$ dönü"üme paralel olarak, kadrolu $st$hdam 
ed$len mevcut $dar$ ve tekn$k personel$n sosyal ve özlük hakları f$$l$ ve key-
f$ olarak eller$nden alınmak $stenmekted$r. !dar$ kadrolarda yönet$mler$n 
vekâleten yürütülmes$; b$at kültürü, adam kayırma, e"$ts$zl$k ve çalı"anların 
görev$nde yükselememes$ g$b$ sonuçlar do#urmaktadır. Tay$n, görevde yük-
selme g$b$ temel hakların böyles$ engellemelerle ortadan kaldırılması kabul 
ed$lemez.

METAL A%MA SÜTEC $ .  Yüksekö#ret!m!n metala"ma sürec! pandem! ko"ulları-
nın dayattı#ı uzaktan ya da çevr!m!ç! ö#ret!m zorunlulu#uyla bel!rley!c!l!k 
kazanmaktadır. Ayrıca vurgulanmalıdır k$, yüksekö#ret$m$n metala"ma süre-
c$ pandem$ ko"ullarının dayattı#ı uzaktan ya da çevr$m$ç$ ö#ret$m zorunlulu-
#uyla esk$s$ne göre daha da yo#unla"makta ve bel$rley$c$l$k kazanmaktadır. 
Pandem$, beraber$nde get$rd$#$ uzaktan ö#ret$m zorunlulu#uyla, yüksekö#-
ret$m$n b$lg$ ve $let$"$m teknoloj$ler$ üzer$nden $lerleyen parad$gmat$k dönü-
"ümüne $vme kazandırmı"tır. “G$r$"$mc$ ün$vers$te” model$n$n tamamlayıcı 
b$r ö#es$ olan uzaktan ya da çevr$m$ç$ yüksekö#ret$m model$, e"zamanlı 
(senkron) ya da e"zamanlı olmayan (asenkron) bütün türler$yle, e#$t$m ve 

yüksekö#ret$m s$stemler$n$n $ç$nde bulundukları küresel e#$t$m p$yasasına 
eklemlenmes$nde öneml$ b$r araç $"lev$ görmekted$r. YÖK ve ün$vers$teler, 
teknoloj$k olarak mümkün olanın pedagoj$k açıdan da uygun olup olmaya-
ca#ını sorgulamamızı olanaksız kılan kolekt$f b$r “d$j$tal h$pnoz”un etk$s$yle 
ün$vers$ten$n sadece bugününü de#$l gelece#$n$ de b$ç$mlend$recek karar ve 
uygulamaları ya"ama geç$rmekte b$rb$r$yle yarı"maktadır. Ö#renme sürec$-
n$n özneler$n$n süreç üzer$ndek$ denet$m$n$ yok eden, çalı"ma süres$n$ yak-
la"ık $k$ katına çıkaran d$j$tal yüksekö#ret$m, kadın e#$t$m ve b$l$m emekç$ler$ 
açısından kar"ılıksız ev $ç$ emek $le ücretl$ emek zamanının $ç $çe geçmes$ne 
neden olmu"tur. Aynı mekânda yan$ “ev”de b$rl$kte gerçekle"t$r$len bu faa-
l$yetler kadın emekç$ler açısından ta"ınamaz b$r yük hal$ne gelmekted$r. B$r 
mekân olarak “ev”e ve “ün$vers$te”ye yüklenen anlamları de#$"t$reb$lecek 
olan d$j$tal çalı"manın/ö#ret$m$n ancak geç$c$ ve kısa sürel$ olarak dü"ünül-
mes$ gerek$r. Uzaktan ö#ret$m$n $st$sna$ durumlarda geç$c$ b$r önlem olarak 
ba"vurulması gereken b$r uygulama olmaktan çıkarılıp yüksekö#ret$m s$ste-
m$n$n asl$ b$r ö#es$ne dönü"türülmes$, ün$vers$ten$n $ç$ne dü"tü#ü varolu" ve 
me"ru$yet kr$z$n$ der$nle"t$rmekted$r. Yüksekö#ret$mde d$j$talle"mey$ hızlan-
dıran b$r etken olarak uzaktan ö#ret$m, ö#ret$m elemanlarını sah$p oldukları 
d$j$tal becer$ler kadar de#er ta"ıyan b$rer otomata dönü"türürken, ün$vers$-
ten$n ö#renc$ler $ç$n b$r toplumsalla"ma ve öznele"me mekânı olma n$tel$#$n$ 
ortadan kaldırmaktadır.

ÜN $VERS $TE DI% INDAN MÜDAHALELER .  Ün!vers!ten!n kend! de#!"!m!n!n 
öznes! olmak b!r yana, dı"ardan dayatılan de#!"melere (müdahalelere) b!le 
d!renme gücü bulunmamaktadır. Türk$ye’de ün$vers$ten$n hal-$ pür melal$ne 
da$r buraya kadar özetlemeye çalı"tı#ımız te"h$s ve tesp$tler, ün$vers$te reto-
r$#$ $le real$tes$ arasındak$ uçurumun tar$h$n h$çb$r dönem$nde günümüzdek$ 
kadar der$nle"med$#$n$ açıkça gözler önüne sermekted$r. Günümüz Türk$-
ye’s$nde ün$vers$ten$n kend$ de#$"$m$n$n öznes$ olmak b$r yana, dı"ardan da-
yatılan de#$"melere (müdahalelere) b$le d$renme gücü bulunmamaktadır. Bu 
durum, ün$vers$ten$n tam b$r kısır döngü $ç$ne saplanıp kaldı#ını göstermek-
ted$r: B$r ün$vers$ten$n olması gerekt$#$ g$b$ özerk ve özgür de#$ld$r; bu yüz-
den üretken ve yaratıcı de#$ld$r. Ün$vers$te, üretken ve yaratıcı olamadı#ı $ç$n 
de özgür dü"üncen$n ve özerk kurumsalla"manın önündek$ engeller$ kaldırıp 
demokras$y$ ve toplumsal/kültürel ortamı ye"ertecek gücü bulamamaktadır. 
Bu kısır döngü sonucu olarak herkes$n herkese benzed$#$ ün$vers$tede, dü-
"ünce ve eylem tembell$#$ ba"at b$r n$tel$k kazanmaktadır. Ku"ku ve ele"t$r$ 

“G!r!#!mc! ün!vers!te” model!n!n tamamlayıcı b!r ö"es! olan “uzaktan” 
yüksekö"ret!m model!, e#zamanlı (senkron) ya da e#zamanlı olmayan 

(asenkron) bütün türler!yle, e"!t!m ve yüksekö"ret!m s!stemler!n!n 
!ç!nde bulundukları küresel e"!t!m p!yasasına eklemlenmes!nde 

öneml! b!r araç !#lev! görmekted!r. 
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ün$vers$teden kovulmu"; $taat ve b$at asl$ norm hal$ne gelm$" ve dolayısıyla 
suskunluk ve tesl$m$yet egemen olmu"tur. Bu da ün$vers$teye dı"arıdan mü-
dahaleler$ kolayla"tıran ve me"rula"tıran b$r etkene dönü"mekted$r. Ün$-
vers$ten$n $ç$ne dü"ürüldü#ü bu kısır döngü ancak daha fazla demokras$ $le 
kırılab$l$r. Çünkü, demokras$-ün$vers$te $l$"k$s$, b$r$ olmadan d$#er$n$n de var 
olamayaca#ı ya da tanımlanamayaca#ı $çsel ve zorunlu b$r $l$"k$d$r. Demok-
ras$, önce entelektüel çabalarla yaratılıp sonra halka bah"ed$lecek dü"ünsel 
b$r kurgu de#$l; b$zzat halkın (demos’un) h$çb$r zaman sonu gelmeyen b$r 
öz-kurulu" ve öz-yaratım sürec$d$r. Kr$z, demokras$n$n öznes$ olan halkın güç 
y$t$m$nden kaynaklanmaktadır. Halkı kend$ kader$n$n efend$s$ kılacak, kolekt$f 
b$r “öznele"me/özerkle"me” sürec$n$n önünü açab$lecek, halkın kend$ kend$n$ 
örgütleme ve eyleme kapas$tes$n$ artıracak b$r ün$vers$te anlayı"ı ve prat$#$ 
demokras$ $ç$n olmazsa olmaz dereces$nde öneml$d$r.

ÜN $VERS $TEN $N YEN $DEN $N%ASI  $Ç $N ORTAK ÖNER $LER .  Kap$tal$zm$n 
b$l$msel üret$m sürec$nde yarattı#ı ant$demokrat$k dönü"ümler kar"ısında 
b$l$m emekç$ler$n$n verece#$ yanıt kısm$ ya da arız$ de#$l, bütünsel ve yapısal 
özell$k göstermek zorundadır. Özgür ve ele"t$rel b$lg$n$n emek, do#a ve top-
lum yararı $ç$n üret$m$ ve evrensel payla"ımı $lkes$, ancak ülkede ve ün$ver-
s$tede demokras$n$n kurulmasıyla ya"ama geç$r$leb$l$r. Bunun güvences$yse 
akadem$syen$nden, ö#renc$s$ne ve $dar$ çalı"anına dek tüm b$le"enler$n 
olu"turdu#u ba#ımsız özyönet$m organları olmalıdır.

Demokras$ güçler$n$n önünde ün$vers$ten$n bugününe ve geçm$"$ne da$r gerçekç$ 
tesp$tlerden beslenen ve ün$vers$ten$n gelece#$ne da$r b$r tahayyülü $çeren 
pol$t$k b$r program olu"turmak $ved$ b$r gerekl$l$k olarak kend$n$ h$ssett$rmek-
ted$r. Ün$vers$te s$yaset$ne da$r böyle b$r program, temelde ün$vers$teyle top-
lum arasındak$ $let$"$m ve etk$le"$m$n ve de ün$vers$te b$le"enler$n$n ün$vers$-
teyle $l$"k$ler$n$n nasıl kurulaca#ını $çermel$d$r. 

Ün$vers$teler$n $ç$ne dü"ürüldü#ü bu kr$z$ yüzeysel ve geç$c$ önlemlerle a"ab$lmek 
mümkün de#$ld$r. Yaratılan bu kr$z ortamından çıkmanın yolu bugüne kadar 
yerle"m$" olan bu akadem$k düzen$n kökler$nden sökülüp atılmasıyla müm-
kündür. Kamusal f$nansman, kurumsal özerkl$k, $" güvences$, akadem$k öz-
gürlükler ve ün$vers$te b$le"enler$n$n yönet$m ve denet$m mekan$zmalarında 
yer aldı#ı e"$tl$kç$, özgürlükçü ve demokrat$k özyönet$m $lkeler$ garant$ altına 
alınmadan böyles$ b$r kopu"un sa#lanamayaca#ı da unutulmamalıdır.

Bu çerçevede, $dar$ ve tekn$k personelden ö#ret$m elemanlarına, ö#renc$lerden 
$"ç$ler$ne kadar tüm ün$vers$te b$le"enler$n$n sorunlarına çözüm üretmek, 
ün$vers$teler$m$z$ her türlü ayrımcılı#ın ve e"$ts$zl$#$n ortadan kalktı#ı, $nsan, 
toplum ve do#a yararına faal$yet yürüten kurumlara dönü"türmek ve de-
mokras$y$ yen$den $n"a etmek $ç$n tüm gücümüzü seferber etmel$y$z. Müca-
deley$ "u temel $lke ve hedefler do#rultusunda sürdürmey$ öner$yoruz: 

SERMAYEYE H $ZMET K ABUL ED $LEMEZ.  Ün!vers!tey! "!rketle"t!r!p küresel 
sermayen!n h!zmet!ne sokmaya dönük h!çb!r düzenleme, g!r!"!m ve uygula-
ma kabul ed!lemez. 

n Ün$vers$tey$ "$rketle"t$r$p küresel sermayen$n h$zmet$ne sokmaya dönük h$çb$r 
düzenleme, g$r$"$m ve uygulama kabul ed$lemez. B$reyc$-rekabetç$ b$lg$ üre-
t$m$ yer$ne kolekt$f b$l$msel üret$m; b$lg$n$n özel mülk$yet$ yer$ne de toplumsal 
mülk$yet$ esas olmalıdır. Ün$vers$te, p$yasanın $ht$yacı olan b$lg$y$ üretmek ve 
elemanı yet$"t$rmek yer$ne, evrensel kültürün ve ele"t$rel dü"ünme yeterl$#$n$n 
kazandırıldı#ı b$r kurum olmalıdır. B$lg$n$n ürün ve teknoloj$ye dönü"türülme-
s$nde emek, toplum ve do#a yararı gözet$lmel$d$r. Ara"tırma ve gel$"t$rme 
(Ar-Ge) ve patentleme s$stemler$, toplum yararı öncel$#$yle yen$den düzen-
lenmel$d$r. 

n Yüksekö#ren$m temel b$r haktır ve herkes$n parasız yararlanab$lece#$ top-
lumsal b$r h$zmet olarak p$yasa mekan$zmalarına (f$yat, rekabet, ver$ml$l$k 
vb.) ve ko"ullarına terk ed$lmemel$d$r. Ö#renc$ har(a)çları, emekç$ sınıfın yük-
sekö#ret$me ula"ması önünde b$r engeld$r ve tamamen kaldırılmalıdır. Ö#-
renc$lere e#$t$m ve ara"tırma gereçler$, barınma, beslenme ve ula"ım parasız 
sa#lanmalıdır. Yen$ özel/vakıf ün$vers$teler$n$n açılmasına $z$n ver$lmemel$ ve 
var olanlar kamula"tırılmalıdır. Ün$vers$te bünyes$nde t$carî amaçla faal$yet 
gösteren dernekler, vakıflar ve merkezler kapatılmalıdır.

n Ün$vers$ten$n kend$ kaynaklarını yaratması adı altında yürütülen t$car$le"-
t$rme, p$yasala"tırma ve özelle"t$rme uygulamalarına son ver$lmel$d$r. Yük-
sekö#ret$mde mal$yet$ toplumsalla"tırırken faydayı b$reyselle"t$ren b$r meta 

Foto#raf: Tamer Arda Es$n
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f$nansman formülü (“yararlanan öder!”) yer$ne yüksekö#ret$m$n faydasını da 
mal$yet$n$ de toplumsalla"tıran b$r kamu f$nansmanı esas alınmalı; bunun $ç$n 
genel bütçeden ayrılan pay artırılmalıdır.

YÖK YER $NE , ün!vers!teler!n do#rudan tems!l ed!ld!#! b!r üst kurul olu"turulmalı

n Ün$vers$te özerkl$#$n$n hayata geç$r$lmes$ $ç$n gerekl$ tüm düzenlemeler 
yapılmalıdır. Akadem$k özgürlü#ün, $fade özgürlü#ünün ve ün$vers$teler$n 
yönetsel özerkl$#$n$n sa#landı#ı b$r s$stem kurmak üzere YÖK yer$ne, ün$ver-
s$teler$n do#rudan tems$l ed$ld$#$ demokrat$k b$r üst kurul olu"turulmalıdır. 
Bu üst kurulun görev$, e#$t$m pol$t$kalarını bel$rleme, yüksekö#ret$m kurumları 
arasında e"güdüm sa#lama $le sınırlı olmalıdır. Bu kurulda demokrat$k b$r 
yapılanmanın gere#$ olarak ö#ret$m elemanları, ö#renc$ler, $"ç$ler ve memur-
ların örgütlü yapıları yer almalıdır.

n Bütün e#$t$m tür ve düzeyler$nde oldu#u g$b$, yüksekö#ret$mde de uzak-
tan ya da çevr$m$ç$ ö#ret$me ancak ötek$lerle kurulacak yüz yüze $let$"$m 
ve etk$le"$mle $n"a ed$leb$len b$reysel ve kolekt$f öznele"me ve de kolekt$f 
b$r gelecek tahayyülü gel$"t$rme $mkânını ortadan kaldırdı#ı; bu nedenle de 
özgürle"$mc$ b$r ö#renme prat$#$ olmadı#ı $ç$n kar"ı çıkmak gerek$r. Uzaktan 
ö#ret$m özell$kle ez$lenler$n kolekt$f dü"ünme ve eyleme kapas$tes$n$ zayıf-
latırken; egemenler$n merkezî denet$m gücünü artırmaktadır. Yüksekö#ret$m 
h$zmet$nden yararlanmada özel mülk ve servet sah$pl$#$n$n bel$rley$c$l$#$n$ 
artıran uzaktan yüksekö#ret$me, çok $st$sna haller dı"ında kar"ı çıkmak ve 
“yüz yüze” e#$t$m$ $natla ve ısrarla savunmak gerek$yor.

Foto#raf: Özcan Yaman

n Akadem$k personel$n doktora sonrası akadem$k gel$"meler$ konusundak$ $lke, 
kr$ter ve prosedürler, akadem$de h$yerar"$ler$n olu"masına $z$n vermeyecek b$-
ç$mde, akadem$k topluluklarca ve katılımcı b$r süreçle yen$den bel$rlenmel$d$r.

n Yönet$c$ler$n seç$m$ ve kurulların olu"umunda, tüm karar ve denet$m süreç-
ler$nde ün$vers$te b$le"enler$n$n tümü yer almalıdır. Karar ve denet$m süreç-
ler$nde k$"$ler$n de#$l, kurulların egemenl$#$n$ esas alan e"$tl$kç$, özgürlükçü, 
demokrat$k özyönet$m ve özdenet$m model$ hayata geç$r$lmel$d$r. 

n Akadem$k çalı"ma ortamı, h$yerar"$k yapılanmadan kurtarılmalı, ast-üst $l$"-
k$s$ yer$ne b$rl$kte üret$m esas olmalıdır. Akadem$k unvanlar, h$yerar"$k gös-
tergelere dönü"türülmemel$, t$car$ nüfuz kayna#ı olmamalıdır.

n Ün$vers$teler sadece otor$ter ve baskıcı z$hn$yet$yle de#$l, kent dı"ındak$ 
konumları, “güvenl$k kaygıları” bahane ed$lerek kurgulanan kısıtlayıcı/gözet-
ley$c$ f$z$ksel mekânları $le halka kapalı/uzak, ö#renc$ ve ö#ret$m elemanını 
$zole eden ster$l yerler hal$ne gelm$"t$r. Ün$vers$ten$n kameraları, turn$keler$, 
tel örgüler$ ve dem$r parmaklıkları sökülmel$d$r. 

Mevcut d$s$pl$n yönetmel$kler$n$n, özgür ve demokrat$k ün$vers$te $le ba#da"an b$r 
tarafı yoktur. Özgür dü"üncen$n önüne engel koyan d$s$pl$n mekan$zmaları 
terk ed$lmel$; yer$ne tüm b$le"enlerce olu"turulacak “ortak ya"am $lkeler$” 
hayata geç$r$lmel$d$r.

n Yüksekö#ret$m kurumlarındak$ fazla mesa$ uygulamalarının ve yaptırımlarının 
tamamen ortadan kaldırılması gerekmekted$r. 

ÜN $VERS $TELERDE AYRIMCILI&A SON!  Ün!vers!telerde ırk, etn!s!te, !nanç/
!nançsızlık ve c!ns!yet temell! her türlü ayrımcılı#a ve baskıya son ver!l-
mel!d!r. 

n Ün$vers$telerde ırk, etn$s$te, $nanç/$nançsızlık ve c$ns$yet temell$ her türlü ay-
rımcılı#a ve baskıya son ver$lmel$d$r. Etn$s$te, c$ns$yet, c$nsel yönel$m, c$ns$yet 
k$ml$#$ ve c$ns$yet $fades$ gerekçe göster$lerek uygulanan her tür dı"lama, 
yok sayma, yıldırma, s$nd$rme ve baskı pol$t$kasının anayasal olarak suç sa-
yılan temel $nsan hakları $hlal$ oldu#u unutulmamalıdır. Bu tür hak $hlaller$n$n 
ün$vers$telerde ya"anmaması amacına yönel$k olarak, evrensel/ulusal hukuk 
normları ve et$k ı"ı#ında pol$t$ka belgeler$ hazırlanmalı; kurumsal düzeyde $se 
çalı"maları yasal güvenceye kavu"turulmu" b$r$mler ve et$k kurullar olu"turul-
malıdır. 

 Kadınlara yönel$k ps$koloj$k, f$z$ksel, c$nsel tac$z ve "$ddet$ önlemek üzere b$r$m-
ler kurulmalı, yönetmel$kler hazırlanmalı, bunları uygulama mekan$zmaları 
olu"turulmalıdır.  Ün$vers$telerde “toplumsal c$ns$yet çalı"maları” veya “kadın 
çalı"maları” adıyla akadem$k b$r$mler$n kurulması ve bu b$r$mler$n l$sansüstü 
programlar açmaları kolayla"tırılmalıdır. 
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n Akadem$syenlere asl$ görevler$ olan b$l$msel ara"tırma ve ö#ret$m$ gerçekle"-
t$reb$lecekler$ ve $nsanca ya"ayab$lecekler$ b$r ücret ödenmel$d$r. Bu ko"ullar 
altında akadem$syenler$n "$rketlere danı"manlık, yarı zamanlı çalı"ma g$b$ 
t$carî faal$yetler$ne son ver$lmel$ ve tam gün çalı"maları esas olmalıdır. Tüm 
ün$vers$te emekç$ler$ne ko"ulsuz $" güvences$ sa#lanmalıdır. Ün$vers$te emek-
ç$ler$n$n ve ö#renc$ler$n örgütlenme ve s$yaset yapma hakları önündek$ tüm 
engeller kaldırılmalıdır. Tüm ün$vers$te emekç$ler$ne toplu sözle"mel$, grevl$ 
send$ka hakkı tanınmalıdır. Özel/vakıf ün$vers$teler$nde çalı"an b$l$m $nsanları 
ve $"ç$ler “p$yasala"mı" ün$vers$te”n$n sorunlarını en çıplak b$ç$mde ya"a-
maktadırlar. Bu kurumlardak$ e#$t$m ve b$l$m emekç$ler$ örgütlü mücadelen$n 
dı"ında bırakılamaz.

B$zler, ün$vers$teler$, e#$t$m hakkı mücadelem$z$n b$r parçasını olu"turan yüksekö#-
ret$m hakkı ve $nsan, toplum ve do#a yararına b$l$m $ç$n b$rer mücadele alanı 
olarak görüyoruz. Ün$vers$teler$n kurumsal özerkl$#$n$, akadem$k özgürlükler$, 
tüm b$le"enler$n katılımıyla demokrat$k e"$tl$kç$ özyönet$m$ savunuyor; ırkçı-
lı#ı, c$ns$yetç$l$#$, heteronormat$v$tey$ ve her türlü ayrımcılı#ı redded$yoruz. 
Yüksekö#ret$m s$stem$n$ ku"atan p$yasacı, d$nc$-ger$c$ ve otor$ter pol$t$kalara 
tesl$m olmamanın yolu, daha fazla demokras$den, örgütlenmekten ve b$rl$k-
te mücadele edeb$lmekten geçmekted$r. Dolayısıyla, demokrat$k duyarlılık 
ta"ıyan herkes$, memleket$m$zde demokras$ mücadeles$n$n olmazsa olmaz 
b$r boyutu olarak $nsan, toplum ve do#a yararına b$l$m düsturuyla özgür ve 
özerk ün$vers$te mücadeles$ne omuz vermeye ça#ırıyoruz.  

Çocuk

Çalı"ma Alanı

Hakları

Demokras! Konferansı
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“Çocuklar eks!k !nsanlardır. Çocuklar b!z!m gelece#!m!zd!r. Çocuklar do#ru karar 
veremezler, neye !ht!yaçları oldu#unu b!lemezler…” 

Bunlar gündel$k hayatta sık sık duyulan, k$m$ zaman farkında olunmadan $çerd$#$ 
önyargılarla hareket ed$len cümleler. Bu cümlelerden herhang$ b$r$ne katılı-
yorsanız, ne yazık k$ çarpık b$r çocuk algısına sah$ps$n$z. 

Hem uluslararası hem de ulusal hukukta kabul ed$len çocuk tanımı, 18 ya" altın-
dak$ her b$rey$ kapsar. Bu yasal tanımın ötes$nde, çocuklar ya"amın etk$n 
özneler$d$r. Bu sebeple haklarına er$"mek $ç$n yet$"k$n olmayı beklemek zo-
runda bırakılmalarının kend$s$ b$r hak $hlal$d$r. Çünkü çocuklar “gelece#$m$z” 
de#$ld$r; bugün ve burada, b$zlerle b$rl$kte ya"ayan, kend$ler$ne özel duygu 
ve dü"ünceler$ olan hak ve özgürlük sah$b$ b$reylerd$r.

Çocukluk $se, $nsan hayatında $hmal ed$lemeyecek kadar öneml$ ve kend$ne has 
özell$kler$ ve $ht$yaçları olan b$r dönemd$r ve bu anlamda de#erl$d$r. Çünkü 
çocukluk, ya"am $ç$nde $nsanın kend$n$ gerçekle"t$rmek $ç$n sah$p oldu#u 
olanakları en yo#un "ek$lde kullanab$lece#$ b$r dönem$d$r. Dolayısıyla, ço-
cukların potans$yeller$n$ gerçekle"t$rmeler$, b$z yet$"k$nler$n onlara yarattı#ı 
olanaklarla, açtı#ı alanla $l$"k$l$d$r. Ancak Türk$ye’n$n $ç$nden geçt$#$ dönem 
çocuklar $ç$n olanaklar yaratmak yer$ne onlar $ç$n çok sayıda r$sk ta"ıyor; 
çocukların, ya"adıkları gerçek sorunların, sah$p oldukları potans$yeller$n gö-
rünmez olmasına, sesler$n$n duyulmamasına yol açıyor. 

Çocuk, 
Hak Sah!b! B!r 
B!reyd!r

Çocukların ya#amın do"rudan öznes! oldukları, yoksulluk ve 
yoksunluk !ç!nde ya#amak zorunda kalmadıkları, toplumsal c!ns!yet 
temell! e#!ts!zl!k ve #!ddet b!ç!mler!ne maruz bırakılmadıkları, e"!t!me 
tam ve e#!t ula#ab!ld!kler!, kend!ler!n! !fade edeb!ld!kler!, karar alma 
süreçler!ne dâh!l olab!ld!kler!, mutlu, ne#el!, özgür ve barı# !çer!s!nde 
ya#ayab!ld!kler! b!r dünya hayal! kuruyoruz.

Çocuk

Türk$ye; nüfusunun yakla"ık 23 m$lyonu çocuk olan b$r ülke. Sayıları 2 m$lyona 
yakla"an mültec$ çocuklar da dâh$l ed$ld$#$nde, toplam 25 m$lyon çocukla 
b$r arada ya"ıyoruz. Pek$ ama 25 m$lyon çocuk hayatın, pol$t$kaların, karar 
alma mekan$zmalarının neres$nde? Çarpık çocuk algısının b$r sonucu olarak 
çocuklar; yet$"k$nler tarafından hak sah$b$ b$reyler olarak görülmüyor, karar 
alma mekan$zmalarına dâh$l ed$lm$yor ve pek çok hak $hlal$ne maruz bırakı-
lıyorlar: 

2016 yılı ver$ler$ne göre Türk$ye’de çocuk yoksullu#u oranı %25. Yan$ her 4 çocuktan 
b$r$ yoksulluk ve yoksunluk $ç$nde ya"ıyor. TÜ!K Çocuk !"gücü Ara"tırması 2019 
sonuçlarına göre; 5-17 ya" grubundak$ çocuk $"ç$ sayısı 720 b$n. Bu çocuk-
ların 114 b$n$ çalı"ması kanunen yasak olan 12-14 ya" aralı#ında. !"ç$ Sa#lı#ı 
ve !" Güvenl$#$ Mecl$s$’n$n ver$ler$ne göre son 8 yılda, 294’ü tarım alanında 
olmak üzere 513 çocuk $" c$nayetler$nde ya"amını y$t$rd$. 2019 yılı evlenme 
$stat$st$kler$ne göre; 16-17 ya" grubunda olan her 100 kız çocu#undan 3’ü 
hâk$m $zn$yle resm$ n$kâh yoluyla evlend$r$ld$. Adalet Bakanlı#ı’nın yayımla-
dı#ı adl$ $stat$st$klere göre, Türk$ye’de 2019’da “C$nsel dokunulmazlı#a kar"ı 
suç” kapsamında 49 b$n 57 dava açıldı. Bunların 22 b$n 689’unu çocuklara 
yönel$k c$nsel $st$smar suçları olu"turuyor. Türk$ye !nsan Hakları Vakfı’nın ver$-
ler$ne göre 2015-2016 yıllarında ya"anan çatı"ma sebeb$yle en az 123 çocuk 
ya"amını kaybett$.

Bunlarla sınırlı olmayan pek çok sorunun neden$; Türk$ye’n$n de taraf oldu#u BM 
Çocuk Haklarına da$r Sözle"mey$ referans alan, her alanı kapsayan, yalnızca 
sorun odaklı olmayan, gelece#e $l$"k$n de bakı" $çeren b$r çocuk pol$t$kasının 
olmayı"ıdır. Türk$ye’de hâlâ çocukların potans$yeller$n$ gerçekle"t$rmeler$n$ 
sa#layacak bütüncül ve hak temell$ b$r çocuk pol$t$kası yok. 

Foto#raf: Özcan Yaman
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Devletler$n, yurtta"ı olsun ya da olmasın sınırları $ç$nde ya"ayan tüm çocuklara 
e"$t $mkânlar sunma ve haklarını gerçekle"t$reb$lmeler$ $ç$n onlara alan açma 
yükümlülü#ü – sorumlulu#u vardır. Çocuk hakları, $nsan hakları kültürünün 
yapı ta"ıdır ve toplumun $nsan hakları güvences$n$n temel$n$ olu"turur.

Çocukları ve onların beklent$ler$n$, $ht$yaçlarını, öner$ler$n$ göz ardı ederek demok-
ras$n$n yerle"emeyece#$n$ ve özgür, ad$l ve e"$t b$r dünyada b$r arada ya"a-
manın mümkün olamayaca#ını b$l$yoruz. BM Çocuk Haklarına da$r Sözle"-
me’n$n temel $lkeler$ olan ya"ama ve gel$"me, ayrım gözetmeme, çocu#un 
yüksek yararı ve çocukların katılımının önem$n$ b$r kez daha vurguluyoruz. Bu 
do#rultuda; tüm kurumlarıyla b$rl$kte devlet ba"ta olmak üzere tüm yet$"-
k$nler$, çocukları ve haklarını göz önünde tutarak, çocuklarla b$rl$kte pol$t$ka 
yapmaya ve çocukları c$dd$ye almaya, onları anlamaya, duymaya ve sesle-
r$n$ duyurmaya davet ed$yoruz. 

Devlet$n BM Çocuk Haklarına da$r Sözle"me’de kültürel haklara koydu#u çek$n-
celer sebeb$yle ayrımcılı#a u#rayan, anad$lde e#$t$m hakkına er$"emeyen 
çocuklar, çalı"tırılan çocuklar, mültec$ çocuklar, özel gereks$n$ml$ çocuklar, 
LGBT!+ çocuklar, çocuk mahpuslar, anneler$yle b$rl$kte hap$shanede tutulan 
çocuklar… Haklarından yoksun bırakılan tüm çocuklar $ç$n ve çocuklarla b$r-
l$kte e"$t, ad$l, özgür ve barı" $çer$s$nde b$r ya"am mücadelem$z$ sürdürürken, 
demokras$n$n yalnızca yet$"k$nlerle de#$l, çocuklarla b$rl$kte $n"a ed$lecek b$r 
ya"am prat$#$ oldu#unu yen$den hatırlatmak $st$yoruz.

Çocukları hak sah$b$ b$reyler olarak görmeyen, çocukları yok sayan ve yalnızca 
yet$"k$nler tarafından kurgulanan dünyada demokras$n$n; çocuklara ra#men 
ya da çocuklar $ç$n de#$l çocuklarla b$rl$kte mümkün olab$lece#$n$ b$l$yoruz. 

Her çocu#un katılım hakkı oldu#u b$l$nc$yle, görü"ler$n$ özgürce $fade edeb$lme-
ler$ne olanak sa#layacak b$r sürec$ çocuklarla b$rl$kte örgütleyecek yol ve 
yöntemler$ bu konferans zem$n$yle ve b$r araya geld$#$m$z k$"$ ve kurumlarla 
aramaya devam ed$yoruz. 

Demokras$ Konferansı Çocuk Hakları/Yet$"k$n Çalı"ma Alanı olarak, çocukla-
rın ya"amın do#rudan öznes$ oldukları, u#radıkları hak $hlaller$n$n cezasız 
bırakılmadı#ı, kap$tal$zm$n ve neo-l$beral pol$t$kaların dayattı#ı yoksulluk ve 
yoksunluk $ç$nde ya"amak zorunda kalmadıkları, toplumsal c$ns$yet temell$ 
e"$ts$zl$k ve "$ddet b$ç$mler$ne maruz bırakılmadıkları, e#$t$me tam ve e"$t 
ula"ab$ld$kler$, kend$ler$n$ $fade edeb$ld$kler$, karar alma süreçler$ne dâh$l 
olab$ld$kler$, kend$ler$n$ gerçekle"t$reb$ld$kler$, mutlu, ne"el$, özgür ve barı" 
$çer$s$nde ya"ayab$ld$kler$ b$r dünya hayal$ kuruyoruz. Ve bunun mümkün 
oldu#unu b$l$yoruz.  

Çocuk haklarının korunmasına ve gel$"t$r$lmes$ne yönel$k yet$"k$n sorumluluklarımı-
zın farkındayız ve daha demokrat$k, daha e"$tl$kç$ ve b$rl$kte özgürle"t$#$m$z 
b$r dünya $ç$n herkes$ bu sorumlulukları sah$plenmeye ça#ırıyoruz.

Çocuk

E#!t!m
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Demokras$n$n, e"$tl$#$n, özgürlü#ün ve adalet$n hak$m oldu#u b$r toplumda ya"a-
manın en öneml$ ön ko"ulunu Demokrat$k E#$t$m olu"turuyor. E#$t$m, önce-
l$kle çocukların ve gençler$n demokras$y$, e"$tl$#$ ve özgürlü#ü deney$mled$#$ 
$lk kamusal alanlardan b$r$s$d$r. Demokrat$k mekan$zmaları, k$"$sel ve kolekt$f 
ya"antıları sürekl$ ‘engellenm$"’ b$r ülken$n $nsanları olarak uzun zamandır 
$nsan$ güçler$m$z/haklarımız egemenlerce gasp ed$lm$" durumda. Bu ba#-
lamda,  demokras$y$ ö#renmeye, ö#retmeye, gerçek n$tel$kler$ $le ya"amaya 
ve demokras$ mücadeles$ vermeye her zamank$nden çok daha fazla $ht$ya-
cımız var.  Demokrat$k, sosyal, la$k b$r cumhur$yet ve demokrat$k toplum $ç$n 
ba"langıç a"amalarından b$r$ olan e#$t$m s$stem$; e#$t$m süreçler$, e#$t$m$n 
$çer$#$ ve e#$t$m$n sonuçlarını kapsamaktadır.  E#$t$m$n tüm b$le"enler$ ola-
rak, özell$kle e#$t$m$n sınıfsal ve h$yerar"$k n$tel$kler$n$n kesk$nle"t$#$ neol$be-
ral, Türkçü-!slamcı, ataerk$l n$tel$kler$n$n yo#unla"tı#ı, a"ırı merkez$yetç$le"-
t$#$ ve otor$terle"t$#$ bu dönemde, e#$t$m$n her ö#es$nde karar verme, (öz)
yönetme ve uygulama $"levler$m$z$ gel$"t$rmek zorundayız. 

DEMOKR AT $K E&$T $M K AVR AYI% I  B$reyler$/ö#renenler$ özgürle"t$r$c$, güçlen-
d$r$c$ ve gel$"t$r$c$ anlamıyla demokrat$k e#$t$m$n $"levler$nden b$r$ çocu#un, 
genc$n, ö#renen$n $nsan$ güçler$n$, yet$ler$n$ ve yetenekler$n$ açı#a çıkarmak 
ve k$"$n$n kend$ farkını ortaya koymasına yardım etmekt$r. E#$t$m sürec$, ö#-

Demokrat!k 
Okuldan 
Demokrat!k 
Topluma

Yapab!l!rl!kler!m!z, talep s!yaset!n!n sınırlarını a#mak zorundadır; 
‘#!md! ve burada’ anlayı#ı !le çalı#maya ba#lamak ve demokrat!k 
e"!t!m! okullarda ya#atmak !ç!n e"!t!m!n tüm b!le#enler! !le 
kar#ıla#malar örmek, yan yana gelmek, örgütlenmek, yen! e"!tsel 
üret!mler denemek, e"!t!m b!le#enler! olarak “varız, okullar b!zler!n 
mü#terek alanlarıdır” demem!z ve eylemem!z gerekmekted!r.

E#!t!m

renen$n b$l$"sel, duygusal, toplumsal ve dev$n$msel boyutlarıyla tüm k$"$l$#$n$n 
gel$"mes$n$, Ötek$ $le bulu"masını ve kolekt$f bedenle"meler$n açı#a çıkması-
nı destekleyen b$r süreçt$r. 

Özgür e#$t$m; e#$t$m$n ba"langıç ko"ullarını e"$tleyerek her çocu#un ve genc$n te-
k$l ve kolekt$f arzularını, talepler$n$ önceleyerek, kend$s$n$/kend$ler$n$ ger-
çekle"t$rmes$ne yardımcı olurken; do#al olarak k$"$ler$n sonsuzca farklıla"a-
b$lmes$ne $mkân tanıyıp, farkı, farklı olanı olumlu algılayarak, $nsan onuruna 
yara"ır b$r ya"am $ç$n çocukların ve gençler$n (e#$t$mden sonrak$) ko"ullarını 
e"$tlemey$ sa#lar. Okullar; b$r yandan çocuklar ve gençler$n ya"ama hazır-
lanma, mesle#e yönelme ve meslek ed$nmeler$n$ sa#larken; b$r yandan da 
d$#er $nsanlar ve kültürlere da$r çok öneml$ ö#renme alanlarını olu"turur-
lar. Ancak e#$t$m okul mekânı/e#$t$m ça#ı $le sınırlı de#$l, tüm ya"amı, tüm 
mekânları ve zamanları kapsayan b$r ö#renme sürec$d$r. &a$rane konak-
lanmı" kentler e"s$z ö#renme alanlarıdır. Korunan/kollanan do#a; canlı ve 
cansız varlıkların ö#ren$ld$#$, saygı $le kar"ıla"ıldı#ı ve etk$le"$ld$#$ ö#renme 
alanlarıdır. Tüm ço#ul renkler$ $le $nsanlar, $nsan toplulukları; tar$hsel toplum-
sal deney$mler$n, öyküler$n, b$lg$ler$n, de#erler$n ö#renme olanaklarını olu"-
tururlar.  Ve b$z ancak ö#rend$kçe, farklıla"tıkça ve ürett$kçe gerçek anlamda 
ya"arız; aynıla"tı#ımızda $se ya"ama olanaklarını, ko"ullarını azaltmı", b$r 
anlamda ya"amı de#ers$zle"t$rm$" oluruz.

ÖZGÜR E&$T $M VE FARKI  OLUML AMAK  “Özgürle"t$rmeks$z$n e#$ten aptal-
la"tırır.” d$yor dü"ünür, do#ru da söylüyor. B$r$ d$#er$n$ kend$s$n$n kopyasını 
çıkarmak, bell$ b$r dü"ünme ve eyleme b$ç$m$ $le kodlayarak, etrafında ç$tler, 
duvarlar örerek aynıla"tırmak $ç$n yola çıkıyorsa orada özgürle"meye, gel$"-
meye ve güçlend$rmeye da$r b$r süreç yoktur. Ö#renen, b$r g$rd$ olarak ed$l-
genle"m$"t$r, ortaya çıkan e#$t$m durumu $se b$r$n$n d$#er$n$ kölele"t$rmes$d$r. 
Oysa entelektüel ö#retmen$n $"lev$ ö#renc$ler$n$ özgürle"t$rmekt$r.

Foto#raf: Özcan Yaman



40 41

Çocuk ve genç z$h$nler$n$ ve bedenler$n$, fethed$lecek ve sömürgele"t$r$lecek 
yüzeyler, “bo" levhalar”,  olarak gören d$nam$kler oldukça çe"$tl$d$r. Dev-
letle"t$rme prat$kler$ bedenlere s$stemat$k, $kna ya da rızaya dayalı kodlar 
atarak kend$ne benzetmek $steyeb$l$r. Türk$ye’de bunun adı “yerl$-m$ll$” resm$ 
e#$t$md$r. !taatkâr ve d$ndar nes$ller yet$"t$rme projes$, çocukları ve genç-
ler$ s$yasal $kt$darın resm$ kodları $le ku"atma amacını ta"ır. Pek azı dı"ında, 
ö#retmenler ve b$l$m emekç$ler$, devlet$n/s$yasal $kt$darın okuldak$ tems$lc$-
s$d$r adeta. Sermaye ya da patronlar, mezun oldu#unda yen$ h$çb$r mal$yete 
katlanmadan $" süreçler$ne hazır, boyun e#en, söz d$nleyen, gerçek send$-
kalara g$tmeyen, “patron ne ver$rse ona razı olan” genç bedenler $ster. Anne 
ve babalar, kend$ler$ne benzeyen, büyükler$n (gerontokras$ kıskacı) sözünden 
çıkmayan, $" bulup kend$ geç$m$n$ sa#layab$len, özces$ “$y$” evlatlar $ster. Ne 
var k$ Samed Behreng$’n$n “Küçük Kara Balık”ı der$n b$r $ç çek$"le uzaklara, 
ba"ka/farklı olanlara bakar, oralarda olup b$tenler$, öyles$ne merak eder k$! 
G$der, g$tmez, g$deb$l$r de! 

OKULL AR: HERKES $Ç $N Ö&RENME AL ANI  Demokrat$k e#$t$m, sadece 
ö#renc$ler$n de#$l, e#$t$m emekç$ler$, ebeveynler$n, yan$ e#$t$mle $l$"k$l$ d$#er 
b$le"enler$n de özgürle"me, gel$"me ve güçlenme alanıdır. Üç b$le"en b$rb$r-
ler$yle $l$"k$ ve etk$le"$m $ç$nde b$rb$rler$ne b$ld$kler$n$ ö#reteb$l$r, b$rb$rler$nden 
ö#reneb$l$r ve b$rb$r$ler$n$ gel$"t$r$p güçlend$reb$l$rler. Bu ba#lamda okullar 
çok canlı, çok renkl$, su g$b$ akı"kan ve sev$nçl$ ya"am alanları olab$l$rler.

E&$T $M DURUMUMUZ Var olan hal$yle e#$t$m demokrat$k de#$l, artan b$ç$mde 
söz, karar ve $rade $"ley$"ler$yle e#$t$m b$le"enler$n$n aklını Saray’a/ merkeze 
ba#layan neo-l$beral otor$ter b$r n$tel$k ta"ımaktadır. 15 Temmuz 2016 ba"a-
rısız darbe g$r$"$m$n$n ardından, 20 Temmuz 2016’da s$v$l darbe g$r$"$m$ $le 40 
b$n$ a"an e#$t$m ve b$l$m emekç$ler$, kurum kanaatler$yle Kanun Hükmünde 

Foto#raf: Özcan Yaman
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Kararnamelere (KHK) konularak haksız ve hukuksuz b$ç$mde $"ten çıkarılmı"-
tır. Kederl$, suskun ve umutsuz b$r e#$t$m sürec$ ba"lamı"tır. Ardından OHAL 
dönem$ kâ#ıt üzer$nde ortadan kalkmasına kar"ın OHAL Kom$syonu, kurum-
larda kurulan $"ten çıkarma yetk$s$ ver$len kurullar $le; dü"ünen, ele"t$ren, 
send$kal faal$yet yürüten; s$yaseten demokrat$k, e"$t ve özgür b$r toplum $ç$n 
mücadele eden pek çok e#$t$m emekç$s$ $"ten çıkarılma tehl$kes$ $le kar"ı-
la"mı"tır. Yen$ güvenl$k soru"turmaları $le a$lec$ ve kab$lec$ neol$beral !slam-
cı el$tler, kamu emekç$s$ adaylarını a$les$ $le b$rl$kte “yerl$-m$ll$ ölçüye” tab$ 
tutarak $"e almaya ba"lamı"tır. Ayrımcılı#ın, kayırmacılı#ın olmadı#ı $"e alma, 
yükseltme ve $"e son verme pol$t$kalarına gereks$nme vardır.

Artık genel olarak kamu pol$t$kaları alt üst olmu", ekonom$k kr$zlere s$yasal kr$zler 
e"l$k eder hale gelm$"t$r. Bu kr$zler 18 m$lyona yakın ö#renc$y$ ve 1 m$lyon 200 
b$n dolayında e#$t$m emekç$s$n$ de etk$s$ altına almı"tır. Kamusal, la$k, b$l$m-
sel, parasız, c$ns$yet e"$tl$kç$, anad$l$nde, demokrat$k e#$t$m anlayı"ı ‘askıya 
alınmı"tır.” !stanbul Sözle"mes$’n$n fesh$ ve s$yasal $kt$darın LGBT!+lara yöne-
l$k baskıları, e#$t$m alanında toplumsal c$ns$yet e"$tl$#$n$ sa#lamaya yönel$k 
pol$t$kaların uygulanmasını zorla"tırmı"tır. Zorunlu d$n kültürü ve ahlak b$lg$s$ 
dersler$ne ek olarak, ‘zorunlu’ (!) seçmel$ derslerle adeta tüm ortaokul ve 
l$seler$n $mam hat$p okullarına dönü"türülmes$yle; s$yasal !slamcı dernek 
ve vakıflarla yapılan protokoller $le kamusal, b$l$msel ve la$k e#$t$me büyük 
zararlar ver$lmekted$r.

COVID-19 SALGININDA E&$T $M $N KR $Z $  COVID-19 salgını, kap$tal$zm$n 
yarattı#ı ekoloj$k yıkımla oldukça $l$"k$l$d$r. Dereler$n, yaylaların, ormanların, 
tarım alanlarının sermaye b$r$k$m$ne tab$ olarak mülk sah$b$ sınıflara açan, 
suyu t$car$le"t$ren, ba"ka canlıları ve onların ya"am alanlarını yok sayan b$r 
b$r$k$m rej$m$n$n sonuçlarından b$r$s$ de salgınlardır. Bu nedenle ekoloj$k b$r 
e#$t$m, ‘$nsanın do#anın efend$s$ olmadı#ı’ dü"ünces$ ve eyleml$l$#$ çerçe-
ves$nde kurgulanmalıdır. COVID-19 salgını, üç okul dönem$n$ der$nden etk$-
lem$"t$r. Salgının ve Marmara Den$z$ müs$lajı (den$z salyası) ve $kl$m kr$z$n$n 
ö#rett$#$ en temel konu,  “!nsanın do#anın efend$s$ olmadı#ı, do#aya saygılı 
b$r ya"am sürdürmes$ gerekt$#$d$r. Bu ba#lamda demokrat$k e#$t$m$n öneml$ 
yakla"ımlarından b$r$s$, do#aya saygılı ve do#a $le uyumlu, do#anın tem-
s$lc$s$ olarak do#a $ç$n mücadeley$ önemseyen ekoloj$k ve demokrat$k b$r 
e#$t$md$r.

Demokrat!k e"!t!m tüm renkler! !le ço"ulcu b!r 
toplum anlayı#ına dayanır, bu ba"lamda e"!t!m 
b!le#enler!n!n okula ya da sınıflara geld!kler!nde 

kar#ıla#tıkları durum, toplumsal, ekonom!k ve 
kültürel farklanmalar ve çokluktur. 
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S$yasal $kt$dar, salgını haf$fseyerek sa#lık ve e#$t$m g$b$ $k$ kolekt$f h$zmet$n 
üret$m$n$ a#ır b$ç$mde $hmal etm$"t$r. Vakalar ve ölümler artınca sa#lık h$z-
met$n$n gel$"t$r$lmes$ne yönelmek zorunda kalan $kt$dar, e#$t$m$ adeta unut-
mu"tur. OECD’n$n son raporuna göre; Türk$ye okulların en çok kapatıldı#ı $lk 
$k$ ülke arasında yer almı"tır. Yüz yüze e#$t$m$ haftada $k$ gün, bell$ aylarla 
sınırlı b$r dönem $ç$n vereb$len Cumhurba"kanlı#ı E#$t$m ve Ö#ret$m Pol$t$ka-
ları Kurulu ve M$ll$ E#$t$m Bakanlı#ı, uzaktan e#$t$m$n alt yapısını kuramamı", 
bu nedenle m$lyonlarca ö#renc$ e#$t$me er$"emem$", c$dd$ ö#renme kayıpları 
olu"mu"; tüm bu olumsuzluklara ba#lı olarak da çocuklar ve gençler okul-
dan kopmu"tur. Her ö#ret$m tür ve düzey$nde ve özell$kle yoksul çocukları, kız 
çocuklarını, anad$l$ farklı olan çocukları, mültec$ çocukları, engell$ çocukları, 
çalı"tırılan çocukları daha çok g$rdabına alan b$r ö#renme yoksullu#undan 
söz etmek mümkündür. Bunun anlamı Türk$ye’de e#$t$m hakkının sa#lana-
maması ve n$tel$kl$ b$r e#$t$m$n ver$lememes$d$r. 

Salgın dönem$nde çocuklar ve gençler, ne n$tel$kl$ ve sürekl$ b$r yüz yüze e#$t$m 
ne de uzaktan e#$t$m alab$lm$"lerd$r. COVID-19 salgını, ku"kusuz e#$t$m$n 
tüm b$le"enler$n$ der$nden etk$lem$" olsa da kap$tal$st p$ram$d$n mahzen$nde 
ya"ayan çocuklar, salgından dolayı en çok zarara u#rayanlar olmu"lar-
dır. Yoksul çocuklar, toplumsal c$ns$yet roller$ne yönlend$r$len kız çocukları, 
engell$ çocuklar, anad$l$ farklı olan çocuklar, çalı"tırılan çocuklar ve göçmen 
çocuklar uzaktan e#$t$me er$"emem$" ve okuldan kopu"la kar"ı kar"ıya kal-
mı"lardır. Salgından öncek$ dönemde ve salgın sürec$nde, e#$t$m emekç$ler$ 
$ç$n sa#lıklı ve güvenl$ b$r ortamda çalı"ma hakkı sa#lanamamı"tır. E#$t$m 
emekç$ler$ demokrat$k olmayan mekan$zmalarla alınan kararlara uymaya 
zorlanmı", uzaktan e#$t$mde uzun çalı"ma saatler$ $le kar"ı kar"ıya kalmı"lar, 
tablet$, $nternet$ olmayan ö#renc$ler derse katılamayınca ekranın ba"ında 
bekleyen ö#retmenler$n ders ücretler$ ödenmem$"t$r. Artan f$yatlar, yükselen 
döv$z kuru ve verg$ yükü neden$yle e#$t$m emekç$ler$n$n reel ücretler$ c$dd$ 
b$ç$mde dü"mü"tür. 

E#$t$m emekç$ler$ kadrolu, sözle"mel$, ücretl$ olmak üzere farklı statülerde 
güvences$z çalı"tırılmaktadırlar. Güvences$z b$r meslek hayatına mahkum 
ed$len ücretl$ ö#retmenler, salgında uzaktan e#$t$m sürec$nden en olumsuz 
etk$lenen grup olmu"tur. Y$ne bu dönemde be" yüz b$ne yakın $"s$z ö#retmen 
atamayı beklerken, atama sayısı ancak 20 b$n c$varında olmu"tur.

YEN $  B $R E&$T $M S $STEM $N $  DÜ%ÜNMEK VE ÖRGÜTLEMEK Bu dü"ünceler 
ve duygula rla demokrat$k e#$t$m$n ya"am bulması $ç$n a"a#ıda sıralanmı" 
görü" ve öner$ler$n tartı"ılarak önümüzdek$ dönemde gen$"let$l$p gel$"t$r$lme-
s$ öneml$ b$r görev olarak önümüzde durmaktadır. 

DEMOKR AT $K B $R E&$T $M DÜ%ÜNCES $  $Ç $N  Demokrat$k e#$t$m tüm 
renkler$ $le ço#ulcu b$r toplum anlayı"ına dayanır, bu ba#lamda e#$t$m b$le-
"enler$n$n okula ya da sınıflara geld$kler$nde kar"ıla"tıkları durum, toplumsal, 
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ekonom$k ve kültürel farklanmalar ve çokluktur. Demokrat$k e#$t$m, hedefle-
r$yle, $çer$#$yle, e#$t$m durumları ya da ö#renme ya"antılarıyla ve de#erlen-
d$rmes$yle b$reyler$n farklılıklarını kar"ılayan ve bu farklılıklar do#rultusunda 
b$lg$ gereks$n$m$n$ g$dererek temel becer$ler$n$ gel$"t$ren planlı ve düzenl$ 
d$nam$k b$r yapıdır. Demokrat$k e#$t$m, e#$t$m yönet$m$ ve okulda demok-
rat$k b$r s$steme ve süreçlere, demokrat$k b$r e#$t$m $çer$#$ne, demokrat$k 
sonuçlara gereks$nme duyar.

DEMOKR AT $K OKUL YAPISI  $Ç $N Demokrat$k okul, merkez$n görev, yetk$ ve 
sorumluluklarının büyük oranda yerele/okula devred$lm$", kısm$ özerkl$#e sa-
h$p yönet$m düzen$ $ç$nde dü"ünülmü" b$r okul model$d$r. Bu ba#lamda yerel 
halkların farklılı#ı ve yerel d$ller$n varlı#ının kabulü ön ko"uldur. Bu ön ko"ul-
dan hareketle, yerellerde okul mecl$sler$ olu"turulur ve bu mecl$slere halkın 
do#rudan katılımını öngören düzenlemeler yapılır.

AKP $kt$darının 2012-13 e#$t$m ö#ret$m yılında otor$ter b$r tarz $le uygulamaya 
koydu#u 4+4+4 e#$t$m model$ aradan geçen dokuz yılın sonunda ba"arısız-
lı#ı açık b$ç$mde ortaya çıkmı" b$r modeld$r. Yen$ demokrat$k b$r okul mode-
l$ne gereks$nme vardır. Temel e#$t$m a"aması güçlend$r$lm$", çok amaçlı ve 
çe"$tlend$r$lm$" program temell$ ve okul türler$ arası geç$"$n demokrat$kle"t$-
r$ld$#$, sınav baskısından uzakla"tırılmı" yen$ b$r model$ tartı"mak ve bu yen$ 
modele uygun b$r yapılanmaya g$tmek gerekmekted$r.  

E&$T $M HAKKINA TÜM ÇOCUKL ARIN VE GENÇLER $N ER $%$M $  $Ç $N 
“Her çocu#un e#$t$m hakkı temel $nsan hakkıdır” $lkes$nden hareket ederek, 
erken çocukluk e#$t$m$ dah$l bütün çocukların, tüm ö#ret$m tür ve düzey-
ler$nde yüz yüze e#$t$m hakkına er$"$m$ sa#lanmalıdır. Bu ba#lamda tüm 
ö#ret$m tür ve düzeyler$nde okullar, ko"ulları $t$bar$yle b$rb$r$ne denk n$tel$kl$ 

Foto#raf: Özcan Yaman
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okullara dönü"türülmel$d$r. Okul terkler$ ve nedenler$n$n e#$t$m b$le"enler$nce 
$zlenmes$ son derece öneml$d$r. 

Kentsel sınıfsal ayrı"maya ba#lı olarak okullar arasındak$ e"$ts$zl$kler$ ortadan 
kaldırmak $ç$n hang$ bölgeler, $ller hatta mahallelerden ba"lanaca#ı, nasıl 
b$r e#$t$m bütçes$ ve ö#retmen planlaması $le e"$tl$#$n sa#lanaca#ı ara"tırıl-
malı ve tartı"ılmalıdır.

Okulların f$z$ksel yapısı engell$ çocukların gereks$n$mler$n$ kar"ılayacak n$tel$kte 
olmalıdır. Ö#renc$ler$n sınıfsal, etn$k, d$nsel, toplumsal c$ns$yet ve c$nsel 
yönel$m, anad$l$ farklarını gözeterek çocukların gel$"$m$n$ ve güçlenmes$n$ 
sa#layacak özgürle"t$r$c$ b$r e#$t$m yakla"ımı $zlenmel$d$r. 

Çocuk eme#$ sömürüsü ve çocukların çalı"mak zorunda kalması sorununu
ortadan kaldırmak $ç$n yapılması gereken ekonom$k, sosyal ve e#$tsel dü-
zenlemeler demokrat$k e#$t$m$n temel konuları arasındadır.

Mültec$ çocukların ayrımcılı#a u#ramaması ve e#$t$m hakkından yararlanab$lmes$ 
$ç$n ne tür yapısal ve davranı"sal düzenlemeler$n olması gerekt$#$ konusu, 
demokrat$k e#$t$m$n temel konularından b$r$s$d$r. Bu ba#lamda mültec$ ço-
cukların gel$"$m$n$ sa#layacak, onları güçlend$recek ve özgürle"t$recek;  aynı 
zamanda bütün çocukların, gençler$n barı" e#$t$m$ almalarını da sa#laya-
cak e#$t$m programları gel$"t$r$lmel$d$r. 

E&$T $M EMEKÇ $LER $N $N YET $%T $R $LMES $  VE $ST $HDAMI $Ç $N 
Ün$vers$teler ve okul s$stem$n$n COVID-19 salgını $le der$nle"en c$dd$ sorunla-
rına kar"ın e#$t$m fakülteler$ büyük b$r sess$zl$k $ç$nded$rler; hatta bu sorunları 
duymamakta, görmemekte ve konu"mamaktadırlar. Demokrat$k ün$vers$te 
ve demokrat$k ö#retmen yet$"t$rme yordamları $ç$n çalı"ma yürütülmel$d$r.

Foto#raf: Özcan Yaman
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E#$t$m emekç$ler$ $ç$n öncel$kle grevl$ toplu sözle"mel$ b$r send$ka yasası $ç$n 
mücadele güçlend$r$lmel$d$r. E#$t$mde mevcut esnek $st$hdam türler$n$ son-
landıracak, kadrolu $st$hdamı esas alacak b$r düzenleme yapılmalıdır. Ö#ret-
men ba"ına dü"en ö#renc$ sayısının azaltılması $ç$n $ht$yaç duyulan ö#ret-
men sayısı kadar atama yapılmalı ve atamalar seç$mle $" ba"ına gelen yerel 
yönet$mlere bırakılmalıdır. Atanmayan ve $"s$z kalan ö#retmenlere alternat$f 
$st$hdam olanakları yaratacak yen$ arayı"lar ve çalı"malar ba"latılmalıdır. 

KHK’lerle haksız ve hukuksuz b$ç$mde $"ler$nden atılan bütün e#$t$m emekç$ler$n$n 
göreve ba"latılmasını ve geçm$"e dönük haklarının ödenmes$n$ $çeren b$r 
yasal düzenleme $ç$n çalı"malar yapılmalıdır. 

N $TEL $KL $   E&$T $M PROGR AML ARI  $Ç $N Demokrat$k e#$t$m ço#ul b$r 
toplumun prat$k b$lg$s$ ve b$r$k$m$ $le b$l$msel b$lg$n$n payla"ıldı#ı b$r e#$-
t$m $çer$#$nde temellen$r. E#$t$m$n $çer$#$, e#$t$m programları, ö#ret$m $lke 
ve yöntemler$, ölçme ve de#erlend$rme boyutlarının demokrat$kle"t$r$lmes$ 
amacına yönel$kt$r. Demokrat$k e#$t$m felsefes$,gündel$k ya"am prat$#$ $ç$n-
de dü"üncen$n özgürce $fade ed$lmes$n$ ve tartı"ılmasını sa#layan, kullanı-
lan kavramların tam tanımlarını ortaya koymaya çalı"an, akıl yürütmeler$n 
geçerl$l$#$n$ sınayan, ba"kalarının kanıtlarını sorgulayan b$r n$tel$k ta"ır. 

Okullar söylem alanıdır, hal$yle çocukların ve gençler$n ya"amı $le $lg$l$ her konunun 
konu"ulab$ld$#$ b$r okul ortamında, bu sorgulayıcı etk$nl$#$n, ba#ımsız ve 
ele"t$rel dü"ünme becer$ler$n$ gel$"t$rece#$ açıktır. Bu do#rultuda n$tel$kl$ 
demokrat$k e#$t$m perspekt$f$n$n, ça#da" dünyanın büyük sorunları kar"ısın-
da, özell$kle de et$k sorunlar kar"ısında sorumluluklar üstlenmeye hazır; açık 
f$k$rl$, ele"t$rel, ba#ımsız dü"üneb$len ve her ko"ulda barı"ı savunan $nsanlar 
yet$"t$r$lmes$ndek$ rolü oldukça büyüktür.

Ekoloj$ye duyarlı b$r e#$t$m,do#ayı ve do#ada yer alan bütün canlı varlıklara 
saygı duymanın ve korumanın önem$n$n altını ç$zer. Ekoloj$k e#$t$m, $nsanı 
do#anın efend$s$ konumundan uzakla"tırır, $nsanın b$r parçası oldu#u do#a 
$le uyumlu b$r ya"amını öngörür.

Farklı sınıfsal kökenlerden gelen ö#renc$ler $ç$n e"$t b$r e#$t$m, sosyal ve ekono-
m$k pol$t$kalarla ö#renc$ler$n e#$t$m ko"ullarını ve $nsanca ya"am, güvencel$ 
$" ve güvenl$ gelecek $ç$n e#$t$m$n sonrasında ko"ullarını e"$tlemeye yönel$r. 
E#$t$m$n özelle"t$r$lmes$ne kar"ı kamusal ve parasız e#$t$m$ savunur.

Demokrat!k e"!t!m felsefes!,gündel!k ya#am prat!"! !ç!nde 
dü#üncen!n özgürce !fade ed!lmes!n! ve tartı#ılmasını 

sa"layan, kullanılan kavramların tam tanımlarını ortaya 
koymaya çalı#an, akıl yürütmeler!n geçerl!l!"!n! sınayan, 

ba#kalarının kanıtlarını sorgulayan b!r n!tel!k ta#ır.  
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C$ns$yet E"$tl$#$ Sa#layan B$r E#$t$m Artan muhafazakârla"manın öncel$kle kadın-
ları hedef$ne aldı#ı bugünlerde evde, $"yer$nde, sokaklarda ve okullarda 
c$ns$yet e"$tl$kç$ karma ya"amın/e#$t$m$n ya"atılması ve kadınların ve LGB-
T!Q b$reyler$n desteklenmes$ $ç$n hem teor$k hem de prat$k çalı"malar yürü-
tülmel$d$r. !stanbul Sözle"mes$’n$n yakla"ımı ve $lkeler$ okullarımızda ya"am 
bulmalıdır.

Ana d$l$nde e#$t$m, e#$t$m$n çocukların ve gençler$n kend$ anad$l$yle yapılmasının 
önem$n$ ortaya koyan demokrat$k b$r e#$t$m $lkes$d$r. Bu $lken$n ö#renc$ler$n 
gel$"mes$, güçlenmes$ ve özgürle"mes$ $ç$n ya"amsal b$r önem$ vardır. Ken-
d$ anad$ller$yle e#$t$m alan b$reyler$n daha rahat dü"üneb$ld$kler$, aldıkları 
e#$t$m$n $çer$#$n$ daha açık b$ç$mde kavradıkları, kend$ler$ne güvenler$n$n 
k$"$l$kler$n$n gel$"t$#$, kend$ anad$ller$yle daha etk$l$ $let$"$m kurdukları ve ana-
l$t$k dü"ünme yet$ler$n$n olgunla"tı#ı b$l$msel olarak kanıtlanmı"tır. 

La$k e#$t$m ço#ullu#u esas alarak farklı seslere kulak ver$r; bu taleb$ d$llend$renler$ 
tanır ve bunlara uygun düzenlemeler$ hayata geç$r$r. Devlet$n d$nle h$çb$r or-
gan$k $l$"k$ kurmadı#ı, bütün $nançlara aynı mesafede durdu#u, $nananların 
$nançlarının gere#$n$ engels$zce yer$ne get$rme ve d$n$ $nancı olmayanların 
$nanmama özgürlü#ünün korundu#u b$r la$kl$k anlayı"ı, $nsanları ortak de-
mokrat$k masanın etrafında oturmaya ve tartı"maya h$zmet eder. 

Et$k ve estet$k de#erlere odaklanmı" b$r e#$t$m, ço#ul b$r toplumun de#erler$n$n 
kar"ıla"masında, tartı"ılmasında ve deney$mlenmes$nde temellen$r. De#er-
ler, aralarında b$r h$yerar"$ kurulmadan konu"ulur ve tartı"ılır. K$mse et$k ve 
estet$k görü"ler$nden ötürü Ötek$’le"t$r$lmez. E#$t$mde dü"ünce ve $faden$n 
sonsuz b$ç$mler$n$n önü kes$lemez. B$reyler$n d$yalog ve $"b$rl$#$ yoluyla Ötek$ 
olanı tanıması, tartı"ması; ele"t$rel ve kend$ de#erler$ne de özele"t$rel b$r 
tavır almasını mümkün kılab$l$r. Estet$#$n güçlend$ren, özgürle"t$ren ve b$rey$n 
ufkunu gel$"t$ren yönler$, demokrat$k okul ya"amının ayrılmaz b$r parçasıdır.

Sonuç olarak devlet$n her dönem de#$"en el$tler$, sermaye, mafya, tar$katlar 
arasındak$ k$rl$ $l$"k$ler ortaya ser$ld$kçe, e#$t$m emekç$ler$n$n okullarında 
susması mümkün de#$ld$r; çocuklara $y$den, güzelden ve do#rudan söz et-
men$n, demokrat$k e#$t$m söylem ve eylemler$n$n okullarda yen$den ya"am 
bulması $ç$n harekete geçmen$n zamanıdır. 

Yapab$l$rl$kler$m$z, talep s$yaset$n$n sınırlarını a"mak zorundadır; ‘"$md$ ve burada’ 
anlayı"ı $le çalı"maya ba"lamak ve demokrat$k e#$t$m$ okullarda ya"at-
mak $ç$n e#$t$m$n tüm b$le"enler$ $le kar"ıla"malar örmek, yan yana gelmek, 
örgütlenmek, yen$ e#$tsel üret$mler denemek, e#$t$m b$le"enler$ olarak “varız, 
okullar b$zler$n mü"terek alanlarıdır” demem$z ve eylemem$z gerekmekted$r.

E#!t!m

Ekonom!de
Demokras!

Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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GEREKÇE. 21. yüzyılın $lk çeyre#$nde 2008 Büyük Resesyonunun yanı sıra küresel 
ölçekte gözlemlenen b$r olgu olarak ya"anan otor$terle"me ve demokra-
t$k ger$lemen$n altında yatan sebepler$n en ba"ta gelen$ h$ç ku"ku yok k$ 
neol$beral kap$tal$zm$n b$r$kt$rd$#$ çok yönlü e"$ts$zl$klerd$r. P$yasa $lkeler$n$n 
ya"amın tüm boyutlarını es$r alması ve metala"manın kamusal alanın her 
noktasında kazandı#ı P$rüs zafer$, solun ve demokras$ güçler$n$n b$r e"$tl$k 
projes$ ortaya koyamadı#ı ko"ullarla da b$rle"$nce yoksulluktan bunalan halk 
kes$mler$n$n sa# popül$st- neo fa"$st l$derler$n destekç$s$ hal$ne gelmes$n$n 
ko"ullarını yarattı. Demokras$n$n kend$s$n$ sadece b$r takım kurumsal düzen-
lemeler olarak tar$f eden, s$yasal özgürlükler$ sosyal e"$ts$zl$#$n g$der$lmes$ne 
dönük b$r mücadele programıyla b$rl$kte ele almayan, $"ç$ sınıfının $ç$ne dü"-
tü#ü güvences$zl$k ve yoksulluk $le $lg$l$ net b$r çözüm öner$s$ gel$"t$remeyen 
arayı"lar $se demokras$ye ve halk egemenl$#$ne ekmek ve su kadar $ht$yaç 
duyan halk sınıflarını demokras$ye yabancıla"tırıyor ve egemen sınıfların çe-
"$tl$ fraks$yonlarının fırsatçı hegemonya projeler$n$n saflarına $t$yor. Bu yüzden 
demokras$ mücadeles$n$ güçlü b$r yen$den da#ıtımcı-bölü"türücü ekonom$k 
programla b$rl$kte ele alab$lmek, demokras$n$n ve kamusal olanın gelece#$-
n$n savunulması açısından hayat$ b$r önem ta"ıyor. 

Türk$ye’n$n $ç$nden geçt$#$ otor$terle"me sürec$ de benzer d$nam$klerden beslen$-
yor. S$yas$ gücünü; $nsanın, do#anın, kadının kar"ılı#ı ödenmeyen eme#$n$n, 
özces$ ya"amın talan ed$lmes$ yoluyla sermaye b$r$k$m$n$ her ne pahasına 
olursa olsun büyütmek $ç$n kullanan tek adam rej$m$, me"ru$yet$n$ büyük 
oranda neol$beral projen$n der$nle"t$r$lmes$n$, emekç$ sınıfların rızasını dev-
"$rerek yürütme kapas$tes$nden alageld$. Bu projen$n hayata geç$r$leb$lmes$ 
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$ç$n uygun küresel ekonom$k ko"ulların 2015 sonrasında bozulmasıyla otor$-
terle"men$n der$nle"mes$ arasındak$ paralell$#$n altı ç$z$lmel$d$r. 19 yıldır tek 
ba"ına $kt$dar olan AKP’n$n bu süreçte 1 tr$lyon doları bulan yabancı kaynak 
ve onlarca tr$lyon l$rayı bulan verg$ gel$rler$ b$ç$m$ndek$ $ç kayna#ı kullana-
rak, özell$kle de $kt$darının $lk yıllarında üret$len “ekonom$k ba"arı” h$kayeler$ 
en haf$f tab$r$yle abartılı b$r parlatma çabasından $barett$ ancak bugün 
ekonom$de ya"anan yıkım, gen$" emekç$ kes$mler$n $kt$dara açık b$r b$ç$mde 
sırtını dönmes$ne yol açıyor. !kt$dara sırtını dönen emekç$ kes$mler$n karar-
sızlık çember$nden çıkarılarak demokras$ mücadeles$ne kazanılab$lmes$nde 
$se yukarıda anılan çerçevede e"$tl$kç$, yen$den payla"ımcı ve güvences$z-
l$kle mücadeley$ merkeze alan; "$rketler$, f$nansal oyunları ve karlarını de#$l 
$nsanı ve do#ayı önceleyen b$r ekonom$k demokras$ programının rolü büyük 
olacaktır. Deneb$l$r k$ fa"$zm $le demokras$ güçler$ arasında olu"an karar-
sız dengen$n $nsanlık onuruna ve halklarımızın çıkarlarına uygun b$r yönde 
bozulmasında demokras$ güçler$n$n halkçı b$r seçenek ortaya koyab$lmes$n$ 
mümkün kılacak ekonom$k demokras$ programının ortaya konmasının ve 
ortakla"a sah$plen$lmes$n$n ne kadar bel$rley$c$ b$r role sah$p oldu#unun altı 
ne kadar ç$z$lse az gelecekt$r. 

KONFER ANSA G $DERKEN. Demokras$ Konferansı’nda ‘Nasıl b$r ülkede ya"a-
mak $st$yoruz?’ sorusunun yanıtının arandı#ı b$r program çalı"ması hedef$yle 
b$rçok alanda onlarca mücadele d$nam$#$ b$r araya geld$.  “Ekonom$n$n 
Demokrat$kle"t$r$lmes$” çalı"masına yön vermek amacıyla Demokrat$k Eko-
nom$ Programını Yaratmak ba"lıklı b$r rapor olu"turduk. S$yas$ demokras$n$n 
$n"asının ekonom$k alandak$ dönü"üm ve gel$"melerden yalıtılmı" b$r b$ç$m-
de gerçekle"emeyece#$nden hareketle, l$beral dogmat$k b$r anlayı"a kar"ı 
emek eksenl$, toplumsal c$ns$yet e"$tl$kç$ ve do#a $le barı"ık ve aynı zaman-
da da sosyal olarak $novat$f ve ver$ml$ b$r ekonom$ anlayı"ı çerçeves$nde ha-
zırlanan bu çalı"ma, ka#ıt üstünde kalacak b$r soyut öner$ olmaktan z$yade 
hak temell$, karı de#$l toplumsal faydayı esas alan, metala"mayı de#$l mü"-
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terekler$ savunmayı önceleyen b$r ekonom$ $ç$n demokras$ güçler$n$n ortak 
mücadeles$ne perspekt$f sunmayı hedeflemekted$r. 

Demokras$ mücadeles$n$n toplumsalla"ması ve s$yasalla"ması b$r yanıyla müca-
deley$ halkın gerçek sorunlarına odaklamaktan ve dar b$r egemen zümren$n 
çıkarlarını önceleyen programlara b$r $t$razı barındırmaktan geçerken, bunun 
ba"arıya ula"ması da sınıf mücadeles$n$n yükselmes$ ve ekonom$k alanın 
demokrat$kle"mes$n$ sa#layacak toplumsal örgütlülü#ün sa#lanması $le 
mümkün olab$lecekt$r. Fa"$zm$n karanlı#ından çıkmak adına en gen$" top-
lumsal güç b$rl$#$n$ sa#lamak amaçlı b$r geç$" programı çerçeves$nde nasıl 
b$r demokrat$k ekonom$ sorusunun yanıtını üretmek amacıyla a"a#ıda bell$ 
ba"lı bazı konular ele alınmı"tır.

KÜRESEL KR $Z.  Küresel kap$tal$zm 2008 f$nansal kr$z$nden bu yana $st$krarlı b$r 
ger$ dönü" $n"a edeb$lm$" durumda de#$ld$r. Neol$beral pol$t$kaların b$r$k-
t$rd$#$ sosyal e"$ts$zl$kler toplumsal ger$l$mler$ ulusal ve uluslararası ölçekte 
büyütüyor. Ekonom$k e"$ts$zl$#$n tar$hte görülmem$" boyutlara ula"ması, eko-
nom$k kr$z$n kayna#ı oldu#u kadar s$yas$ ve toplumsal kr$zler$ de der$nle"-
t$rm$"t$r. Çoklu kr$z $kl$m$ son çeyrek yüzyılda kalıcıla"mı", sermaye ve emek 
arasındak$ güç denges$zl$#$n$ f$nansalla"ma el$yle sermaye leh$ne büyütür 
ve sermayey$ asalakla"tırırken buna ba#lı gel$"en toplumsal ger$l$mler s$yas$ 
kr$z$n de en bel$rg$n kayna#ını olu"turmu"tur. Kr$zden çıkmak $ç$n hayata 
geç$r$len devasa boyutlardak$ m$ktarsal kolayla"tırma ve parasal gen$"leme 
pol$t$kaları tam çökü" tablosunun ortaya çıkmasını engellese de borçlanma 
ve f$nansalla"ma pol$t$kalarını "$ddetlend$r$yor b$r taraftan da servet sa-
h$pler$ leh$ne gel$r ve servet e"$ts$zl$#$n$ büyütüyor. F$nansal p$yasaların b$r 
bölümünde f$yat $le de#er arasındak$ ba# koparken, f$nansın teknoloj$yle 
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bulu"masından do#an b$tco$n vb. g$b$ kr$pto paralar $se de#erden tamamen 
azade “f$yatların” ortaya çıkmasına neden oluyor. Artık salt f$yat de#$"$mler$ 
üzer$nden kurulan b$r bah$s n$tel$#$ne bürünen f$nansal kontratlar devasa b$r 
servet aktarım mekan$zması olarak $"lev görmekte ve günümüzdek$ büyük 
servet ve gel$r e"$ts$zl$#$n$n kaynaklarından b$r$n$ olu"turmaktadır.

Teknoloj$k gel$"meler sonucunda yaygınla"an otomasyon toplumsal fayda sa#-
lamak yer$ne özell$kle bell$ sektörlerde $st$hdam olanaklarını sınırlıyor, tekel-
le"me d$nam$kler$n$ der$nle"t$r$yor ve küresel b$r $st$hdam kr$z$n$ tet$kl$yor. Bu 
tablo $st$hdama dayalı sosyal güvence s$stemler$n$ $"lemez hale get$r$yor. 
Uzun sürel$ durgunlu#un b$r sonucu olarak ger$leyen ortalama büyüme oran-
ları, yen$ $" olanaklarının ortaya çıkmasını zorla"tırıyor, ekoloj$k kr$z$n geld$#$ 
ger$ döndürülemez boyutları $se büyümec$ pol$t$kaların dünyanın dört b$r 
yanında sorgulanmasına yol açıyor. B$l$msel alanın kamusal n$tel$kl$ ürünle-
r$n$n kar"ılıksız olarak özel mülke dönü"türülmes$ne dayalı olarak gel$"t$r$len 
teknoloj$ler günümüzdek$ devasa gel$r ve servet e"$ts$zl$#$n$n b$r d$#er öneml$ 
kayna#ını olu"turmaktadır. ABD’n$n küresel hegemon poz$syonunun g$derek 
ger$lemes$ özell$kle Ç$n’$n ekonom$k gel$"me temposunu salt $kt$sad$ yöntem-
lerle ger$ çev$rme umudunu y$t$rmes$yse küresel ölçekte t$caret sava"larını 
ve so#uk/sıcak sava" r$skler$n$ yükselt$yor. Pandem$ ko"ullarında ya"ananlar 
da serbest p$yasacı b$r dogmat$zm$n toplumları yıkıma sürükleme kapas$te-
s$n$ açıkça ortaya koydu#u $ç$n günümüzde b$r$ken sorunlarla mücadelede 
alternat$f ekonom$ pol$t$k yakla"ımların daha fazla görünürlük kazandı#ı, 
parad$gmat$k b$r kırılmanın e"$#$nde oldu#umuz b$r dönemden geç$yoruz. 
Post neol$beral b$r döneme do#ru geç$l$rken serbest p$yasa fanat$zm$n$n, 
"$rketler$n çıkarlarının toplumun menfaatler$n$n önüne geç$r$lmes$n$n, varsıl-
ların yoksullara göre g$derek daha fazla s$yasal $kt$darı ve karar süreçler$n$ 
etk$lemes$n$n, yolsuzluk ve haksız zeng$nle"men$n yaygınla"masının, kamusal 
olanın ekonom$ pol$t$k alanının dı"ına $t$lmes$n$n de son günler$nde oldu#u-
muz tesp$t ed$leb$l$r. 

TÜRK $YE’N $N ÇIK AMADI& I  KR $Z SARMALI.  Neo-l$beral otor$ter devlet$n 
olu"umunda üç temel evreden söz ed$leb$l$r. 1980’lerden 90’ların sonuna ka-
dar suren ve ana akım l$teratürde “Wash$ngton Uzla"ması” ya da “b$r$nc$ ku-
"ak reformlar” olarak b$l$nen dönemde temel amaç, “devlet$n küçültülmes$” 
söylem$yle b$r öncek$ dönem$n kurumlarının ortadan kaldırılması ve neo-l$-
beral pol$t$kaların hızla, s$yas$ aktörler$n d$renc$ olmaksızın uygulanmaya 
ba"laması olmu"tur. 1990’ların sonundan $t$baren devlet$n tüm bölmeler$n$n 
(yasama, yürütme, yargı) neol$beralle"t$r$lmes$ yoluyla devlet-$ç$ çatı"ma-
ların önlenmes$ amaçlanmı"tır. “Post-Wash$ngton Uzla"ması” ya da “$k$nc$ 
ku"ak reformlar” olarak adlandırılan bu süreçte neo-l$beral dönü"ümler 
kurumsalla"tırılmı" ve bu ba#lamda devlet$n düzenley$c$ rolünü vurgulayan 
“kurumsalcı” yakla"ımlar ön plana çıkmı"tır. Üçüncü evrede $se, $k$nc$ evre-
dek$ reformlara ve gelecektek$ sermaye leh$ne olası düzenlemelere anaya-
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sal güvence sa#layacak Anayasa de#$"$kl$#$ne g$d$lerek tek part$ rej$m$n$n 
$n"ası amaçlanmı"tır. Böylece bu evreyle b$rl$kte neol$beral otor$ter devlet$n 
olu"umu tamamlanmı"tır. Bugün ya"anan çoklu kr$z, bu g$derek monol$t$kle-
"en yapının kend$s$n$ yen$den üretme kr$z$nden ayrı dü"ünülemez. 

Son 40 yılın en der$n çoklu kr$zler$nden b$r$n$ ya"amakta olan Türk$ye, b$r taraf-
tan küresel ölçektek$ kr$z tablosunun parçasıyken d$#er yandan $se kend$ne 
özgü g$rdapların $ç$nde kıvranıyor. 2001 kr$z$ sonrasında uygulanan ekonom$ 
pol$t$kalarının kron$k hale get$rd$#$ sanay$s$zle"t$rme, güvences$zle"t$rme, 
özelle"t$rme, kamuyu ve do#ayı ya#malama pol$t$kaları g$derek artan b$r 
dı" f$nansman ba#ımlılı#ı e"l$#$nde kur "oklarına ve kr$zlere bata çıka $ler-
lemey$ kader hale get$ren b$r tabloyu ortaya çıkardı. 2002-2008 aralı#ında 
ya"anan dü"ük kur pol$t$kaları sanay$s$zle"t$rme ve ara mallarında $thal ürün 
ba#ımlılı#ı sonucunu yaratırken car$ açık sorunu kron$k hale geld$. 2008 son-
rasında ya"anan döv$z c$ns$nden dı" borçlanma, "$rketler$n büyük b$r kısmını 
devlet deste#$ ve kurtarma operasyonları $le ayakta kalab$l$r hale get$rd$. 
Dı" borçlanma $le g$r$"$len $n"aat hamles$ hem ekonom$k hem de ekoloj$k 
yıkımın kayna#ı hal$ne dönü"tü. Kred$ zorlamalarıyla ortaya çıkarılan büyü-
me de#erler$ ardı sıra ya"anan kur "oklarıyla daha büyük çökü"ler$ tet$kled$. 
Arap Baharı’nın tamamen yanlı" okunmasının tet$kled$#$ alt-emperyal$st 
pol$t$kaların yarattı#ı ger$l$mlerle bölgede ve ülkede yalnızla"an ülken$n dı" 
kaynak mal$yetler$ g$derek yükseld$, dünyanın kırılgan be"l$s$n$n en kıdeml$ 
üyes$ hal$ne gel$nd$. Saray $kt$darı yarattı#ı ekonom$k ba"arılarla övünmeye 
devam ededursun m$ll$ gel$r, 2010’lardak$ sev$yes$n$n ger$s$ne çek$ld$. Pan-
dem$ sürec$n$n tüm mal$yetler$ özell$kle mav$ yakalı $"ç$ler$n sırtına yıkılarak 
çarkların ne pahasına olursa olsun dönmes$ sa#lanmaya çalı"ıldı. %30’larda 
dem$r atan gen$" $"s$zl$k, %40’larda takılan $st$hdam, %20’lere yakla"an enf-
lasyon oranları 30 m$lyonu a"an $nsanımızın yoksulluk yardımlarına mahkûm 
bırakıldı#ı ve gel$r bölü"ümünün b$r gösterges$ olan G$n$ katsayısının $lk kez 
0.47’ye yükseld$#$ ve ülkedek$ toplam borçların 8 tr$lyon l$rayı a"tı#ı gerçe#$ 
ülken$n gen$" emekç$ kes$mler $ç$n nasıl b$r cehennem hal$ne geld$#$n$ açıkça 
ortaya koyuyor. Buna kar"ılık tepedek$ en zeng$n yüzde 10’luk nüfus servet$n 
yüzde 70,6’sına el koyab$lmekte, üstel$k de Pandem$ sırasında dah$ en zen-
g$n 26 dolar m$lyarder$ servetler$n$ 15 m$lyar dolar daha büyüteb$lmekted$r. 
2013’te en zeng$n %5’l$k kes$m$n ortalama gel$r$, en fak$r %5’l$k kes$m$n ortala-
ma gel$r$n$n 19 katıyken, bu oran 2019’da 30 katına yükselm$"t$r. 

Kadınların $st$hdam oranlarındak$ d$kkat çek$c$ dü"ü" $se !slamcılı#ın ve patr$-
yarkanın neol$beral pol$t$kalara özgün b$r katkısı olarak okunab$l$r. Bölgesel 
e"$ts$zl$kler$n z$rveye çıkmasını $se Kürt Sorunu’nın devamında ısrar etmen$n 
ekonom$ye en öneml$ yansıması olarak görmek gerek$yor. Kürt sorununun 
demokrat$k çözümü yer$ne "$ddet ve baskı $le b$ç$mlend$r$lm$" güvenl$kç$ 
pol$t$kalar ve bölge özel$nde sürdürülen dü"ük yo#unluklu sava"ın f$nansma-
nı ve bu alana yönel$k kamu kaynaklarının a"ırı kullanımı hem ekonom$k kr$z$ 
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der$nle"t$rmeye devam ett$ hem de yoksullu#un çok boyutlu olarak kalıcı-
la"masına ve yaygınla"masına neden oldu. S$lahlanma harcamaları artı" 
oranlarında dünyada $lk be"e g$ren Türk$ye kırılganlı#ını da böylece pek$"t$r-
d$. E#ret$ olmayan, görece güvencel$ $"ler$n kadınlar arasında ve Kürt $lle-
r$nde Türk$ye ortalamasının altında b$r oranda gözlenmes$ de pol$t$k olan $le 
$kt$sad$ olan arasındak$ ayrı"tırılamazlı#ın b$r $fades$ olarak de#erlend$r$lme-
l$d$r. Pandem$ sürec$nde toplumun gel$r deste#$ yer$ne yo#un b$r borçlandır-
ma baskısı $le kar"ı kar"ıya bırakılması da son yıllardak$ ekonom$ pol$t$kasının 
ortaya çıkardı#ı en büyük f$yaskolardan b$r$ olarak görülmel$d$r. Bu yakla"ı-
mın yarattı#ı büyük e"$ts$zl$k ve yoksulluk pandem$ $le mücadele önces$nde 
ya"anan der$n durgunluk ve enflasyon dönem$nde sıçrama gösterm$"ken 
yapılan k$m$ benzet$m çalı"malarına göre !970’ler sev$yes$ne ger$lem$" ola-
b$l$r. Son günlerde g$derek daha fazla görünürlük kazanan yolsuzlukları $se 
$st$sna$ durumlar olarak de#$l Saray rej$m$n$n sermaye b$r$k$m sürec$ndek$ 
rolünün en etk$n aracı oldu#unu görmek gerek$yor. Fa"$zm$ egemen serma-
ye yapısı $ç$ndek$ güç dengeler$n$n yen$den düzenlenmes$ arayı"larından 
ba#ımsız dü"ünmek mümkün de#$l. Toplumun, fa"$st baskılar sonucunda, 
devlet-sermaye-mafya üçgen$nde gel$"en sermaye b$r$k$m $l$"k$ler$n$ de-
netleyemez hale gelmes$ ya"adı#ımız b$rçok felaket$n temel kayna#ı olarak 
anla"ılmalıdır. Herhang$ b$r demokrat$k hamlen$n toplum $le devlet, emekç$ler 
$le sermaye, keyf$yet ve hukuk arasındak$ güç dengeler$n$ ters yönde dönü"-
türecek b$r programa sah$p olamaması onu kâ#ıt üzer$nde ve etk$s$z kılmaya 
mahkûm edecekt$r. Ekoloj$k yıkımın ekonom$k ya#manın en öneml$ araçla-
rından b$r$s$ hal$ne gelmes$ de sürdürüleb$l$r b$r ekoloj$k dengen$n toplumun 
devlet kar"ısında güçlend$r$lmes$ne ba#lı oldu#una göster$yor. Ekonom$k 
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programımızın esası da bu açıdan halkın pol$t$k b$r aktör ve düzenley$c$ ola-
rak güç ve $n$s$yat$f sah$b$ kılınmasına dayanmaktadır. 

DEMOKR AT $K EKONOM $N $N K $M $  TEMEL BA%LIKL ARI

DEMOKR AT $K PL ANL AMA . Demokrat$k b$r ekonom$n$n olu"turuldu#u s$stem-
lerde kaynakların tahs$s$ (ne, nereye, nasıl, ne ölçüde, k$mler tarafından g$b$ 
kararların ver$lmes$) demokrat$k planlama $le yapılır. Planlamanın ne büyük 
b$r $ht$yaç oldu#unu kentler$n ve sanay$n$n denges$z da#ılımının ölümün e"$-
#$ne get$rd$#$ ve kar hırsının müs$laj belasına mahkûm ett$#$ Marmara Den$-
z$’n$n güncel durumuna bakarak daha $y$ anlayab$l$yoruz.

Demokrat$k planlamanın etk$n b$r b$ç$mde hayata geç$r$leb$lmes$ $ç$n tems$l$ 
demokras$n$n yanı sıra yer$nden-katılımcı b$r demokras$n$n $n"asına $ht$yaç 
vardır. Katılım esası, sadece planlama sürec$nde yer alanların de#$l, aynı 
zamanda etk$lenen tarafların da sürece akt$f ve örgütlü b$r b$ç$mde dah$l 
ed$lmes$ aracılı#ıyla hayata geç$r$l$r. Toplum tarafından kolekt$f b$ç$mde 
yaratılan zeng$nl$#$n ne b$ç$mde kullanılaca#ı $le $lg$l$ tek yetk$l$ ne fa"$st "ef 
ne de üret$m araçlarının sah$b$ olma sıfatıyla sermayedar olab$l$r. Gerçek 
demokras$, toplumsal kaynakların etk$n tahs$s$ üzer$nde toplumsal denet$m$n 
güçlenmes$nden ba#ımsız dü"ünülemez.

Bu $lke, gen$" katılımlı b$r planlamayı gerekt$r$r. Yerelde alınan bu kararlar do#al-
lıkla hemen uygulamaya sokulamaz. Burada mal$yetler$n $lan ed$lmes$, tekl$f 
ed$len üret$m planlarının kar"ıla"tırılması, düzenlenmes$ g$b$ düzenley$c$-re-
gülatör b$r üst s$stem devreye g$rer. Yan$ demokrat$k kaynak tahs$s$ alttan 
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gelen üret$m tekl$fler$n$n üst örgütler tarafından düzenlenmes$yle olu"ur. 
N$hayet$nde kaynak tahs$s$ planlanan ve gerçekle"t$r$len üret$m planları-
nın sonucunda gerçekle"$r. Aynı b$ç$mde güçlü yerel demokras$ aygıtlarının 
varlı#ı da adı geçen üst örgütler$n etk$n b$r b$ç$mde çalı"masının güvences$n$ 
olu"turacaktır.

Ulusal düzeyde yapılacak büyük ölçekl$ yatırım planları yatırımın düzey$ne ba#lı 
olarak yerel, bölgesel ya da ulusal oylama sonucu bel$rlen$r. Projen$n ma-
l$yet$n$n, f$nansmanının, dı"sal etk$ler$ ve faydalarının açık b$r "ek$lde karar 
ver$c$ler$n önüne konulması esastır. Kanal !stanbul Projes$ g$b$ açıkça ekoloj$k 
b$r felakete yol açab$lecek ve $n"aat "$rketler$ne kaynak aktarılması dı"ında 
anla"ılır h$çb$r gerekçes$ olmayan projeler demokrat$k planlama kapsamın-
da hayata geç$r$lemez. Devasa b$r toplumsal mal$yete yol açan Kamu-Özel 
!" B$rl$#$ benzer$ projeler de demokrat$k planlama mekan$zmalarının gel$"t$-
r$lmes$ sayes$nde engelleneb$l$r. Kamu $hale kanunlarının da "e'afla"tırılması 
ve keyf$yetten uzak b$r b$ç$mde yen$den hukuk$ b$r çerçeveye büründürülmes$ 
toplumsal kaynakların demokrat$k tahs$s$n$n en öneml$ aracı olacaktır. Ben-
zer b$ç$mde hesap vermezl$#$n ve toplumsal denet$m dı"ına çıkmanın hu-
kuk$le"t$r$lm$" b$ç$m$ olarak Varlık Fonu’nun $lgası da öncel$kl$ olarak hayata 
geç$r$lmes$ gereken düzenlemelerden b$r$s$ olarak not ed$lmel$d$r.

$%YER $NDE DEMOKR AS $ .  !"letme $ç$ yatırım kararları da y$ne demokrat$k 
katılım esasına uygun olarak alınır. !"letmede çalı"an $"ç$ler$n gel$r$ $k$ ölçüte 
göre bel$rlen$r. Bunlardan $lk$ k$"$n$n üret$m sürec$nde sarf ett$#$ çaba, $k$nc$s$ 
$se sosyal hasılaya yaptı#ı katkıdır. Sosyal hasılanın varlı#ı üret$len ürün ve 
h$zmetler$n bel$rl$ b$r f$yatının olması anlamına gelmekted$r. Sosyal mal$yetler, 
poz$t$f ve negat$f dı"sallıklar da dah$l ed$lerek olu"turulur. Do#al olarak, a"ırı 
b$r kâr söz konusu olmaz. Mal$yet sev$yes$nde f$yatlama yapmak, $"letmele-
r$n yen$ yatırımlar $ç$n kaynak ayırmasına ve $"letme $ç$nde ya da dı"ındak$ 
$ht$yacı olan b$reylere madd$ transferler "ekl$nde yardımlara olanak sa#lar. 
Ayrıca verg$lere kaynak te"k$l edeb$lmes$ $ç$n bel$rl$ sev$yede b$r kârlılık ve 
yıpranan üret$m kapas$tes$n$n yen$lenmes$ $ç$n amort$smanların da mal$-
yete eklenmes$ gerekl$d$r. !"ç$ler$n "$rketler$n yönet$m$ne katılmasına dönük 
mekan$zmaların tanımlanması ve $"yer$ demokras$s$n$n gel$"t$r$lmes$ ülken$n 
$st$krarlı ve demokrat$k b$r merkez$ yönet$me sah$p olab$lmes$n$n temel ko-
"ullarından b$r$ olarak görülmel$d$r. &$rketlerdek$ “tek adam” rej$mler$ne da$r 
gerçekl$k orta vadede ortadan kaldırılamazsa demokrat$k rej$m$n kalıcılı#ı 

Halkın Mecl!s dı#ındak! örgütlü tems!lc!ler! !le bütçe hazırlama 
süreçler!ne denet!m!ne akt!f katılımı sa"lanmalıdır. Bütçen!n 

hazırlanmasında toplumsal c!dd!yet e#!ts!zl!"!yle mücadele esas 
alınarak, kadınların ekonom!k kaynaklara, kamusal h!zmetlere, e"!t!me, 

sa"lı"a ve sosyal koruma haklarına e#!ts!z er!#!m! gerçekle#t!r!lmel!d!r. 
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da tartı"malı olacaktır. !"yer$nde $"ç$n$n sermaye sah$b$ kar"ısındak$ tab$$yet$ 
toplum $ç$ndek$ d$ktatörle"me e#$l$mler$n$n somut kayna#ından b$r$s$d$r. Ayrı-
ca toplumsal üret$m$n b$r sonucu olarak kolekt$f b$r emek organ$zasyonunun 
sonucu olarak ortaya çıkarılan karların toplumsalla"masını mümkün kılmak 
$ç$n her "$rkette karların bell$ b$r oranda aktarıldı#ı ve tamamen $"ç$ler$n de-
net$m$nde fonların olu"turulması sa#lanmalıdır. !"ç$ler$n bu fonlar aracılı#ıyla 
"$rket$n mülk$yet yapısını demokrat$kle"t$rmeler$ mümkün olacaktır.

YEN $  VE YEN $DEN K AMUSALLIK.  Kamunun neol$beral tahr$fat ve yıkımdan 
sonra ekonom$k ve sosyal fonks$yonlarını yen$den kazanması ve gel$"t$rmes$, 
gelece#$ planlama yet$ler$n$ yen$den kazanıp plan yapmasıyla mümkündür. 
Bunun $ç$n b$r Demokrat$k Merkez$ Planlama bölgesel, yerel ve sektörel ba#-
lantılarıyla etk$n b$r "ek$lde olu"turulmalıdır. Bu yapıldı#ında farklı planlama 
mekan$zmaları arasında olması gereken uyum ve tutarlılık sa#lanmı" ola-
caktır. Merkez$ ve yerel planlama mekan$zmalarında halk tems$lc$ler$n$n ve 
emekç$ örgütler$n$n karar alma süreçler$ne akt$f katılımı sa#lanmalıdır. Bu tür 
b$r katılımcılık demokrat$kle"me e#$l$mler$n$ de güçlend$rerek olu"turulacak 
planlama mekan$zmalarının demokrat$kle"mes$n$ sa#layacaktır.

Özelle"t$rme uygulamalarına son ver$lerek, özelle"t$r$len K!T (Kamu !kt$sad$ Te"eb-
büsler$)’ler tekrar yen$den tanımlanmı" b$r kamusallık perspekt$f$ne uygun 
olarak, kamu mülk$yet$ne alınmalıdır. Yerel ölçekte bölgesel planlamalara 
ba#lı olarak B!T (Beled$ye !kt$sad$ Te"ebbüsler$)’ler$n gel$"$m$ne olanak sa#-
layacak mekan$zmalar "$rketle"m$" beled$yec$l$#$n yer$ne $kame ed$lmel$d$r. 
Mevcut ver$ms$z K!T’ler $se teknoloj$k yen$lenmeye g$d$lerek ver$ml$ hale ge-
t$r$lmel$d$r. Uygulanacak Demokrat$k Merkez$ Planlama çerçeves$nde gerek 
duyuldu#unda özell$kle de teknoloj$k yen$lenme, bölgesel ve toplumsal c$ns$-
yetler arası e"$ts$zl$kler$ ortadan kaldırma, tarımsal ve ekoloj$k sosyal büyüme 
pol$t$kalarını desteklemek amacıyla yen$ K!T’ler ve B!T’ler kurulab$lmel$d$r. 
K!T’ler$n yönet$m ve denet$m süreçler$nde o $"letmede çalı"an emekç$ler, 
B!T’ler de $se ek olarak yerel halkın tems$lc$ler$ söz sah$b$ olmalıdır. Denet$m 
süreçler$ne katılım emekç$lerle sınırlı kalmamalı, o $"letmen$n kararlarından 
etk$lenen tüket$c$ler$n, yöre halkının ve çevrec$ $n$s$yat$fler$n de katılımları 
sa#lanmalıdır. Karın artırılmasını de#$l toplumsal $ht$yaçların kar"ılanmasına 
ve ekoloj$k sınırlar kapsamında tüm toplumsal üret$m kapas$tes$n$n etk$n b$r 
b$ç$mde kullanılmasına öncel$k veren, $"ç$y$ üret$me yabancıla"tıran de#$l 
onu emek sürec$n$n tam yetk$l$ b$r payda"ı hal$ne get$ren b$r sürec$n örgüt-
lenmes$ yen$ b$r kamusallı#ın do#u"unun da müjdec$s$ olacaktır. 

MÜ%TEREKLER EKONOM $S $NE DO&RU. Demokrat$k ekonom$ $le kolekt$f 
mülk$yet kavramları b$rb$r$nden koparılamaz n$tel$kte $k$ kavramdır. Sadece 
bölü"ümde adalet$n sa#lanab$lmes$ $ç$n de#$l, mülk$yet tekelle"mes$n$n ya-
rataca#ı otor$ter karar mekan$zmasının engelleneb$lmes$ $ç$n de mülk$yet$n 
kolekt$f sah$pl$#$ savunulur. Ancak bu her "ey$n mülk$yet$ de#$l, üret$m araç-
larının mülk$yet$d$r. 
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Küçük ölçekl$ $"letmeler- kend$ $"yerler$nde çalı"an $nsanlar s$stem$n öneml$ parça-
larıdır. Bunlar $st$hdama c$dd$ katkıda bulunurlar. Kısacası, ortalama get$r$s$ 
artan e#$l$ml$ olan, sah$b$ne çabası dı"ında ek b$r gel$r sa#layan, yıpranma 
payı eme#e göre çok daha az olan ve yüksek b$r$k$m hızına sah$p olan mül-
k$yet ed$n$m$ne $z$n ver$lmez. Mülk$yet konusu hem gel$r da#ılımında adalet 
ve hem de $"yerler$nde ve makro ölçekte ekonom$de demokras$n$n zedelen-
memes$ $ç$n sürekl$ olarak gündemde tutulur. 

ÇALI%MANIN PAYL A% IMI  VE $%  SÜRELER $N $N KISALMASI.  Demokrat$k-
le"m$" b$r ekonom$de $ht$yaçları rahatça kar"ılayab$lmen$n veya daha fazla 
d$nlenme zamanının en öneml$ kısıtlarından b$r$ sosyal mal$yetler$n dü"ürül-
mes$d$r. Kap$tal$st rasyonal$teye göre hep daha fazla tüketmek $ç$n daha 
fazla çaba sarf ed$lerek üret$m yapılması gerekl$d$r. Üret$m$ artırmanın b$r 
yolu da sosyal mal$yetler$ dü"ürerek, üret$m planlarını kabul ett$reb$lmekt$r. 
Daha fazla d$nlenmek $ç$n $se üret$m sürec$nde harcanan çabanın dü"ürül-
mes$ gerekl$d$r. Daha az çaba $le daha fazla sosyal hasıla elde ed$lmes$ $ç$n 
$se daha yen$l$kç$ teknoloj$ ve üret$m yöntemler$n$n yanı sıra sosyal $novas-
yonların da bulunup ortaya konulması gerekl$d$r. Kap$tal$zmdek$ daha fazla 
kar yer$ne, demokrat$k ekonom$de bu $k$ durum teknoloj$k $novasyonun $t$c$ 
gücünü olu"turur. Ya"anan $"s$zl$k sorununun çözümü $ç$n de $" saatler$n$n 
kısaltılması ve var olan $"ler$n çalı"mak $steyenler arasında payla"tırılması 
öneml$ b$r araç olacaktır. !st$hdam oranı %40’larda gezerken çalı"ma süre-
ler$n$n dünya ortalamasının çok yukarısında olması sürdürüleb$l$r b$r durum 
de#$ld$r hem $st$hdam ed$lemeyenler hem de a"ırı çalı"anlar $ç$n gerçek b$r 
yıkım durumuna tekabül etmekted$r. 

SOSYAL FAYDA - SOSYAL MAL $YET ANAL $Z $ .  Etk$nl$k ve kaynakların 
ver$ml$ kullanımı sosyal fayda- sosyal mal$yet temel$nde öner$lecek üre-
t$m reçeteler$ temel$nde "ek$llen$r. Burada $k$l$ b$r mekan$zma mevcuttur. 
Öncel$kle, öner$len üret$m planının sosyal faydası sosyal mal$yetten büyük 
olmalıdır. !k$nc$ olarak, bunun müzakerelerde d$#er üret$m planlarına göre 
daha avantajlı olması gerekl$d$r. Yan$, sadece faydanın yüksek olması de#$l, 
mümkün oldu#u kadar yüksek olması ve mal$yetler$n mümkün oldu#u kadar 
asgar$ olması gerekl$d$r. 

BÜYÜMEY $  DEMOKR AT $KLE%T $RMEK. Demokrat$k b$r ekonom$de, ekono-
m$k büyüme tek ba"ına b$r amaç de#$ld$r. Günümüzde popülerle"t$r$ld$#$ 
"ek$lde b$r büyüme fet$"$zm$ yoktur. Yoksulla"tıran ve çölle"t$ren b$r büyüme-
n$n meftunu olamayız. Aks$ne ekoloj$k duyarlılık bu konuda ön plana çıkar. 
Büyüme, toplumsal $ht$yaçların artması ve gel$"mes$ne ba#lı olarak, ver$ml$l$k 
– $novasyon temel$nde olu"ur. Daha ver$ml$ üret$m yöntemler$yle destekle-
nen üret$m artı"ı, sosyal sab$t sermayeye yapılan yatırım, toplumsal $ht$yaç-
ların artmasına ba#lı olarak y$ne toplumsal uzla"ı $le yapılan büyük ulusal 
yatırımlar büyümen$n bel$rley$c$s$ olur ancak bu noktada da büyüme amaç 
fonks$yonunun en öneml$ b$le"en$ ekoloj$k kısıtlardır. Bu anlamda, kap$tal$st 
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büyüme $le kar"ıla"tırıldı#ında, daha ver$ml$, ad$l, etk$n, ekoloj$k ve e"$ts$zl$k-
ler$ g$dermey$ önceleyen b$r büyümeden söz etmek mümkündür. 

TEMEL GEL $R GÜVENCES $  YA%ATIR .  Bölü"ümün temel ölçütü üret$m süre-
c$nde sarf ed$len çabadır. Tüm b$reyler$n ortak $n$s$yat$fler$nde olan araç on-
ların k$"$sel çabalarıdır. Adalet$n tes$s ed$leb$lmes$ amacıyla bölü"üm çabaya 
dayandırılır. Do#allıkla, k$"$sel çabası yeter$ kadar gel$r ve tüket$m hakkı 
yaratmayan b$reyler $ç$n Temel Gel$r Güvences$ g$b$ destekler mevcuttur.  
Toplum, kolekt$f $ht$yaçların kar"ılanması $ç$n çalı"an $"ç$ b$rey$n ekonom$k 
dalgalanmalar kar"ısında ya"anan zorlukları tek ba"ına yüklenmes$ne sey$rc$ 
kalmaz. Temel Gel$r, $st$hdam ed$leb$lmen$n g$derek b$r ayrıcalık hal$ne gel-
d$#$ b$r dönemde $st$hdam ed$lme $le gel$re ula"ma hakkı arasındak$ zorunlu 
ba#ı ortadan kaldırır. Y$ne benzer b$ç$mde emek gücünün yen$den üret$l-
mes$ $ç$n gereken temel h$zmetler$n metasızla"tırılması yan$ b$r kamusal b$r 
hak olarak örgütlenmes$ emek gücünü satmak dı"ında b$r gel$r kayna#ına 
sah$p olmayanların devlet ve sermaye kar"ısında güçlend$r$lmes$ $ç$n hayat$ 
önemde b$r düzenleme olacaktır. Güvences$zle"t$rmen$n sermaye ve devlet 
açısından en temel yönetme aygıtı hal$ne geld$#$ günümüz kap$tal$zm$nde 
ya"anan otor$terle"me e#$l$mler$n$n bu olgu $le $l$"k$s$n$ kurab$lmek hayat$ 
önemded$r. Gel$re ula"ma ko"ulları g$derek $pt$da$le"en ve prekarya hal$ne 
dönü"en $"ç$ sınıfı, $ç$ne batmak zorunda kaldı#ı f$nansal a#lara muhtaç 
hale dönü"tükçe demokras$n$n en temel ö#eler$nden b$r$s$ olan kolekt$f top-
lumsal mücadeleler$ destekleme kapas$tes$n$ y$t$rmekte, örgütsüzle"mekte, 
neo-fa"$st ve sa# popül$st hareketler$n dogmat$k $zley$c$ler$ hal$ne dönü"e-
b$lmekted$rler. !"ç$ sınıfının kolekt$f mücadele kapas$tes$n$n modern demok-
ras$ler$n kurumsalla"ması açısından ne derece öneml$ oldu#u dü"ünülürse 
günümüzde ya"anan demokrat$k ger$leme dalgasında da $"ç$ sınıfının kolek-
t$f kapas$teler$n$ kaybetmes$n$n ne derece bel$rley$c$ oldu#u anla"ılacaktır. 
Dolayısıyla demokrat$k ekonom$ programının $"ç$ sınıfının kolekt$f kapas$te-
s$n$ gel$"t$recek düzenlemelere sah$p olma zorunlulu#u, onun sermayen$n "u 
ya da bu fraks$yonunun çıkarlarını önceleyen neol$beral veya korporat$st/
neo-merkantal$st ekonom$ programlarından ayrı"tırıcı unsurudur. Neol$be-
ral$zm$n halk sınıflarının sermaye ve devlet kar"ısında d$renme kapas$tes$n$ 
ortadan kaldıran tahr$batı bugün ya"adı#ımız neo-fa"$zm karabasanının 
ba" mümess$l$d$r. Neo-fa"$zm$n kar"ısına neol$beral restorasyon programıyla 
çıkmaya çalı"mak bu açıdan mutlak anlamda abesle $"t$gal olacaktır.

Sadece toplum de#$l $" mekanları da do#rudan-katılımcı demokrat$k b$r "ek$lde 
örgütlen$r. B$reyler çalı"mayı arzu ett$kler$ ve yeter$ kadar çaba sarf etmek 
$sted$kler$ noktada $" bulab$l$rler. Emek p$yasasındak$ bozucu etk$ler$n az 
olması $st$hdam sev$yes$n$ yükselt$r. Eme#$n korunması öncel$kle $"yerler$n$n 
demokrat$kle"mes$ $le mümkün olacaktır. Send$kalar ve d$#er emek örgüt-
lenmeler$ g$b$ örgütlenmeler hem $"ç$ sınıfını koruyucu hem de kararlarda 
dengeley$c$ b$r rol oynar.
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MECL $SLER VE KOOPER AT $FLER EKONOM $Y $  DEMOKR AT $KLE%T $R $R . 
Mecl$sle"me ve kooperat$f $"letmeler$n sürdürüleb$l$rl$#$ “dengeley$c$ $" mo-
deller$” $le sa#lanır. Bu modeller $"yerler$ndek$ ant$demokrat$k, patr$yarkal 
h$yerar"$y$ önlemey$ amaçlar. Dengeley$c$ $" model$, bell$ n$tel$ktek$ $"ler$n 
bel$rl$ k$"$lerce yapılmasını ve f$$l$ yönet$m$ ele geç$rerek, d$#er $"ç$ler üzer$n-
de egemenl$k kurmasını engeller.  Kararlar $"yerler$nde yaratılan demokrat$k 
kurullarda $le alınır. Kurulların yönet$m kadrolarında yer alanlar bu görevler$ 
sadece bel$rl$ sürel$#$ne $fa ederler, kar"ılı#ında ek b$r ücret almazlar. Sürekl$ 
b$r rotasyon söz konusudur. Büyük ölçekl$ ve öneml$ kararlar herkes$n katılımı 
ve oyb$rl$#$ $le alınır. 

Özetle, dengeley$c$ $" modeller$ $lkes$yle $"yerler$ndek$ h$yerar"$n$n ortadan kal-
dırılması, mümkün oldu#unca d$key örgütlenmen$n azaltılması, $"yerler$nde 
el$t yönet$c$ b$r katmanın olu"umunun önlenmes$, kararların katılım esasında 
ço#ulculukla alınması $"yerler$ndek$ demokras$y$ olu"turur. 

Devlet, yasama-yargı-yürütme g$b$ klas$k $"levler$n$ yer$ne get$r$rken, ekonom$k 
alanda büyük yatırımların yapılması, f$nansmanı, kolekt$f h$zmetler$n sunumu 
ve f$nansmanı da devlet$n yapması gereken $"ler arasındadır. Ekonom$n$n 
ger$ kalan alanlarında devlet kurulları uzla"macı, koord$ne ed$c$, yönlend$r$c$ 
rol oynarlar.

Devlet$n görev alanı, “toplum $ç$n yasalar çıkarmak, karara ba#lamak, güvenl$k 
konularını halletmek ve yürütme konularıyla $lg$lenmekt$r. Devlet, ekonom$k 
kurumlar $ç$n ortak olmayan bazı özel yürütme yetk$ler$n$ kullanır.  Demok-
rat$k-katılımcı ekonom$ $lkeler$n$n uygulanması do#allıkla, devlet$n yapısı ve 
amacında de#$"$kl$kler yapılmasını gündemde tutacaktır.

Foto#raf: Özcan Yaman
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BÜTÇE HAKKI  SAR AYIN DE&$L HALKINDIR!  Bütçe Hakkı, kamu g$der ve 
gel$rler$n$n, borçlanma düzeyler$n$n bel$rlenmes$nde halkın söz sah$b$ olma-
sıdır. Bu hak, halkın yüzyıllar süren demokras$ mücadeles$n$n a"ama a"ama 
kaydett$#$ kazanımlarının ürünüdür. 

Bu çerçevede sırasıyla; halkın Mecl$s dı"ındak$ örgütlü tems$lc$ler$ $le bütçe hazır-
lama süreçler$ne denet$m$ne akt$f katılımı sa#lanmalıdır. Bütçen$n hazırlan-
masında toplumsal c$dd$yet e"$ts$zl$#$yle mücadele esas alınarak, kadınların 
ekonom$k kaynaklara, kamusal h$zmetlere, e#$t$me, sa#lı#a ve sosyal koru-
ma haklarına e"$ts$z er$"$m$ gerçekle"t$r$lmel$d$r. Bütçe performans denet$m$-
n$ olanaklı kılan raporların ve 5018’$n zorunlu kıldı#ı d$#er raporların Mecl$s’e 
sunulmasının yen$ kurulacak Kes$n Hesap Kom$syonu’nda müzakere ed$lmes$ 
mümkün kılınmalıdır. Ödenek üstü harcamalara ayrım yapılmaksızın tamam-
layıcı ödenek ver$lmeyerek bu tür g$derlere neden olan sorumlulardan hesap 
sorulmalıdır.

YEN $DEN DA& ITIMCI-BÖLÜ%TÜRÜCÜ VE E%$TL $KÇ$  VERG $  POL $T $K ASI.
Verg$lend$rme konusunda temel $lke $"letmeler$n kullandıkları, barındırdıkları 
sermaye üzer$nden verg$ alınmasıdır. Yan$, dolaylı b$r verg$leme de#$l, do#-
rudan ve sınırları $y$ ç$z$lm$" b$r verg$lend$rme söz konusudur. Bunun dı"ında, 
bel$rl$ b$r ölçe#$n üzer$ne çıkan $"letmeler$n gel$rler$ artan oranlı b$r verg$le-
meye tab$ tutulur. Dolaylı verg$ler$n rad$kal b$r b$ç$me azaltılması, özell$kle 
yüksek rant gel$rler$nden elde ed$len servetler$n yüksek oranlı verg$ye tab$ 
tutulması, büyük servetler $ç$n veraset verg$ oranlarının yükselt$lmes$ demok-
rat$k ekonom$ programının kısa vadel$ hedefler$ arasındadır. Verg$lend$rme 
pol$t$kasının esası neol$beral tahr$batı ger$ döndürecek b$ç$mde servetler$n 
yukarıdan a"a#ıya yen$den da#ıtımının araçlarının sa#lanması olacaktır. 
Sermayen$n eh$l ellerde en ver$ml$ b$ç$mde kullanılaca#ını vazeden neol$be-
ral dogmaya dayanan ve f$nans kap$tale neredeyse negat$f verg$ uygulayan 
pol$t$kalara son ver$lmes$, özel$kle temel tüket$m ürünler$nden ve dü"ük ma-
a"la çalı"anların ücretler$nden kes$len verg$ler$n artan oranlı  servet verg$s$, 
rant verg$s$ ve oranı yükselt$lm$" kurumlar verg$s$yle $kame ed$lmes$ s$yas$ 
$raden$n varlı#ı ko"ullarında kolaylıkla sa#lanab$l$r.

SONUÇ OL AR AK… Gerçek b$r demokras$ hareket$n$n gen$" halk kes$mler$n$ 
devlet ve sermaye kar"ısında güçlend$ren b$r ekonom$ pol$t$kası ajandasına 
sah$p olmaması dü"ünülemez. Gen$" halk kes$mler$n$n demokras$ mücadele-
s$ne dört elle sarılmasının temel ko"ulu da demokras$n$n halka ad$l ve onurlu 
b$r ya"amı, güvencel$ b$r gelece#$, etk$n ve örgütlü k$"$ler olarak toplum-
sal ya"ama katılma $mkân ve kapas$tes$n$ kazandırab$lmes$d$r. Demokrat$k 
ekonom$ programının bu açıdan hızla kurumsalla"makta olan fa"$zme kar"ı 
k$tlesel demokras$ mücadeles$n$n en öneml$ kaldıraçlarından b$r$s$ olması ka-
çınılmazdır.

Ekoloj!
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Demokras$ Konferansı Ekoloj$ Alanı olarak yaptı#ımız çalı"maların sonucunu bu-
rada ana ba"lıkları $le özetlemeye çalı"aca#ız. Hemen her yurtta"ın günlük 
hayatta ya"amsal faal$yetler$n$ sürdürürken kar"ıla"tı#ı ekoloj$k sorunlar 
yıkımlar ve do#anın tahr$batını görünür kılmaya, farkındalık yaratmaya yü-
rütülen ekoloj$y$ koruma ve ya"am alanlarını savunma mücadeles$ne d$kkat 
çekmeye çalı"mak ve toplumu yen$den kurmanın, ekoloj$k demokrat$k b$r 
toplumsallı#ın $mkan ve olanaklarını bugüne kadar yürütülen çalı"malar 
ı"ı#ında b$lg$ b$r$k$m ve deney$mler$ de aktarmaya çalı"aca#ız. Ya kanal ya 
!stanbul, Vah"$ madenc$l$#e son, Term$k santraller  kapatılsın, Nükleere Hayır, 
Su haktır t$car$le"t$r$lemez, Kıyı ya#masına son, !mar talanına hayır; Den$zler, 
Göller, Akarsular Çöplük de#$ld$r,  !kl$m$ de#$l s$stem$ de#$"t$r... Daha n$cele-
r$n$n mücadele alanlarından haykırdı#ı, gözaltılar, tutuklamalar, para ceza-
ları, engellemeler ve en n$hayet$nde Al$- Ays$n Büyüknohutçu ç$ft$ ve Met$n 
Lokumcu g$b$ ekoloj$ akt$v$stler$n$n katled$ld$#$ b$r ülkede ya"adı#ımızı b$l$yo-
ruz. Kap$tal$st yayılmayı yönlend$ren “Büyü ya da öl” yasasının ya"adı#ımız 
ekoloj$k sorunların temel$n$ olu"turdu#unu da b$l$yoruz. 

Dolayısıyla ya"adı#ımız sorunların s$stem sorunu oldu#unu b$lerek “!kl$m$ de#$l 
s$stem$ de#$"t$r” "$arıyla hareket ederek b$ze anlatılan ve sorunların kayna#ı 
olarak göster$len teknoloj$, nüfus ve b$reysel $nsan faal$yetler$ g$b$ cambaza 
bak numaralarına kanmadan, çözüm d$ye yutturmaya kalktıkları “Ye"$l Yen$ 
Düzen” ya da “Avrupa Ye"$l Mutabakatı” g$b$ s$stem$ yen$den ve yen$ rant 
alanlarıyla rehab$l$te etme masallarına da kanmayaca#ız.

$kl!m! De#!l 
S!stem! 
De#!"t!rel!m

Do"a hakları, ya#am hakkı, suya er!#!m hakkı, tem!z hava hakkı, ya#amsal 
döngüler!n! devam ett!rme hakkı, saygı duyulma hakkı, kend! k!ml!"!n! ve 
bütünlü"ünü ayrı özlük ve b!rb!r!yle !l!#k!l! varlıklar olarak sürdürme hakkı, 
bütünsel sa"lık hakkı, k!rlenmeden zeh!rl! ve radyoakt!f atıklardan muaf 
olma hakkı, barı# !ç!nde b!rb!r!yle ya#ama hakkı g!b! haklar ve özgürlükler 
elbette k! demokrat!k b!r ortamda ye#er!r ve kar#ılık bulur. 

Ekoloj!

S $STEM $Ç $  POL $T $K A ÖNER $LER $  Y IKIMIN YER DE&$%T $RMES $ 
ANL AMINA GEL $YOR . “Yıkımın yer de#$"t$rmes$ “anlamına gelen s$stem 
$ç$ pol$t$ka öner$ler$nde $kl$m sorunu, karbond$oks$t em$syonlarına $nd$rgen$r. 
Do#a $le akıl dı"ı $l$"k$ler$n kuruldu#u p$yasa ekonom$s$, meta üret$m$, kâr 
pe"$nde ko"ma amacı, emek sömürüsü, "$rketler$n do#ayı ya#malamasını 
kolayla"tıran kap$tal$st devlet aygıtları de#$l de sorun yalnızca artan 
karbond$oks$t m$ktarıdır. Sorun bu olunca çözüm de karbonsuzla"tırma 
olarak sunulur, Avrupa Ye"$l Mutabakatı’nda oldu#u g$b$ karbonsuzla"tırmayı 
sa#lamanın kolay yolu karbon em$syonlarına yol açan fos$l yakıtları terk 
etmek $ç$n enerj$y$ yen$leneb$l$r enerj$ kaynaklarından üretmekt$r. Bunun 
anlamı Avrupa’ya yüzb$nlerce adet rüzgâr, elektr$k türb$nler$ ve güne" 
paneller$ yerle"t$r$lmes$d$r. Ne var k$ rüzgâr türb$nler$, güne" paneller$ 
ve p$ller$n yapımında gerekl$ elementler ve metaller yo#un madenc$l$k 
faal$yetler$ $le elde ed$l$r. Otomob$llerde “Ye"$l Dönü"üm” benz$nden elektr$#e 
geç$"le sa#lanacaktır. Oysa elektr$kl$ otomob$llerde de kullanılan l$tyum 
p$ller$ $ç$n b$le AB 2050 yılında bugünkü taleb$n$n en az 60 katı l$tyuma 
gereks$n$m duyacak. L$tyum madenc$l$#$nde yeryüzü altüst ed$lecek, 
enerj$ ver$ml$l$#$n$ sa#lamak $ç$n yalıtımlı, “dü"ük karbonlu” yen$ konutlar 
yapılacak ama böylece canlanan $n"aat sektörünü beslemek üzere b$nlerce 
kum, mermer, k$rem$t, tu#la, ta" ocakları açılacak, $kl$m dü"manı ç$mento 
fabr$kaları tam kapas$te çalı"acak, dem$r madenc$l$#$ yapılacak ah"ap elde 
etmek $ç$n ormanlar yok ed$lecek.

Avrupa Ye"$l Mutabakatı’na umut ba#lanamayaca#ı $çerd$#$ bu pol$t$kalardan 
bell$d$r. !kl$m sorununa çözüm get$r$yormu" g$b$ yapılırken madenc$l$kle, $n"a-
atçılıkla, elektr$kl$ otomob$llerle yen$leneb$l$r enerj$ santraller$ $le ekoloj$k yıkım 
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önlenm$" olmaz, b$r ortamdan ötek$ne aktarılıp yer$ de#$"t$r$l$r ve sonuçta 
çökü" kaçınılmaz hale gel$r.

SÖMÜRÜLEN VE EZ $LEN TOPLUM KES $MLER $YLE DO&ANIN YAR ARINI 
BÜTÜNLE%T $REN YEN $  B $R DÜZEN.  &$rketler, onları tems$l eden 
örgütler, hükümetler kap$tal$st devletler$n uluslararası b$rl$kler$ $kl$m sorununu 
çözmek yer$ne ekoloj$k yıkımı der$nle"t$ren gelece#$ ötelenm$" mal$ yükü de 
halka yükleyen b$r pol$t$kada mutabakata varmı"lar Asıl sorun toplumsal 
e"$ts$zl$klere ko"ut olarak $kl$m de#$"$kl$#$n$n ve ekoloj$k yıkımın altında ez$len 
emekç$, $"s$z, göçmen, sömürülen, sömürgele"t$r$len %99u olu"turan halkların 
bu oyunu bozup bozmayaca#ıdır.

Sermaye ve devlet aktörler$n$n dünyaya dayattıkları ye"$l mutabakatın $deolo-
j$k esaret$nden kurtulup, sömürülen ve ez$len toplum kes$mler$yle do#anın 
yararını bütünle"t$ren gerçekten yen$ b$r düzen kurmak $ç$n mücadeley$ 
yükselmekten ba"ka b$r çözüm yok.  !kl$m$n de $nsanlı#ın da kurtulu"u $"te bu 
mücadeleye ba#lıdır. ( Prof. Dr. Aykut Çoban)

B$zler ekoloj$ mücadeles$n$n akt$v$stler$ olarak “ Ba"ka b$r Dünya Mümkün” derken 
tam da bunu kast ed$yor, bunun $mkân ve olanaklarının örnekler$n$ görünür 
kılmaya çalı"ıyoruz.

Do#a hakları, ya"am hakkı, suya er$"$m hakkı, tem$z hava hakkı, ya"amsal dön-
güler$n$ devam ett$rme hakkı, saygı duyulma hakkı, kend$ k$ml$#$n$ ve bütün-
lü#ünü ayrı özlük ve b$rb$r$yle $l$"k$l$ varlıklar olarak sürdürme hakkı, bütünsel 
sa#lık hakkı, k$rlenmeden zeh$rl$ ve radyoakt$f atıklardan muaf olma hakkı, 
barı" $ç$nde b$rb$r$yle ya"ama hakkı g$b$ haklar ve özgürlükler elbette k$ 
demokrat$k b$r ortamda ye"er$r ve kar"ılık bulur. Toplumu kap$tal$st yıkıcı ve 
ekos$stemler$ tahr$p eden bu cehennemden çıkarmak ve yen$den ekoloj$k, 
demokrat$k b$r toplumsallı#ın yaratılması ; ancak demokras$n$n tüm kurum 
ve kuralları $le $"led$#$ b$r ortamda gerçekle"eb$l$r.

Ekoloj!

Emek
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Çalı"ma ya"amının $nsan$le"t$r$lmes$ ve dolayısıyla çalı"ma ya"amında demokras$ 
mücadeles$n$n, genel demokras$ mücadeles$nden ayrı ele alınamayaca#ını, 
demokrat$k b$r devlet$n $n"ası mücadeles$n$n aynı zamanda emek alanının 
da demokrat$kle"mes$ anlamına geld$#$n$n farkındayız.

Bu bakımdan, ekonom$k alan, s$yasal alan ayrılı#ı olarak $fade ed$len ve bu dola-
yımla $"ç$ sınıfının ve send$kal hareket$n mücadeles$n$ yalnızca $kt$sad$ me-
selelerle sınırlamak $steyen yakla"ım $ç$nde olmadı#ımızı özell$kle bel$rtmek 
$ster$z. 

Emek, demokras$ ve özgürlük mücadeles$n$n b$rb$r$n$n ayrılmaz parçası oldu#una 
$nanıyoruz. Bu $nançla, $nsanca çalı"ma ve ya"am ko"ulları, e"$t, özgür, barı" 
$ç$nde ya"adı#ımız b$r ülke ve dünya $ç$n tüm d$renenlerle mücadeleler$m$z$ 
ortakla"tırmak $ç$n Demokras$ Konferansının akt$f b$r b$le"en$y$z.

!"ç$, memur, sözle"mel$, ta"eron vb. g$b$ b$r d$z$ $st$hdam b$ç$mler$ $le oldukça farklı 
adlarla çalı"tırılan $"ç$ sınıfı nüfusun oldukça büyük b$r kısmını olu"turmak-
tadır. G$derek büyüyen bu kes$m b$r d$z$ sorunla kar"ı kar"ıya ve sorunlar 
çözülmek b$r yana daha da artmaktadır. Ya"anan bu sorunlardan b$r kısmı 
yapısal olarak tanımlanab$lecek ve uzun dönemd$r varlı#ı sürdüren sorun-
lar $ken, b$r kısmı da özell$kle pandem$ $le b$rl$kte ortaya çıkmı" ya da daha 
yakıcı hale gelm$"t$r.

Önces$nden ba"layan neo-l$beral programa uyarlanma adımları, AKP $le büyük b$r 
hız kazandı. AKP’n$n hükümet ett$#$ 2002’den bugüne çalı"ma ya"amına yö-

Çalı"ma 
Ya"amında
Demokras!

Örgütlenme, toplu sözle#me yapma ve grev hakkının özgür 
b!ç!mde kullanılamadı"ı ya da bu haklardan b!r!n!n yoklu"u ya da 
etk!s!zle#t!r!ld!"! hallerde gerçek anlamda send!kal özgürlüklerden 
söz ed!lemez. 

Emek

nel$k Cumhur$yet tar$h$nde görülmed$k ölçüde b$r d$z$ yasal de#$"$kl$k yapıldı 
ve yen$ b$r çalı"ma rej$m$ $n"a ed$ld$. B$reysel hakları düzenleyen $" kanunları 
$le kollekt$f hakları düzenleyen send$kal yasalar köklü de#$"$kl$klere u#radı. 
!"ç$ler h$ç olmadı#ı kadar esnek $st$hdam b$ç$mler$ $le çalı"tırılırken, kuralsızlık 
kural hal$ne geld$ ve bu çalı"ma $l$"k$s$ güvences$zl$#$ yarattı.

Emek ve sermaye arasındak$ $l$"k$ler de yen$den düzenlend$, sermayen$n emek 
kar"ısındak$ egemenl$#$ arttırıldı, esnekl$k temell$, kuralsızlı#ı ve güvences$zl$-
#$ artırıcı düzenlemeler yapıldı.

ÖRGÜTLENME, T $S VE GREV HAKKI:  Emek kes$m$n$n uzunca süred$r varlı-
#ını sürdüren sorunlarının ba"ında ant$ demokrat$k $çer$kte send$ka yasaları 
gelmekted$r. !"ç$ler, örgütlenme hakkını sınırlayan, zorla"tıran barajlar vb. $le 
toplu sözle"me yapma hakkını neredeyse $mkânsız hale get$ren, grev hakkını 
etk$s$zle"t$ren send$kal yasalarla kar"ı kar"ıya $ken; kamu emekç$ler$ $se, grev 
hakkını $çermeyen b$r düzenleme $le göstermel$k b$r toplu sözle"me hakkı $le 
gerçek anlamda send$kal özgürlükten mahrum durumdalar. Oysa send$kal 
haklar dey$nce, özgür b$ç$mde örgütlenme, toplu sözle"me yapma ve grev 
hakkının bütünlü#ünden söz ed$l$r. Bu bakımdan, örgütlenme, toplu sözle"me 
yapma ve grev hakkının özgür b$ç$mde kullanılamadı#ı ya da bu haklardan 
b$r$n$n yoklu#u ya da etk$s$zle"t$r$ld$#$ hallerde gerçek anlamda send$kal 
özgürlüklerden söz ed$lemez. 

D$#er yandan, emekl$ler ba"ta olmak üzere, $"s$zler, gençler g$b$ b$rçok toplumsal 
kes$m$n de send$kala"ma hakkını b$le kullanmadıkları, örgütlenme haklarının 
yasaklandı#ı b$r dönemdey$z. S$yasal $kt$darın send$kalar üzer$ndek$ baskısı 
f$$l$ ayrımcılık da sürmekted$r. !kt$dar, örgütlenmek $steyenler$n kend$ send$ka-
larını seçmes$ne müdahale etmekte, send$kalar arasında ayrımcılık yapmak-
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ta; böylece, kend$ send$kalarını yaratmaktadır. Send$kal hareket tümüyle 
etk$s$z hale get$r$lmeye ve do#rudan devlet send$kacılı#ı egemen olmaya 
ba"lamı" durumdadır. 

Gerek $"ç$ gerekse de memur send$kalarına $l$"k$n send$kala"ma $stat$st$kler$ne 
baktı#ımızda da bu durumu görmek mümkün. Her ne kadar $"ç$ler$n sen-
d$kala"ma oranı artıyor görünmekte $se de bunun hormonlu b$r büyüme 
oldu#unu, kamu ta"eronlarını kend$ $sted$kler$ send$kalara üye yaptıklarını 
görüyoruz.

D$#er yandan $"ç$ler$n send$kala"ma oranı 2021 Ocak $stat$st$kler$ne göre yüzde 
14.40 ve send$kalı $"ç$ 2 m$lyon 69 b$n görünmekte $se de, b$r anlamda gerçek 
send$kal örgütlenmey$ yansıtması bakımından toplu sözle"meden yararla-
nan $"ç$ sayısının bu sayının çok altında oldu#u b$l$nmekted$r.

Memur Sen $s$ml$ konfederasyonun 2002 yılında 41 b$n üyes$ varken, 2020 yılında 
1 m$lyon 13 b$n üyeye ula"tı#ını ve yüzde 2322 oranında b$r artı" ya"adı#ını 
görüyoruz. Bu orandak$ b$r artı"ın dünyada b$r $lk oldu#unu b$l$yoruz.

Bu tablonun b$ze gösterd$#$ ortada. !kt$dar, kend$ $deoloj$k eksen$ndek$ send$kaları 
güçlend$rmeye çalı"makta, bunun $ç$n tüm olanakları kullanmaktadır.

GÜVENCES $ZL $K, $%S $ZL $K: Send$kal haklarımızla $lg$l$ bu gel$"me yanında, 
çalı"ma ve ya"ama ko"ullarımız da sürekl$ kötüle"$yor. Part t$me, ta"eron, 
sözle"mel$ ve benzer$ adlar altında farklıla"tırılmı", ama geç$c$ $"ç$l$#$n esas 
oldu#u b$r $st$hdam b$ç$m$ temel çalı"ma b$ç$m$ olmu"tur. Neredeyse tüm 
kuralların esnet$ld$#$ ve kuralsızlı#ın kural hal$ne geld$#$ güvences$zl$k eksenl$ 
b$r çalı"ma $l$"k$s$ yerle"$k hale gelm$"t$r.

Geç$c$ $"ç$l$k ve kuralsızlık güvences$zl$#e de beraber$nde get$rmekte, $"ç$ sınıfı, 
gelecek kaygısıyla en olumsuz çalı"ma ko"ullarına rıza göstermek zorunda 
kalmaktadır.

!"s$zl$k g$derek artmakta, artık yedek $"gücünü a"an k$tlesel b$r n$cel$#e ula"mak-
tadır. Hem dar hem gen$" tanımlı $"s$zl$kte artı" devam ed$yor. D!SK-AR ver$-
ler$ne göre, gen$" tanımlı $"s$zl$k yüzde 27,4 oldu! N$san 2021’de 9 m$lyon 837 
b$n olarak gerçekle"t$. Yakla"ık 10 m$lyon $"s$zden söz ed$yoruz. Kadınlarda 
gen$" tanımlı $"s$zl$k oranı yüzde 34!

D$#er yandan, halen kısa çalı"ma ödene#$ ve nakd$ ücret deste#$ alan yüzb$nlerce 
$"ç$ var. Bu ödenekler$n kısa süre sonra sona erece#$ b$l$n$yor. Bununla b$rl$kte 
$"s$zler ordusuna yen$ yüzb$nlerce $"ç$n$n eklenece#$ görülüyor.

!kt$dar $"ten çıkarmanın yasak oldu#unu bel$rtse de, kamuoyunda Kod 29 olarak 
s$mgelenen ve SGK $"ten çıkı" kodu $le on b$nlerce $"ç$ $"ten çıkarılmı"tır. Dün 
Kod 29 olarak bel$rlenen ve bugün 42-50 arası düzenlenen !" Kanunu’nun 
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ba"ta 25/II. Maddes$ aynı zamanda send$kala"manın engellenmes$ amacıy-
la da yaygın b$ç$mde uygulanmaktadır.

Bu kodlarla $"ten çıkarılan $"ç$ karde"ler$m$z kıdem ve $hbar tazm$natı alamamak-
tadırlar, $"s$zl$k fonundan yararlanamamaktadırlar, bununla b$rl$kte b$r de 
damgalanmaları neden$yle yen$ $" bulmada da zorluk çekmekted$rler.

Bu nedenle d$yoruz k$, tazm$natsız $"ten çıkarma yasaklanmalıdır. Kıdem tazm$-
natı $"ç$n$n sonradan yararlanması amacıyla b$r$ken ücret$n$n parçasıdır. Bu 
nedenle, gerekçes$ ne olursa olsun $"ç$n$n b$r$km$" gel$r$ne el konulması kabul 
ed$lemez.

Bu kadar yüksek $"s$zl$k oranına kar"ın, s$yasal $kt$darın sorunun çözümüne yönel$k 
h$çb$r adım atmadı#ı g$b$, her fırsatta sermayey$ desteklemekten ger$ dur-
muyor. !"s$zl$k $ç$n kullanılması gereken !"s$zl$k S$gortası Fonu, adeta patron-
ları destek fonuna dönü"mü"tür. Fondan $"ç$lerden çok patronlar yararlan-
maktadır.

!"s$zl$k S$gortası Fonundan yararlanmanın zorlu#u neden$yle sınırlı sayıda $"ç$ bu 
ödenekten yararlanab$lmekted$r. !"s$zl$k s$gortasının amacına uygun b$ç$mde 
$"ç$lere ver$lmes$ Fondan yararlanma ko"ullarının kolayla"tırılması, yararlan-
ma süres$ uzatılması ve yapılan ödemen$n asgar$ ücretten az olmayacak 
"ek$lde artırılması temel talepler$m$z arasındadır.

Bunun yası sıra, çalı"ma süreler$n$n kısaltılması g$b$ çe"$tl$ talepler$m$z$ bu tebl$#$n 
sonunda görmen$z mümkündür.

!"s$zl$#$n yüksek oranda ve kron$k b$r hal almı" olması güvences$z çalı"manın yay-
gınla"masına neden olmaktadır. B$rb$r$nden ayrı dü"ünülmeyecek olan “$"” 
$le “güvence” g$derek b$rb$r$nden uzakla"maktadır. !"ç$ler$n $" ve gel$r güven-
ces$ $le çalı"ması ve ya"aması g$derek zorla"makta, $mkânsız hale gelmekte-
d$r. 

Güvences$zl$k, kamu, özel, statü ve sektör ayrımı gözetmeks$z$n bütün alanlara ya-
yılmı" durumdadır. !"s$zl$k ve güvences$zl$k, b$r yandan send$kal örgütlenmey$ 
c$dd$ anlamda tehd$t ederken, d$#er yandan mevcut s$stem$n ve çalı"ma 
rej$m$n$n korunup sürdürülmes$ $ç$n b$r “terb$ye aracı” olarak kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla, güvencel$ ya"am, güvencel$ $" taleb$ yakıcılı#ını artırmaktadır.

MEVS $ML $K TARIM $%Ç $LER $  VE GÖÇMEN $%Ç $LER:  Göçmen $"ç$ler gü-
vences$zl$#$n en olumsuz b$ç$mler$ne maruz kalmaktadırlar. Genell$kle yerl$ 
$"gücünün yer$ne get$rmekten kaçındı#ı, p$s, tehl$kel$ ve n$tel$k gerekt$rme-
yen $"lerde çalı"mak zorunda kalmaktadırlar. Yerl$ $"ç$lere göre çalı"ma ve 
ya"ama ko"ullarının çok daha a#ır olan göçmen $"ç$ler görmezden gel$nen 
kes$mler arasındadır. 
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!"ç$ sınıfı $ç$nde çalı"ma ko"ulları yanında ve ya"am ko"ulları bakımından en a#ır 
kes$mlerden b$r$n$ de mevs$ml$k $"ç$ler olu"turmaktadır. Özell$kle 1990’lı yıllar-
dan $t$baren Kürtler$n zorunlu göçe tab$ kılınması sonrası güvences$z, dü"ük 
ücretlerle çalı"maya hazır b$r $"gücü büyümü", büyük"eh$rlere ve yakın kent-
lere göç etmek zorunda kalan k$tleler tarım, $n"aat ve h$zmet sektörü $ç$n 
öneml$ b$r ucuz $"gücü kayna#ı olmu"tur. Yakın dönemde, Kürt $"ç$lere ba"ta 
Sur$yel$ler olmak üzere, çe"$tl$ uluslardan $nsanlar da e"l$k etm$", mevs$ml$k 
tarım $"ç$ler$n$n b$le"$m$ de çe"$tlenm$"t$r. 

Mevs$ml$k tarım $"ç$ler$, barınma, e#$t$m, sa#lık g$b$ temel $nsan haklarından da 
mahrum durumdalar ve mevs$ml$k tarım eme#$nde kadınlar ve çocuklar $k$n-
c$l b$r sömürüyle de kar"ı kar"ıya kalmaktadırlar. Mevs$ml$k $"ç$ler arasında 
büyük b$r kes$m$ olu"turan Kürt $"ç$ler, Kürt olmalarından dolayı, aynı $"$ ya-
pan mevs$ml$k tarım $"ç$ler$ arasında c$dd$ b$r ayrımcılı#a, baskıya ve l$nçlere 
varan "$ddete u#ramakta, çalı"ma alanları sınırlandırılmak $stenmekted$r. 
Farklı ulus ve ulusal topluluklardan $"ç$ler$n ve emekç$ler$n b$rl$#$ ve b$rle"$k 
mücadeles$n$n sa#lanması temel görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

KHK’LIL AR:  Çalı"ma ya"amına da$r en vah"$ uygulama KHK’larla ya"anmı"tır.  
Yüz ell$ b$n$ a"kın kamu görevl$s$ somut b$r del$le dayanmadan, ad$l yargı-
lanma yolları tıkanarak kamu görev$nden çıkarılmı"( , emekl$ $kram$yeler$nden 
mahrum bırakılanlar olmu", pek ço#unun özel sektörde de $" bulmasını en-
gelley$c$ uygulamalar hayata geç$r$lm$"t$r. Ayrıca $hraç ed$lenler$n pasaport-
larına el konularak seyahat özgürlükler$ ve ba"ka b$r ülkede çalı"ma hakları 
da ortadan kaldırılmı"tır. Çalı"ma haklarından mahrum ed$lmeler$ $le a#ır 
hak $hlal$ ya"amı"lardır.

Çalı"ma ko"ulların kötüle"mes$, esnek, kayıtsız $st$hdamın artması, $"ç$ c$nayetle-
r$n$n artmasını da beraber$nde get$rm$"t$r. Her yıl b$nlerce $"ç$, $" c$nayetle-
r$nde ya"amını kaybetmekted$r. Madenler, tersaneler, $n"aatlar k$tlesel $"ç$ 
kıyımlarının mekânları olmu"tur. Bu kıyımlar “kader” ve “fıtrat” söylemler$ $le 
me"rula"tırılmaya çalı"ılmaktadır. 

$%Ç $  C $NAYETLER $ :  !" kazaları ve meslek hastalıkları, sermayen$n azam$ kâr 
hırsı ve çalı"ma ya"amına yönel$k pol$t$kaların emek aleyh$ne olu"masından 
kaynaklanmaktadır. Emek mal$yet$n$ dü"ürmek üzere dayatılan esnek çalı"-
ma düzen$ bu c$nayet araçlarının g$derek yayılmasına ve emekç$ler$n ya"a-
mını y$t$rmes$ne neden olmaktadır. 

K AYIT DI% I  ÇALI%MA: COVID-19 atık ger$ dönü"ümcüler$, sokak satıcıları,  ev 
$"ç$ler$  g$b$ m$lyonlarca kayıt dı"ı $"ç$y$ etk$lemekted$r. Kayıt dı"ı çalı"anlar, 
ba"ta sa#lık olmak üzere formel $"ler$n sa#ladı#ı temel çalı"ma haklarından 
yoksundur. Bu nedenle de pandem$ sürec$nde kayıtlı $"ç$lerden çok daha 
olumsuz b$ç$mde etk$lenm$"lerd$r. 
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Kayıt dı"ı çalı"anlar arasında bu süreçten en fazla etk$lenen kes$mler arasında ev 
$"ç$s$ kadınlar $lk sıralarda yer alıyor. COVID-19 salgınının gerekt$rd$#$ $zolas-
yon önlemler$ne uymak çabasında olan haneler$n r$skten kaçınmak üzere 
ev $"ç$s$ $st$hdamına son vermeler$n$n de etk$s$yle en fazla $" ve gel$r kaybına 
u#rayanlar ev $"ç$ler$ oldu. Yerl$ ev $"ç$s$ kadınların yanında, çalı"ma ve ya-
"am ko"ulları açısından COVID-19 kr$z$nden en a#ır etk$lenen güvences$zler 
arasında olan  düzenl$ veya düzens$z göçmen kadın $"ç$lere ekonom$k ve 
sosyal destek sa#lanmalıdır.

K ADIN EME&$ :  Kadınların salgından en çok etk$lenen sektörlerde daha çok yer 
alması, okulların kapanıp çocuk, ya"lı, hasta ve engel$ olan b$reyler$n bakım 
$ht$yaçlarının artması ve genel olarak daha fazla evde zaman geç$r$lmes$ 
sebeb$yle bel$rg$n "ek$lde artan hane-$ç$ üret$m ve bakım eme#$n neden$y-
le ekonom$k sorunlardan kadınlar daha çok etk$lenm$"lerd$r ve daha fazla 
yoksulla"mı"lardır.

EMEKL $LER VE EMEKL $  OL AMAYAN EYT’L $LER:  Ülkem$zde yakla"ık 14 
m$lyon emekl$ ve hak sah$b$ yurtta"ımız bulunmaktadır.14 m$lyon emekl$n$n 
5 m$lyon 902 b$n$ SSK emekl$s$d$r ve ortalama SSK emekl$s$ aylık ücret$ 2.206 
TL’d$r. Ba#-Kur emekl$s$n$n ortalama aylık ücret$ 1.684 TL’d$r.

Emekl$ Sandı#ı emekl$ler$n$n ortalama aylıkları 2.735 TL’d$r.14 m$lyon emekl$n$n 
yakla"ık 8 m$lyonu açlık sınırı altında ve y$ne asgar$ ücret$n altında ücret al-
maktadır. 6 m$lyon emekl$ $k$nc$ b$r $"te çalı"makta ya da $" aramaktadır. Bu 
tablonun b$ze gösterd$#$, d$#er toplumsal kes$mler g$b$ emekl$lerde oldukça 
dü"ük gel$rle, zor ko"ullarda ya"amlarını sürdürmek zorunda kalmı"lardır. Ey-
lül 1999 tar$h$nde çıkarılan ve o tar$hte, ‘Mezarda emekl$l$k’ olarak tar$f ed$len 
yasa $le b$rl$kte ülkem$zde emekl$l$k ya"ının uzatılması $le pr$m gün sayısını 
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dolduran ancak, get$r$len emekl$l$k ya"ı sınırı neden$yle emekl$l$k hakkını ka-
zanamayan m$lyonlarca $"ç$-emekç$ açlı#a mahkum ed$lm$"t$r. Kamuoyunda 
‘Emekl$l$kte ya"a takılan’/EYT’l$ler olarak ses$n$ duyuran ve hak mücadeles$ 
veren emekç$ler, $"e ba"ladıkları dönem$n yasalarına göre emekl$l$#e hak ka-
zanmı" olmalarına ra#men ne emekl$ olab$lmekte ne de güvencel$ b$r "ekl$de 
çalı"ab$lmekted$r. 

EMEK VE EKOLOJ $ :  Cov$d-19 pandem$s$, b$ze yen$ emek rej$m$n$n yen$ çev-
re rej$m$yle ve ekoloj$k sınırlarla beraber dü"ünülmes$n$ dayatıyor. Do#anın 
sınırsız sömürüsünün yarattı#ı felaketlerle kırdak$ kenttek$ emek sömürüsü-
nün, do#anın ya#malanmasıylakır emekç$ler$n$n, geç$ml$k tarım yapanların 
mülksüzle"mes$n$n $ç $çe geçmes$ne "ah$t oluyoruz. 

Tem$z b$r üret$m, $"ç$n$n hayatını r$ske etmeyecek b$r üret$m yöntem$ hem $"ç$ sınıfı-
nın hem de tüm yurtta"ların ortak çıkarına. Ayın sonu $ç$n yapılan mücadele 
$le hayatın ve dünyanın sonu $ç$n yapılan mücadelen$n ortak b$r eksende 
yürümes$ kaçınılmaz b$r durum. Ekonom$k sömürü ve ekoloj$k tahr$batın b$rb$r$ 
$le $l$"k$l$ oldu#unun ve dolayısıyla her $k$s$ne kar"ı b$rl$kte mücadele etme-
n$n önem$n$n farkındayız. Kap$tal$zm$n kr$z$ a"ma çabasında, yen$ de#erle-
me alanları yaratma g$r$"$mler$ do#anın daha fazla talanına yol açmasına 
neden oluyor. Bu ekoloj$k talan $"ç$ sınıfı ba"ta olmak üzere tüm toplumsal 
kes$mler $ç$n sonuç yaratıyor. Hem hayat, hem de o hayatın b$r parçası olan 
$"ç$ ölüyor.

EMEK ÜZER $NDE ARTAN DENET $M: Patronlar pandem$ sürec$nde $"ç$ sınıfını 
daha fazla sömürmek amacıyla emek rej$m$nde, üret$m süreçler$nde yen$ 
yol ve yöntem arayı"ı $ç$nde. Onlar, $"ç$ sınıfının mutlak ve görel$ sömürüsünü 
artırmak amacıyla yen$ yönet$m tekn$kler$n$, araç ve yöntemler$n$ devre-
ye koyma çabası $çer$s$ndeler. Eme#$n daha fazla denetlenmes$ne $ht$yaç 
duyuyorlar. Bu amaçla, pandem$ dönem$nde MÜS!AD tarafından $zole üret$m 
tes$sler$ devreye konmak $stend$, ba"ta metal $"kolunda olmak üzere çe"$t-
l$ sektörlerde d$j$tal denet$m c$hazları $le $"ç$ler$ $zlemeye ve denetlemeye 
çalı"ıyorlar. Evden çalı"ma $le de $"ç$lere ek mal$ yükler get$r$l$rken, mesa$ 
saatler$n$n bel$rs$zle"mes$ ve $"ç$n$n $" sürec$ üzer$ndek$ kontrolünün tama-
men ortadan kalkması söz konusu olurken, kolekt$f davranmasının da zem$n$ 
ortadan kalkmaktadır.

Ya"amımızın d$#er alanlarında oldu#u g$b$, çalı"ma ya"amında da gözet$m ve 
denet$m artmakta, zor ve rızaya dayalı emek rej$m$nden esas olarak zora 
dayalı, otor$ter emek rej$m$ $n"a ed$lmekted$r.

$%Ç $LER YOKSULL A% IRKEN PATRONL AR K AR REKORL ARI  KIRIYOR 
Pandem$ $le b$rl$kte yoksulla"mı", $" ve gel$r güvences$nden yoksun b$r $"ç$ 
sınıfı yaratıldı. !"ç$ler$n ücret artı"ları gerçekle $lg$s$ olmayan resm$ enflasyona 
ezd$r$ld$ ve reel olarak ger$led$. !"ç$ sınıfının yarısı asgar$ ücretle ya"amaya 
mahkûm ed$l$rken, asgar$ ücret açlık sınırının b$le ger$s$nde kaldı. 
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Bu dönemde, $"ç$ler, emekç$ler $"s$z kalıp yoksulla"ırken, dü"ük ücretlerle ve daha 
kötü ko"ullarda çalı"mak zorunda kalırken patronların karlarına kar kattılar. 
Forbes derg$s$ tarafından açıklanan dünyanın en zeng$n $s$mler$ l$stes$ne 
g$ren Türk$yel$ $" $nsanların sayısı arttı. Türk$ye toplam 27 m$lyarderle, l$sten$n 
ülkeler bazında 20’$nc$ sırasında yer aldı. Koç Hold$ng’$n 2020 yılı net kârı 
2019 yılına göre yüzde 111 artı" kaydett$. !stanbul Sanay$ Odası (!SO), 2020 yılı 
“Türk$ye’n$n 500 Büyük Sanay$ Kurulu"u Ara"tırması”nın sonuçlarına baktı#ı-
mızda; faal$yet karının b$r öncek$ yıla göre yüzde 55 oranında arttı#ı görülür-
ken maa" ve ücretlerdek$ artı" yüzde 14,4 olmu"tur.

Bu b$rkaç ver$, b$zlere en a#ır ko"ullarda çarkların dönmes$n$n $"ç$ sınıfı ve serma-
yeye bedel$n$ göstermekted$r. Sermaye sınıfı karlarına kar katarken, $"ç$ler 
ölümle kar"ı kar"ıya açlık sınırında çalı"mak zorunda kalmı"lardır.

Gel$r da#ılımı g$derek $"ç$ler, emekç$ler aleyh$ne bozuluyor. Bu ay açıklanan ver$le-
re göre,  Türk$ye’de en yüksek gel$re sah$p yüzde 20’l$k grubun toplam ge-
l$rden aldı#ı pay yüzde 47,5’e yüksel$rken, en dü"ük gel$re sah$p yüzde 20’l$k 
grubun aldı#ı pay yüzde 5,9’a ger$led$. !lk yüzde %20’n$n aldı#ı pay pandem$ 
yılında %1,2 artmı" durumda. Gel$rden en fazla pay alan yüzde 20’l$k kes$m 
$le en az alan yüzde 20’l$k kes$m arasındak$ aradak$ gel$r farkı 7,5 kat $ken 8 
kata çıktı.

D$#er yandan, y$ne bu dönemde ba"ta $"ç$ ve emekç$ler olmak üzere, $ht$yaç sa-
h$pler$ne en az destek veren, kamu kaynaklarından en az pay ayıran ülken$n 
de Türk$ye oldu#unu b$l$yoruz. IMF’n$n son raporunda Türk$ye’n$n pandem$de 
vatanda"larına en az do#rudan destek sa#layan ülkeler arasında oldu#unu 
görülüyor. Türk$ye’de destekler m$ll$ gel$r$n yüzde 2’s$ne yakın ve en az destek 
sa#layan ülkeler arasında.

BARI%  $%Ç $  S INIFININ EN TEMEL TALEPLER $  AR ASINDADIR .  Sava"a 
ve "$ddete ayrılan kaynakların b$zler$n yoksulla"masında öneml$ b$r payının 
oldu#unu b$l$yoruz. Çok çe"$tl$ kaynaklardan sava" ve s$lahlanma $ç$n har-
cama yapılmaktadır. S$lahlanmaya çok büyük kaynakların ayrılmakta ve bu 
nedenle de ya"ama ko"ullarımız daha da zorla"maktadır. 

Öte yandan, sava" ve "$ddet ortamı $"ç$ sınıfı ve emekç$ler$n talepler$n$ görünmez 
kılmakta, ya"anan s$yasal baskı ortamı hak aramayı zorla"tırmakta, her hak 
arayı"ımız zor ve "$ddetle bastırılmaktadır. Bu nedenle, barı" $"ç$ sınıfının en 
temel talepler$ arasındadır.

D $REN $%LER SÜRÜYOR . Farklı, d$l, d$n, ulus, c$ns ve $st$hdam b$ç$mler$nden 
m$lyonlarca emekç$ devlet ve sermayen$n daha fazla ve daha yo#un sömü-
rüsüne kar"ı d$renmekted$r ve bu d$ren$" yükselerek sürecekt$r. !"ç$ sınıfının 
b$r kısmını fabr$kalarda v$rüse, d$#er kısmını da evlerde açlı#a mahkûm eden 
s$steme kar"ı mücadelem$z her yerde sürecekt$r.
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Bütün bu olumsuz gel$"melere kar"ın $"ç$ sınıfının mücadeles$ de sürmekted$r. 
Yurdun dört b$r yanına yayılan d$ren$"ler devam etmekted$r. Yasal grevler 
son yıllarda artarken, yasal grev dı"ı, üret$m$ de etk$leyen d$ren$" b$ç$mler$ de 
artarak sürmekted$r. !" yer$ bazlı eylemler k$tlesel b$r hal alırken, emek mü-
cadeles$nde $z bırakan öneml$ d$ren$"lere tanıklık ed$lmekted$r. Bu ba"kaldırı 
yalnızca d$ren$"e geçen kes$mler $ç$n kazanım yaratmamakta, kend$ sınırlarını 
a"an sonuçlar üretmekte ve $"ç$ sınıfı hafızasına da kayded$lmekted$r.

Buradan grevde ve d$ren$"te olan tüm $"ç$ karde"ler$m$z$ selamlıyoruz. Bu dayanı"-
manın mücadeley$ yükseltece#$ne $nanıyoruz.

Sorunlarımız oldukça çok ve b$z bu sorunlarımızı ya"adı#ımız s$yasal gel$"meler-
den ba#ımsız ele alamayız. Bu nedenle gündel$k mücadelem$z $"yerler$nde 
patronlara yönel$k $ken, sermaye $kt$darına kar"ı mücadele de $"ç$ sınıfının 
mücadele hedefler$ arasındadır. !", a" ve hürr$yet mücadeles$n$n zorunlulu-
#unun ve b$rl$ktel$#$n$n kaçınılmaz oldu#unun farkındayız.

Güvencel$, $nsanca çalı"ma ve ya"ama mücadelem$z s$zlerle b$rl$kte, EKMEK, ÖZ-
GÜRLÜK VE ADALET "$arıyla büyüyerek sürecekt$r.

$%Ç $  S INIFININ GÜNCEL TALEPLER $

1 Asgar! Ücret Yoksulluk Sınırının Altında Olmamalıdır. !"ç$ler$n yarısı asgar$ 
ücretle ve yoksulluk sınırının çok altında b$r gel$rle ya"amaya çalı"maktadır. 
Bu gel$rle ya"amanın mümkün olmadı#ını b$l$yoruz.  Bu nedenle, asgar$ ücret 
$"ç$n$n kend$s$ ve a$les$n$n g$derler$n$ kar"ılayab$lecek düzeye get$r$lmel$ ve 
yoksulluk sınırının altında olmayacak b$r tutarda bel$rlenmel$d$r.

Foto#raf: Özcan Yaman
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2 $"s!zl!k S!gortası Fonundan Yararlanma Kolayla"tırılmalıdır. !"s$zl$k S$gortası 
Fonundan yararlanma ko"ulları kolayla"tırılmalı, yararlanma süres$ uzatılmalı 
ve $"ç$lere yapılan ödeme asgar$ ücretten az olmayacak "ek$lde artırılmalıdır. 
!"s$zl$k S$gortası Fonu sadece $"ç$lere tahs$s ed$lmel$ ve Fon’dan $"verenlere 
destek ve te"v$kler $le kamuya fon aktarımına son ver$lmel$d$r. !"s$zl$k S$gorta-
sı Fonu’nun kullanımı, send$kaların $n$s$yat$f$nde ve denet$m$nde olmalıdır.

3 Kısa Çalı"ma Ödene#! Almak Kolayla"tırılmalıdır. Kısa çalı"ma ödene#$ 
almak $ç$n tüm ön ko"ullar (pr$m ödeme süreler$ vb.) kaldırılmalıdır. Ödeme 
almak $ç$n çalı"ma $l$"k$s$ $ç$nde olmak yeterl$ sayılmalıdır. Ayrıca, alınan en 
dü"ük ödenek m$ktarı asgar$ ücret tutarına get$r$lmel$d$r. Kısa Çalı"ma Öde-
ne#$ alma süres$n$n !"s$zl$k S$gortası süres$ne mahsup ed$lmes$ uygulamasına 
son ver$lmel$d$r.

4 COV$D-19 Meslek Hastalı#ı Olarak Kabul Ed!lmel!d!r. Ba"ta b$nlerce sa#lık 
çalı"anı olmak üzere, çok sayıda $"ç$ COV!D-19’a maruz kalmaktadır. Ayrıca, 
salgının $"ç$ler arasında yayılması da d$#er kes$mlerden çok daha fazladır. 
Bu nedenlerle, COV!D-19’a yakalanma, $" kazası ve meslek hastalı#ı, olarak 
kabul ed$lmel$d$r.

5 $"ten Çıkarma Ko"ulları Yen!den Düzenlenmel!d!r. Kamuoyunda Kod 29 
olarak s$mgelenen ve SGK $"ten çıkı" kodu olarak  42-50 arası  düzenlenen !" 
Kanunu’nun  ba"ta 25/II. Maddes$ olmak üzere, $"ten çıkarılma $le $lg$l$ hü-
kümler yen$den düzenlenmel$d$r.

!"ç$n$n $"ten çıkarılması, $spat yükümlülü#ü $"verende olma ko"uluyla, $"ten 
çıkarılma gerekçes$ne ba#lı olarak adl$ ya da $dar$ (mahkeme kararı ya da 
$" müfett$"$ $ncelemes$) $"lem sonucu gerçekle"mel$d$r. Adl$ ya da $dar$ $"lem 
sonuçlanana kadar $"ç$n$n $" akd$ fes$h  ed$lmemel$d$r.

Tazm$natsız $"ten atılma yasaklanmalıdır. Kıdem tazm$natı $"ç$n$n sonradan 
yararlanması amacıyla b$r$ken ücret$n$n parçasıdır. Bu nedenle, gerekçes$ ne 
olursa olsun $"ç$n$n b$r$km$" gel$r$ne el konulması kabul ed$lemez.

6 Emekl!l!kte Ya"a Takılmaya Son Ver!lmel!d!r. Eylül 1999 tar$h$nde çıkarılan ve 
o tar$hte, ‘Mezarda emekl$l$k’ olarak tar$f ed$len yasa $le b$rl$kte ülkem$zde 
emekl$l$k ya"ının uzatılması $le pr$m gün sayısını dolduran ancak, get$r$len 
emekl$l$k ya"ı sınırı neden$yle emekl$l$k hakkını kazanamayan m$lyonlarca 
$"ç$-emekç$ açlı#a mahkum ed$lm$"t$r. 

S$gortalı olarak $"e ba"lama tar$h$nden $t$baren kadınlarda 20, erkeklerde 25 
yılını dolduran herkese $ste#$ üzer$ne emekl$ olma hakkı ver$lmel$d$r. En dü"ük 
emekl$ aylı#ı asgar$ ücret düzey$ne çek$lmel$d$r. Geçm$"e aleyhte $"let$len 
kanunun $ptal ed$lmel$ ve aylık ba#lanma oranları yen$den düzenlenmel$ ve 
SGK’dan do#an tüm ma#dur$yetler g$der$lmel$d$r. 
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7 KHK Zulmü Son Bulmalıdır. KHK $le $"ten çıkarılmı" tüm çalı"anlar $"ler$ne $ade 
ed$lmel$, $"ten çıkarılmaları $le $"e ba"latılma arasında geçen döneme yönel$k 
ekonom$k ve özlük hakları ver$lmel$d$r.

8 Uzaktan Çalı"mada $"ç!n!n Hakları Korunmalıdır. Evden çalı"ma düzen$ 
$le evler$ne hapsed$len $"ç$ler$n sosyal $y$l$k haller$ tehd$t altına g$rmekted$r. 
Evden çalı"ma saatler$ ve ko"ulları ps$kososyal r$sklere fırsat vermeyecek 
tarzda düzenlenmel$d$r. !"veren $"ç$n$n ruhsal $y$l$k hal$n$ korumak ve yen$den 
tes$s etmek üzere gereken ps$koloj$k destek ve gözet$m$ sa#lamalıdır.

Evden çalı"mayla b$rl$kte $" ve $" dı"ı arasındak$ sınırlar ortadan kalkmı"tır. !"-
ç$ler$n mesa$ saatler$ dı"ında ba#lantıyı kesme hakkı tanınmalı (er$"$lememe 
hakkı), mesa$ saatler$ ve ara d$nlenmeler$ kes$n sürelere ba#lanmalı, fazla 
çalı"tırmanın önüne geç$lmel$d$r.

Evden çalı"an $"ç$n$n ev masrafları artmı"tır. !"veren, evden çalı"ma $le orta-
ya çıkan madd$ yükümlülüklerde (do#al gaz, elektr$k, $nternet, su) çalı"ana 
herhang$ b$r $lave yük yaratmayacak m$ktarda kend$ne dü"en payı ödeme-
l$d$r. 

Evden çalı"ma düzen$nde fazla çalı"ma yapılmadı#ına $l$"k$n $spat yükü $"-
verene a$t olmalı ve bu konuda yasal düzenleme get$r$lmel$d$r. Fazla çalı"ma 
yapıldı#ı kar$ne olarak kabul ed$lmel$ ve aks$ $"verence $spatlanmalıdır.

Evden çalı"ma düzen$n$n  devamlılı#ı açısından gerekl$ tüm ek$pmanlar (b$l-
g$sayar, telefon, yazıcı vs.)  $"veren tarafından kar"ılanmalı ve çalı"ma düze-
n$n olu"turulması $"veren sorumlulu#unda olmalıdır.

Evden çalı"ma düzen$nde $"ç$ler$n kamera $le $zlenmes$, ses kaydı alınma-
sı, denetlenmes$ uygulamalarına son ver$lerek k$"$sel haklarının korunması 
sa#lanmalıdır.

!" Kanunu mevzuatı gere#$nce kre" açma zorunlulu#u bulunan $"yerler$, ço-
cuk bakımı yapacak $"ç$n$n $kematgahına en yakın kre"$n g$derler$n$ kar"ı-
lamalıdır. Mevzuatta bu zorunlulu#a sah$p olmayan $"yerler$ $ç$n de bakım 
$"$n$n haf$flet$lmes$ $ç$n çözüm gel$"t$r$lmel$d$r.

Evden çalı"mayla evler $"yer$ olmu"tur. Evden çalı"ma esnasında ya"anab$-
lecek her kaza $" kazasıdır. !"veren evden çalı"an $"ç$y$ $" sa#lı#ı ve güvenl$#$ 
önlemler$ hususunda b$lg$lend$rmek, gerekl$ e#$t$m$ vermek, sa#lık gözet$m$n$ 
sa#lamak ve ev ko"ullarını $"ç$ sa#lı#ı ve güvenl$#$ne uygun hale get$rmekle 
sorumlu olmalıdır.

Evden çalı"ma düzen$nde denkle"t$rme ve telaf$ çalı"ması olmamalı ve gece 
çalı"ması yasaklanmalıdır.

Emek

$%Ç $  S INIFININ D $&ER TALEPLER $

1 Örgütlenme Özgürlü#ü Önündek! Engeller Kaldırılmalıdır. Özgür b$ç$mde 
örgütlenme, toplu sözle"me yapma ve grev hakkını kullanma $"ç$, memur, 
emekl$, $"s$z vb. herkes $ç$n temel b$r haktır. 

Send$ka kurma ve send$kalara üye olma talep eden herkes $ç$n temel hak 
olmalıdır. Send$kaların örgütlenme b$ç$m$, $"kolu vb. "ekl$nde sınırlandırılma-
malı, örgütlenme alanı ve d$#er çalı"maları kend$ tüzükler$ $le bel$rlenmel$d$r.

Toplu sözle"me hakkı önündek$ barajlar g$b$ tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev 
hakkı, sadece uyu"mazlık hal$nde kullanılab$lecek b$r hak olmamalı, grev ya-
sakları kaldırılmalıdır. Bu çerçevede, dayanı"ma grev$, hak grev$, genel grev, 
$" yava"latma vb. her türlü toplu eylem hakkı güvence altına alınmalıdır. 

2 Send!kal Ayrımcılı#a Son Ver!lmel!d!r. Send$kalar üzer$nde devlet ve serma-
ye baskısına son ver$lmel$, $"verenler$n send$kalar arasında kend$ne yakını 
koruma anlayı"ı son bulmalı ve send$kalar arasında ayrımcılık yapılmamalı, 
herkes$n send$ka seçme hakkına saygı göster$lmel$d$r.

3 Çalı"ma Süres! Kısaltılmalı, Tüm $"ler Çalı"ab!l!r Nüfusa Bölünmel!d!r. !"s$z-
l$#e ac$l önlem bakımından, çalı"ma süreler$ ücretler dü"ürülmeden haftada 
5 gün "ekl$nde 35 saate dü"ürülmel$d$r. Böylece en az yüzde 29 oranında 
yen$ $" alanı açılacak, gen$" tanımlı $"s$zl$k oranı kadar yen$ $" yaratılarak tam 
$st$hdam sa#lanacaktır.

4 Mevs!ml!k Tarım $"ç!ler!ne $nsanca Çalı"ma Ko"ulları Sa#lanmalıdır. Mev-
s$ml$k Tarım !"ç$ler$ne yönel$k dı"lama, a"a#ılama ve "$ddet pol$t$kaları dur-
durulmalı, çalı"tıkları yerlerde temel yurtta"lık haklarından yararlanab$lmeler$ 
$ç$n gereken $dar$ ve toplumsal tedb$rler alınmalıdır.

Kadın mevs$ml$k tarım $"ç$ler$n$n üzerler$ndek$ çocuk bakımı ve ev $"ler$ yükü 
kaldırılmalı, sa#lık sorunlarının çözümü $ç$n özel b$r sa#lık pol$t$kası uygulan-
malıdır. 

Mevs$ml$k tarım $"ç$ler$ $ç$n $nsan onuruna uygun, güvenl$ ve ücrets$z b$r 
ula"ım düzen$ olu"turulmalı; ça#da" ya"ama uygun, sa#lıklı ve sosyalle"me 
$mkanı sa#layan barınma alanları olu"turulmalıdır. 

Send!ka kurma ve send!kalara üye olma 
talep eden herkes !ç!n temel hak olmalıdır. 

Send!kaların örgütlenme b!ç!m!, !#kolu vb. #ekl!nde 
sınırlandırılmamalı, örgütlenme alanı ve d!"er 

çalı#maları kend! tüzükler! !le bel!rlenmel!d!r.
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Mevs$ml$k tarım $"ç$ler$ tem$z su, elektr$k, çöp ve atık g$derme, tuvalet ve 
kanal$zasyon $ht$yaçları kar"ılanmalıdır.

!"ç$ler$n ücret ve çalı"ma ko"ulları, devlet, $"veren ve $"ç$ tems$lc$ler$n$n ka-
tıldı#ı müzakerelerle saptanmalı; bel$rlenen ücret ve çalı"ma ko"ulları $"ç$ 
örgütler$ tarafından denetlenmel$d$r. Mevs$ml$k tarım $"ç$ler$n$n sa#lıklı ya"a-
ma hakkı güvence altına alınmalıdır.

5 Herkese Gel!r Deste#! Sa#lanmalıdır. Gel$r Deste#$ Hakkı taleb$ me"ru ve 
haklıdır. Aylık gel$r$ asgar$ ücret altında olan herkese en az asgar$ ücret tuta-
rında Gel$r Deste#$ ver$lmel$d$r.

6 Kayıt Dı"ı Çalı"maya Son Ver!lmel!d!r.  Her 3 k$"$den b$r$ kayıt dı"ı çalı"tırıl-
maktadır. Kayıt dı"ı çalı"anlara, mültec$lere k$"$sel beyanları yeterl$ görülerek 
aylık en az asgar$ ücret tutarında gel$r deste#$ ver$lmel$, bu tutar güvence 
altına alınmalıdır.

7 Temel G!derlere Destek Ödemes! Yapılmalıdır. Elektr$k, su, do#algaz ve $let$-
"$m kullanma asgar$ $ht$yaç m$ktarı bel$rlenmel$ ve bu m$ktar ücrets$z olmalıdır.

8 Verg!de Adalet Sa#lanmalıdır. Herkesten gel$r$ ve servet$ $le orantılı olarak 
verg$ alınmalı, dolaylı verg$ler kaldırılmalıdır. Ayrıca, sermayedarların sürekl$ 
zeng$nle"mes$ d$kkate alınarak servet verg$s$ alınmalıdır.

9 Ücretl!ler!n Verg! D!l!m! Yüzde 15’de Sab!tlenmel!d!r. Ücretl$ler sürekl$ verg$ 
d$l$mler$n$n de#$"mes$ neden$yle gel$r kaybına u#ramaktadırlar. Bu neden-
le, bazı dönemler alınan ücret zamları $"ç$lere yansımamaktadır. Ücretl$ler$n 
ya"adı#ı bu haksızlı#a son ver$lmel$ ve $lk verg$ d$l$m$ olan yüzde 15’l$k d$l$m$n 
üzer$ndek$ verg$ $"verenler tarafından kar"ılanmalıdır.

10 $" ve $"ç! Bulma Kurumları Etk!n Hale Get!r!lmel!d!r. Özel $st$hdam büroları, 
dayıba"ılık, elç$l$k g$b$ aracı kurum ve mekan$zmalar yasaklanmalı, $" ve $"ç$ 
bulma kurumları $" bulmayı kolayla"tıracak b$ç$mde etk$n hale get$r$lmel$d$r.

11  $st!hdamda Kadın Erkek E"!tl!#! Sa#lanmalıdır. Bunun yanı sıra, e"$t de#er-
de ücrete e"$t ücret pol$t$kasının gere#$ yapılmalı, kadın ve erkekler arasında 
ücret adalets$zl$#$ g$der$lmel$d$r. 

12 Kamuda Güvencel! ve Yen! $st!hdam Yaratılmalıdır. Kamuda, merkez$ $dare 
ve yerel yönet$mlerde, çe"$tl$ adlar (sözle"mel$, vek$l vb.) altında geç$c$ sürel$ 
çalı"maya son ver$lmel$, tüm çalı"anlar güvencel$ b$ç$mde kadrolu çalı"ma-
lıdır. Norm kadro uygulaması yen$den de#erlend$r$lerek, nüfus ve kamusal 
$ht$yaçlar d$kkate alınarak yen$ $st$hdam yaratılmalıdır.

13 Parasız Kamu H!zmet! Ver!lmel!d!r. E#$t$m, sa#lık, ula"ım ba"ta olmak üzere, 
tüm kamusal h$zmetler anad$lde, ula"ılab$l$r, parasız ve n$tel$kl$ olmalıdır.

Emek

14 Etk!n F!yat Denet!m! Sa#lanmalıdır. Haksız ve adalets$z b$ç$mde mal ve h$z-
metlere yapılan zamlar son bulmalı, mal ve h$zmetlere yapılan zamlar konu-
sunda etk$n f$yat denet$m$ yapılmalıdır.

15 Çocuk $"ç!l!#! Yasaklanmalıdır. Çocukları çocukluklarını sa#lıklı b$r "ek$lde 
ya"amaktan alıkoyan, potans$yeller$n$ ve yetenekler$n$ eks$lten, f$z$ksel ve 
z$h$nsel gel$"$mler$ açısından zararlı olan ve ucuz $" gücü olarak de#erlend$r$-
len ve temel $nsan hakkı $hlal$ olan çocuk $"ç$l$#$ne son ver$lmel$d$r.

16 $"ç!ler $" Kazası ve Meslek Hastalıklarına Kar"ı Korunmalıdır. !" c$nayetler$-
n$n sorumlusu patronlar, bürokratlar ve s$yas$ler yargılanmıyor. Yargılananlar 
$se ço#unlukla günah keç$s$ hal$ne get$r$len $" güvenl$#$ uzmanlarıdır. Y$ne 
mahkemeler $" c$nayetler$n$ cezalandırmıyor, fa$ller$ ‘24 taks$tl$ para cezası 
vererek serbest bırakıyor’. !" c$nayetler$n$n sorumlusu patronlar, bürokratlar 
ve s$yas$ler yargılanmalıdır...

ILO ve WHO ver$ler$ne göre 1 ‘$" kazası sonucu ölüm’ kar"ılı#ında yakla"ık 6 
‘meslek hastalı#ı sonucu ölüm’ olmaktadır. Ancak SGK ver$ler$ne göre her yıl 
ortalama 500 c$varı $"ç$ meslek hastalı#ına yakalanmakta ve neredeyse h$ç 
b$r $"ç$ de ölmemekted$r. Meslek hastalıklarının g$zlenmes$nden vazgeç$lmel$ 
ve bu noktada sa#lık örgütler$m$z$n yürütücülü#ünde tesp$t eden/önleyen 
b$r yakla"ım hayata geç$r$lmel$d$r.

Çalı"ma ya"amının denet$m$nde görev yapan $" müfett$"ler$n$n s$yas$ $kt$dara 
olan ba#ımlılı#ının önüne geç$lerek, ‘!" Teft$" Kurulu’nun yönet$m$nde emek 
örgütler$n$n a#ırlı#ı olacak "ek$lde sosyal taraflardan olu"an ba#ımsız b$r üst 
kurul hal$ne gelmes$ sa#lanmalıdır...

Foto#raf: Özcan Yaman
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!"ç$ sa#lı#ı ve $" güvenl$#$n$n sa#lanması öncel$kle devlet$n ve $"veren$n 
görev$d$r. 6331 sayılı !SG Kanunu’da bel$rt$ld$#$ üzere, $" güvenl$#$ uzmanlı#ı 
h$zmet$ ‘!"verene $" sa#lı#ı ve güvenl$#$ $le $lg$l$ konularda rehberl$k ve da-
nı"manlık yapmak’ ve ‘profesyonel yardım’ kapsamındadır. Bu hükümlere 
ra#men $k$nc$l mevzuatta $" güvenl$#$ uzmanının görev kapsamını rehber-
l$k dı"ında de#erlend$ren hükümler de#$"t$r$lmel$d$r. !" güvenl$#$ uzmanları; 
$"veren$n yapmadı#ı veya yapamadı#ı çalı"maların tak$pç$s$ ve sorumlusu 
olmamalıdır.

Ba"ta OSGB’lerde çalı"an $"yer$ hek$mler$ olmak üzere tüm $"yer$ hek$mler$-
n$n $" güvences$ sa#lanmalıdır. Meslek örgütünün, $"yer$ hek$mler$n$n çalı"ma 
ko"ulları, özlük hakları ve e#$t$mler$ konularındak$ yetk$ ve güvenceler$ sa#-
lanmalıdır.

17 Kayıt Dı"ı $st!hdama Son Ver!lmel!d!r. !st$hdamda yer alan her üç k$"$den b$r$ 
kayıt dı"ı çalı"tırılıyor! Kayıt dı"ı $st$hdam tarımda %83,46; sanay$de %16,46; 
h$zmet sektöründe %18,76; $n"aatta %34,72 ve ortalamada %30,59.

Kayıt dı"ı $st$hdam sona ermel$, s$gortasız $"ç$ çalı"tıranlara a#ır yaptırımlar 
uygulanmalıdır.

Kayıt dı"ı çalı"anlara; göçmen $"ç$lere, günlük yevm$ye $le çalı"anlara; ta-
rım $"ç$ler$ne ve $"s$zlere  k$"$sel beyanları yeterl$ görülerek aylık en az asgar$ 
ücret tutarında gel$r deste#$ ver$lmel$d$r.

Emek

Esnaf
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Tüm zamanlarda ya"anan kr$zler$ der$nden h$sseden esnaf; pandem$ sürec$nde 
alanlara çıkıp b$zde varız d$yene kadar neredeyse unutulmu", kader$yle ba" 
ba"a bırakılmı", s$stem$n sadece seç$mlerde hatırladı#ı ve oy deposu olarak 
gördü#ü bu ülken$n ana damarını olu"turan, sess$z sedasız ya"ayan o büyük 
güç büyük b$r a$le olarak sürece hazırlanıyor.

Tüm karde"ler$m$z$n ses$n$n yanına ses$m$z$ katarak, sorunlarımızı ve çözümler$n$ 
konu"aca#ımız DEMOKRAS! KONFERANSI’nı $lk adım olarak görüyor, umudu 
büyütece#$m$ze olan $nancımızla selamlıyoruz.

ÇALI%MA YA%AMININ EN A& IR  $%Ç $LER $Y $Z.  Belk$ de çalı"ma ya"amının 
en a#ır $"ç$ler$y$z. A$le b$reyler$n$ de $ç$ne alan, neredeyse tüm gününü çalı"-
ma alanında geç$ren, s$stem$n dayattı#ı a#ır verg$ yükünün altında ez$len ve 
tamamına yakını pe"$n kes$len, öded$#$  21 kalem  verg$yle devlet$ ayakta tu-
tan b$z$z. Haksız, hukuksuz ve adalets$zce alın ter$m$zden alınan bu verg$ler, 
zor günler$m$zde yaralarımızı sarmak $ç$n b$ze dönmes$ gerek$rken; yanda" 
sermayedarları te"v$kte kullanılıyor, çetelere oluk oluk akıtılıyor.

A#ır ekonom$k ve sa#lık kr$z$n$n ya"andı#ı, hak, hukuk, adalet$n unutuldu#u kısaca 
demokras$n$n kırıntısının dah$ olmadı#ı günümüzde, $kt$darın taraflı ve pol$t$k 
bakı"ıyla dü"man g$b$ davrandı#ı b$r kes$m$z b$z. 

Sorunlarımız 
Ortak, 
Çözümümüz de 
Ortak Olacak

S!yasal !kt!dar !deoloj!k bakı# açısı gere"! el!ndek! tüm olanakları 
kullanarak b!z! cezalandırmı#; bunalım, !flas ve !nt!hara 
sürüklem!#t!r. Yüzde ell!ye varan büyük b!r kes!m !flas ederek !#s!zler 
ordusuna katılmı#, y!ne büyük b!r kes!m! !cra kıskacına alınarak 
tasf!yeyle yüz yüze bırakılmı#tır. 

Esnaf

El$ndek$ devasa güçle algı olu"turarak h$zmet sektöründe bulunan  $"yerler$m$z$n 
büyük bölümünü v$rüs üret$m merkez$ym$" g$b$ lanse etm$"t$r. Bunun $ç$nd$r k$ 
$" kollarımızdan; bar, d$skotek, club, b$rahane ve müz$kholler kapatılarak b$r 
daha açılamaz hale get$r$lm$"t$r.

Y$ne v$rüs bahane ed$lerek  $nsanlarımızın ya"am tarzına müdahale ed$lm$", ba"ta 
tekel bay$ler$ olmak üzere $çk$n$n $’s$n$n geçt$#$ tüm mekânlar ya c$dd$ sınırla-
mayla ya da kapatılmayla kar"ı kar"ıya bırakılmı"tır. !st$snalar har$ç, uyduruk 
maddeler  koyarak b$l$nçl$ b$r "ek$lde  h$çb$r yardımdan yararlandırılmadık. 
Mevcut $kt$dar, b$zlerden topladı#ı verg$lerle h$be ve destek kred$s$ adı altın-
da yaptı#ı yardımları kend$ arka bahçes$ olan odalar vasıtasıyla bell$ b$r ke-
s$me yönlend$rd$. B$z bu yardımlardan zerre kadar yararlanmadık, 2.300.000 
kayıtlı esnaftan sadece ve sadece b$ld$k 1.000.000 esnaf yararlandırılmı"tır. 

Tüm sektörlerde kısıtlamalar kaldırılmı"ken, b$zde hâlâ saat sınırlaması devam 
etmekte olup $" yapamaz duruma get$r$l$yoruz ve $flasa sürüklen$yoruz. 

S$yasal $kt$dar $deoloj$k bakı" açısı gere#$ el$ndek$ tüm olanakları kullanarak b$z$ 
cezalandırmı"; bunalım, $flas ve $nt$hara sürüklem$"t$r. Yüzde ell$ye varan bü-
yük b$r kes$m $flas ederek $"s$zler ordusuna katılmı", y$ne büyük b$r kes$m$ $cra 
kıskacına alınarak tasf$yeyle yüz yüze bırakılmı"tır. 

Foto#raf: Özcan Yaman
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SORUNL ARIMIZ VE $STEKLER $M $Z;  EZ $LEN, SÖMÜRÜLEN, ÖTEK $LE%-
T $R $LEN VE K ATLED $LENLERLE ORTAKTIR .  Çalı"ma arkada"larımız 
yoksul emekç$ kes$m$n gençler$nden olu"makta olup pandem$ sürec$nde 
açlıkla kar"ı kar"ıya bırakılmı"tır. Bunalım, geleceks$zl$k ve umutsuzluk emek-
c$-ö#renc$ gençl$#$ kıskaca alarak bunalımı der$nle"t$rm$"t$r. Esnafın ya"adı#ı 
buhrandan kaynaklı olarak, çalı"ma arkada"larımıza olan yükümlülükler$m$z$ 
yer$ne get$rememem$z ya"adı#ımız sürec$ a#ırla"tırmı"tır. Tüm bu sorunların 
kayna#ı adalets$zl$kler üzer$ne kurulan s$stem, s$yasal $kt$dar ve bu $kt$darın  
toplumumuzu ya"amımızı, hak ve özgürlükler$m$z$ gasp etmes$ndend$r.

Ya"adı#ımız ve ya"amaya devam ett$#$m$z, hak, hukuk ve adalet$n ortadan kaldı-
rıldı#ı, demokras$n$n olmadı#ı, HDP !zm$r $l b$nasının basılarak fa"$st saldırıda 
Den$z Poyraz’ın katled$lmes$, pandem$ sürec$nde ba"lattı#ımız mücadeley$ 
payda"larımızla b$rl$kte ortak sese dönü"türmek, b$rle"$k demokras$ müca-
deles$n$ ba"arıya ula"tırmak her zamank$nden daha yakıcı hale get$rm$"t$r. 

Umudu büyütmeye devam edece#$z. En ö#ret$c$, okunması ve okutulması gereken 
k$tap; prat$kt$r. !k$ yıllık zaman d$l$m$ b$zlere ney$ ne zaman, nerede, k$me kar"ı 
ve k$m$nle b$rl$kte yapmamız gerekt$#$n$ ö#retm$"t$r. 

Esnaflar olarak, her yer$nden $r$n akan çetele"m$", mafyala"mı" bu zülüm düzen$-
ne kar"ı mücadelen$n henüz ba"ındayız. Emekç$ler, üret$c$ köylüler, gençler, 
kadınlar, ekoloj$ mücadeles$ verenler kısaca toplumumuzun yüzde doksan 
dokuzuyla sorunlarımız ortak çözümümüz ortak olacaktır.

Açık b$r cezaev$ne dönü"türülen ülkem$zde, demokras$ konferansı’nı b$r ba"langıç 
olarak görüyoruz.  Esas mücadele 25 Haz$ran’dan ba"layarak sorunlarımızı 
çözecek olan eme#$n ve adalet$n demokras$s$n$ $kt$darla"tırmak olacaktır. 

Emek

Engell!ler
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Ya"adı#ımız ülke net $fades$yle b$reyc$, çıkar odaklı ve fa"$zan b$r yapının tahakkü-
münded$r. Tek vatan, tek m$llet, tek d$n, tek bayrak, tek felsef$ dünya görü"ü, 
tek $nanç ve bu $nancın tek$l yorumu; tek beden ve tek c$ns$yet zorlamasını 
da yanında ta"ır. !deal$ze ed$len form aynı zamanda er$l devlet aklının yansı-
masıdır. Bugün hep b$rl$kte yan yana durma sebeb$m$z, katılımcı demokras$-
n$n temel$n$n farklılıklar olmasıdır. 

Demokras$ Konferansı Engell$ler Çalı"ma Alanı olarak; engell$ler$ do#rudan veya 
dolaylı olarak toplumsal hayatın dı"ına $ten her türlü ayrımcılıkla mücadele 
etme yöntemler$ üzer$ne dü"ünme ve bunları $f"a ederek dönü"türme u#ra-
"ındayız. 

“Tıbbın Med$kal Model$” çerçeves$nde s$stemat$k olarak yalnızla"tırılıyor olmamızın 
$deoloj$k temeller$n$ görünür kılarken, “Tıbbın Toplumsal Model$”ne geç$lme-
s$n$n deney$mler$m$z$ bütünüyle dönü"türeb$lece#$n$ vurgulamak $st$yoruz. 
Hatırlatmak $ster$z k$ engell$l$kler$ tanımlayan tüm d$nam$kler pol$t$kt$r. Engel-
l$ler$n b$rer pol$t$k özne olarak dü"ünülmemes$, b$z$ sakatlayanın bedenler$-
m$z/z$hn$m$z de#$l, toplumsal engeller oldu#unun unutulmasıyla do#rudan 
alakalıdır. 

Her türlü ayrımcılık, b$r d$#er$n$ besler. Engell$l$k; c$ns$yetç$l$k, ırkçılık, türcülük, 
ya"çılık ve homofob$ g$b$ ba"ka pek çok ayrımcılıktan beslen$r ve bu ayrım-
cılıkları kuvvetlend$rmek $ç$n kullanılır. Sava"lar, yoksulluk, afetler, pandem$ 
g$b$ durumlar sıklıkla çoklu-ayrımcılıkla da yüzle"mek durumunda kalan 
engell$ler$n hayatını do#rudan etk$ler. Engell$l$k sosyal devlet$n zayıf oldu#u 

Meselem!z 
K!ml!k 
Meseles!d!r

Evlere hapsed!lm!#, bedensel farklılıklara veya çe#!tl! z!h!n yapısına 
sah!p engell!ler olarak b!zler; global sermaye, total!ter devlet 
yapısı ve tüm m!l!tar!st güçler!n kar#ısında k!ml!"!m!ze sah!p çıkıyor 
ve e#!t yurtta#lık taleb!m!z! ortaya koyuyoruz. 

Engell!ler

ba#lamlarda, sıklıkla sadece özneler$n kend$ler$n$ ve a$leler$n$ etk$leyen, top-
lumun ger$ kalanından uzakta b$r mesele olarak ele alınır.

Hedef$ne engell$ler$ koyan ayrımcılık türüne “sa#lamcılık” den$r. Engell$ özneler 
olarak toplumsal alanlara her katılımımızda farklı sa#lamcılıkla kar"ıla"mak-
tayız. Sa#lamcılık, ba"ka n$ce ayrımcılıkla aynı görünürlü#e sah$p olmayan, 
engell$ler dı"ında kalanların neredeyse h$çb$r zaman duymadı#ı, pek çok 
engell$n$n de $çselle"t$r$p b$zzat kend$s$n$n de uygulayıcısı oldu#u toplumun 
tamamına $çk$n b$r ayrımcılık türüdür.  Bu konuda b$lhassa akadem$n$n ve 
medya organlarının sürekl$ olarak ürett$#$ sa#lamcılıkla yüzle"mes$, kullandı-
#ı d$l ve ben$msed$#$ yakla"ımları rev$ze etmes$ gerekmekted$r.

BUGÜN TÜRK $YE’DE;  Resm$ rakamlara göre bugün engell$ b$reyler$n %41’$ oku-
ma yazma dah$ b$lmemekted$r. Bugün 8 m$lyonun üzer$nde ün$vers$te ö#ren-
c$s$nden sadece 52 b$n$ engell$ ö#renc$d$r. Bunlara açık ö#ret$m ö#renc$ler$ 
de dah$ld$r. 

Tüm yasal düzenlemelere ra#men Kamusal h$zmet ver$len 1 m$lyon 535 b$n kamu 
-özel kurum b$nalarında er$"$leb$l$rl$k düzenlemeler$ engell$ler yok sayılarak 

Foto#raf: Özcan Yaman
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hal yapılmamaktadır. A$le ve Sosyal H$zmetler Bakanlı#ına göre sadece 382 
kamu b$nasına er$"$leb$l$rl$k belges$ ver$lm$"t$r.   

Engell$ler$n $"gücüne katılım oranı sadece %22’d$r. Engell$ler arasında zaten çok 
yüksek olan $"s$zl$k oranı, azalmak yer$ne aks$ne azalmaktadır. 2020 yılında 
engeller$n -sadece !&KUR- kayıtlarındak$ $st$hdam sayısı, %21 oranında azal-
mı", engel$ memur kotaları hala doldurulamamı"tır

Her yıl yüzlerce engell$ f$z$ksel ve c$nsel "$ddete u#ramakta, etk$n tak$p ve $zleme 
s$stemler$ olmadı#ı $ç$n vakaların ço#u yargıya $nt$kal etmemekted$r. 

Bu ba#lamda ülken$n görünmeyen azınlı#ı, evlere hapsed$lm$", ya"am hakkı el$n-
den alınmı", bedensel farklılıklara veya çe"$tl$ z$h$n yapısına sah$p engell$ 
toplulu#u olarak b$zler; global sermaye, total$ter devlet yapısı ve tüm m$l$-
tar$st güçler$n kar"ısında k$ml$#$m$ze sah$p çıkıyor ve e"$t yurtta"lık taleb$m$z$ 
ortaya koyuyoruz. Meselem$z k$ml$k mücadeles$d$r ve mücadelem$z pol$t$kt$r.

Türk$ye Cumhur$yet$ b$r hukuk devlet$d$r. Sosyal devlet$n yurtta"ına kar"ı yüküm-
lülükler$ ve sosyal adalet kavramı anayasa $le garant$ altına alınmı"tır. Engell$ 
haklarının, $nsan hakları perspekt$f$nde de#erlend$r$lmes$, anad$l olan $"aret 
d$l$n$n yaygınla"masından alternat$f $let$"$m s$stemler$n$n desteklenmes$ne, 
özgür kent tasarımından e#$t$m, sa#lık ve ula"ım benzer$ sosyal devlet$n te-
mel sorumluluklarına er$"$m$n keyf$l$#e bırakılmamasına kadar tüm alt ba"-
lıklar aslında her b$r yurtta"ın e"$tl$k hakkının savunulmasıdır. Bu do#rultuda 
toplumun ve muhalefet$n tüm d$nam$kler$n$ hep b$rl$kte çe"$tl$l$#$, farklılı#ı, 
ya"am hakkını savunmaya ça#ırıyoruz. 

Engell!ler

Halklar ve
$nançlar

Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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B$zler, güzel b$r gelecek umut eden; yan yana, barı" ve e"$tl$k $ç$nde, özgürce, kar-
de"çe ya"amak $steyen farklı halklardan ve $nançlardan $nsanlarız. Anadolu, 
Trakya ve Mezopotamya, yüzyıllar boyunca kom"uluk yapmı" farklı mede-
n$yetlere, d$l, d$n ve $nançlara ev sah$pl$#$ etm$"t$r. B$zlere dü"en, dünyanın 
der$n $nsanlık kr$zler$ ya"adı#ı günümüzde, pek az ülken$n sah$p oldu#u bu 
zeng$n kültürel m$rasa sah$p çıkmak, zamanında topraklarımızda tohumla-
rı atılmı" ortak $y$l$kler$ yen$den ye"ertmeye çalı"maktır: Zamanın ruhu, bu 
ortak $y$l$kler$n g$derek kırılganla"tı#ına, daha da özenle korunması gerekl$l$-
#$ne $"aret etmekte. 

Resm$ $deoloj$ ve $kt$darlar tarafından yok sayılmanın; as$m$lasyon, a"a#ılama, 
$nkâr ve $mha pol$t$kalarının kar"ısında bugüne kadar halklar ve $nançlar 
olarak “B$z varız” ded$k; kültürler$m$z$, d$ller$m$z$ ve $nançlarımızı bugüne ka-
dar kend$m$z savunduk. Farklı halklar ve $nançlar olarak b$r araya geld$kçe 
b$rb$r$m$zden ö#rend$k ve her b$r$m$z kend$ k$ml$kler$m$z kadar, yanıba"ımız-
dak$ler$n de talepler$n$n savunucusu olmaya önem verd$k.

Bu her zaman kolay olmadı, ama hep$m$z$n temel "$arı hâlâ ortak: E"$t, özgür yurt-
ta"lık. Buna ula"manın formülü de farklı $nançlarda pek de#$"$m gösterm$-
yor: Hang$ k$ml$kten olursak olalım, hep$m$z b$l$yoruz k$ halkların, $nançların, 
kültürler$n haklarıyla; eme#$n, do#anın, kadınların, çocukların hakları ortaktır. 

E%$T,  ÖZGÜR , K ARDE%ÇE VE BARI%  $Ç $NDE B $R YA%AMIN YOLUNU 
ARIYORUZ. Bugün, farklı halk ve $nanç tems$lc$ler$ olarak b$zler; bu toprak-
ların hak mücadeles$ veren tüm toplumsal kes$mler$yle b$rl$kte, co#rafyamız-
dak$ bütün k$ml$k, $nanç, kültür ve anad$ller$n varlı#ını kabul eden; k$ml$kler$n, 

E"!t Yurtta"lık
Demokrat!k, 
La!k B!r Ülke

Bu sürec!n ters!ne çevr!leb!lece"!ne sam!m!yetle !nanıyoruz: Bugünden 
sonra bulundu"umuz alanlarda b!rb!r!m!ze dokunarak, ortak 
de"erler!m!z üzer!nden b!rb!r!m!zden güç alarak, en öneml!s! de 
toplumun yarısını te#k!l eden kadınların sosyal, s!yasal ve toplumsal 
hayattak! yer!n! sa"lamla#tırarak ve kadınların hazırlayaca"ı yol ve 
yöntem öncülü"ünde ba#ka b!r dünyayı mümkün kılab!l!r!z.

Halklar ve
$nançlar

kültürler$n ve $nançların tüm renkler$yle gel$"eb$lece#$ e"$t, özgür, karde"çe 
ve barı" $ç$nde b$r ya"amın yolunu arıyoruz. 

Oysa yo#un kr$zler, kutupla"malar, gerg$nle"en üsluplar, toplumsal fay hatları 
hep$m$z $ç$n topyekun b$r travmaya dönü"mü" durumdadır. Bu travmadan 
kurtulmak $ç$n Demokras$ Konferansı Halklar ve !nançlar Çalı"ma Alanı ola-
rak ça#rımız, öncel$kle d$l$, kültürü, $nancı $ç$n mücadele etmek $steyenlere-
d$r. Yan$ önce b$zler, en gen$" kes$mler olarak b$r araya gelel$m, nasıl b$r ülke 
$sted$#$m$z$ bu toprakların tüm halklarından ve $nançlarından $nsanlar olarak 
b$rl$kte konu"alım. Ortak talepler$m$z$ bel$rlerken, yarının $nsanca, onurlu, 
karde"çe ya"amı $ç$n savunaca#ımız de#erler$m$z$ ortaya koyalım.

Vatanda"lık tanımıyla $"e ba"lanab$l$r: H$çb$r etn$k k$ml$#e ve $nanca ayrıcalık ta-
nımayan, "$ddet ve nefret d$l$ dı"ında dü"ünce ve $fade özgürlü#üne yönel$k 
bütün yasakları kaldıran b$r yakla"ımla yola çıkılab$l$r. 

DEMOKR AT $K VE KÜLTÜREL HAKL AR ANAYASAL GÜVENCEYE ALIN-
MALI.  Demokrat$k ve kültürel hakları anayasal güvence altına alan; tekt$p-
le"t$rmeye çalı"mayan, h$çb$r halkın k$ml$#$n$n, $nancının, kültürünün ve ana-
d$l$n$n ötek$le"t$r$lmed$#$, adalet$n hüküm sürdü#ü demokrat$k b$r Türk$ye’y$ 
hayata geç$rmek çok da zor olmasa gerek. Bu kad$m toprakların çocukları 
olarak b$zler, farklılıklarımızın zeng$nl$#$m$z oldu#unu; tüm farklılıklarımızla 
b$rl$kte, karde"çe ya"ayab$lece#$m$z$ tecrübeyle b$l$yoruz: Yüzyıllarca b$rb$r$-
m$z$ tanıyarak ve anlayarak; çok d$ll$, çok kültürlü, onurlu ve özgür b$r toplu-
mu var edeb$ld$k. B$rl$kte ya"amak, b$z$m do#alımızdı. Bu do#allı#ı, egemen 
z!hn!yet bozdu. 

Ancak bu sürec$n ters$ne çevr$leb$lece#$ne sam$m$yetle $nanıyoruz: Bugünden 
sonra bulundu#umuz alanlarda b$rb$r$m$ze dokunarak, ortak de#erler$m$z 
üzer$nden b$rb$r$m$zden güç alarak, en öneml$s$ de toplumun yarısını te"k$l 
eden kadınların sosyal, s$yasal ve toplumsal hayattak$ yer$n$ sa#lamla"tıra-
rak ve kadınların hazırlayaca#ı yol ve yöntem öncülü#ünde ba"ka b$r dün-
yayı mümkün kılab$l$r$z.

Anad$l$m$zle e#$t$m  görerek la$k b$r ülkede $nançlarımızı karde"çe ya"ayab$l$r$z.
Ayrımcılı#a, as$m$lasyon pol$t$kalarına ve nefret söylemler$ne kar"ı kadın-er-
kek b$rl$kte mücadele ett$#$m$z g$b$, anad$ller$m$zde e#$t$m görerek, la$k b$r 

Demokrat!k ve kültürel hakları anayasal güvence altına 
alan; tekt!ple#t!rmeye çalı#mayan, h!çb!r halkın k!ml!"!n!n, 

!nancının, kültürünün ve anad!l!n!n ötek!le#t!r!lmed!"!, 
adalet!n hüküm sürdü"ü demokrat!k b!r Türk!ye’y! hayata 

geç!rmek çok da zor olmasa gerek. 
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ülkede $nançlarımızı karde"çe ya"ayab$l$r$z. Bu $se v$cdan$ de#erlere, adalet 
duygusuna sah$p b$zler$n daha kararlı, daha $nançlı dayanı"masıyla, a#ız-
b$rl$#$yle barı" d$l$n$ daha da güçlend$rmem$zle mümkün olab$l$r. 

  Anayasa ve yasaların temel esasları daha $nsan$, toplumsal adalet$ daha çok 
gözeten b$r "ek$lde yen$den ele almalıdır: Devlet$n egemen felsefes$n$n, her-
hang$ b$r ulusu ve d$n$ önceleyerek ve $mt$yazlı kılarak d$#erler$ $ç$n ma#dur$-
yete sebep olan yapısının âc$len de#$"mes$ gerekmekted$r. 

E"$t yurtta"lı#ı, halkların ve $nançların demokrat$k ve kültürel haklarını güvence 
altına alan b$r Anayasa, kalıcı ve onurlu b$r barı"ın anahtarı olacaktır. Ülkedek$ 
bütün etn$k ve d$n$ unsurların e"$t b$r statüde a$d$yetler$n$n gerekler$n$, $nancını, 
$nançsızlı#ını, kültürel de#erler$n$ $kt$darların baskı ve dayatmalarına maruz 
kalmadan ya"ayıp gel$"t$rmeler$ $ç$n madd$ ve manev$ ortam ve $mkanlar 
olu"turulmalıdır. K$ml$kler$n - kültürler$n ta"ıyıcılı#ı, $nsanlık tar$h$n$n ortak m$rası 
anad$ller$ sayes$nde olur. Türk$ye co#rafyasının bütün anad$ller$n$ korumak, 
yaygınla"tırmak, ya"atmak $ç$n bütün $mkanlar seferber ed$lmel$d$r.

K $N VE NEFRET SUÇL ARI  ANCAK ANAYASAYL A ENGELLENEB $L $R . 
S$yaset$n d$l$ de dı"layıcılıktan uzakla"ıp yapıcı, uzla"macı, tüm kes$m, halk 
ve $nançları kucaklayıcı b$r hale dönmel$d$r. “K$n ve nefret suçları”nın tanımı, 
bütün kültürel, etn$k ve d$nî a$d$yetler$ kapsayacak "ek$lde tav$zs$z gen$"let$l-
mel$, bu tür suçlar anayasal hükümle önlenmel$d$r. Kutsallar, $st$smar ed$l-
meden, b$r grubun d$#er gruba kar"ı kullanab$lece#$ b$r $mt$yaza dönü"tü-
rülmeden devlet yönet$m mekan$zmalarından çıkartılmalıdır. !kt$dar yapısının 
yatay b$r $l$"k$lenme $le, etn$s$te veya d$n gözet$lmeks$z$n, ehl$yet ve l$yakat 
ölçüsünde kadrola"ması esas alınmalıdır.

Bu topraklarda etn$s$te ve d$n ayrımcılı#ına dayalı pek çok acı ya"andı. Bu acıla-
rın b$r daha ya"anmaması, daha e"$tl$kç$, daha özgür b$r toplum $ç$n yasal 
düzenlemeler yapılmalı, cesaretle geçm$" $le yüzle"$l$p gelece#e da$r yen$ b$r 
v$zyon ve m$syon bel$rlenmel$d$r.  

Bütün bu talepler$n gerçekle"mes$, omuz omuza, b$rl$k $ç$nde kenetlenmem$zle 
mümkündür.  Demokrat$k b$r ülke $ç$n programımızı olu"tururken, bütün halk-
lardan ve $nançlardan k$"$ler$, kurum tems$lc$ler$n$, $n$s$yat$fler$, bu çalı"mayı 
b$rl$kte daha da zeng$nle"t$rmeye ça#ırıyoruz. !nsan de#erler$yle, haklarıyla 
$nsandır. Bu güzel yürüyü", farkındalıkla ba"lar: Farkında olan, farklılıkların 
de#er$n$ b$l$r, korur ve sorumluluk üstlen$r. E"$t yurtta" olaca#ımız demokrat$k, 
la$k b$r ülke $ç$n mücadele edece#$z ve kazanaca#ız!  Gelece#$m$z $ç$n b$r 
araya gelecek, özgür b$r ya"amı b$rl$kte $n"a edece#$z!

Halklar ve
$nançlar
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Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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HUKUK DEVLET $  VE BA& IMSIZ YARGI demokras$n$n asgar$ ko"uludur, 
Adalet, ya"amsaldır! Demokrat$k Hukuk Devlet$, b$reyler$n evrensel hukukça 
kabul gören temel hak ve özgürlükler$n$; c$ns$yet, c$nsel yönel$m, sınıf, d$l, 
$nanç ve kültür farklılıkları kapsamında topluluk haklarını ve kamunun ortak 
yararına $l$"k$n kolekt$f haklarını koruyan ve gel$"t$ren; yasama-yürütme-yar-
gı erkler$n$n ba#ımsızlı#ı $le denge-denet$m mekan$zmalarını $çeren; $daren$n 
tüm eylem ve $"lemler$nde hukukla ba#lı oldu#u; basının özgürlü#ünü, ün$-
vers$teler$n özerkl$#$n$, her türlü d$nsel zorlayıcı mekan$zmalara kar"ı toplum-
sal ya"amın, b$l$m ve sanatın özgürlü#ünü güvenceye alan devlett$r. 

Ant$ demokrat$k anayasalar, darbe yasaları, fa"$zan ceza s$stem$, la$kl$k $lkes$ne 
aykırı, c$ns$yetç$, s$yasal demokras$n$n temel sorunlarının çözümünü $çerme-
yen hukuk s$stem$ her zaman sorunlu olmu"tur. 2016 yılında $lan ed$len OHAL 
düzen$ $le b$rl$kte artık b$r yasa devlet$ olup olmadı#ı da tartı"ılır hale gelm$"-
t$r. OHAL sürec$nde tüm hukuk$ denet$m mekan$zmaları devre dı"ı bırakılmı", 
KHK’lar $le hak ve özgürlükler Anayasa, A!HS ve yasaya aykırı keyf$ sınırlama-
lara tab$ tutulmu", ceza usul rej$m$ keyf$le"m$", gözaltı süreler$ uzatılmı", avu-
kat görü"ü ve savunma hakkının kısıtlandı#ı ko"ullarda s$stemat$k $"kence ve 
yasak sorgu yöntemler$ uygulanmı", kayıt dı"ı gözaltı ve alıkoymalar ya"an-
mı"tır. Mevcut hukuk düzen$ndek$ soru"turma, yargılama ve $nfaz rej$m$ndek$ 
genell$k/e"$tl$k $lkes$ne aykırı $k$l$ düzenlemeler, OHAL dönem$ ve sonrasında, 
s$yasal muhal$fler $ç$n “dü"man ceza hukuku” olarak $s$mlend$r$leb$lecek b$r 
düzeye ula"mı"tır.

OHAL KHK’ları $le $dar$ soru"turma ve ceza s$stem$ de kuralsızla"tırılmı", 100 b$nden 
fazla kamu çalı"anı, 5 b$nden fazla akadem$syen görev$nden $hraç ed$l-
m$"; herhang$ b$r yargı kararına gerek duyulmaksızın dernek, vakıf, send$ka, 

Adalet 
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Demokrat!k hukuk devlet! !ç!n öncel!kle f!!l! Anayasasızlık ve 
yasasızlık toplamı olan “Ba#kanlık S!stem!”; tek adam rej!m! 
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ve kolekt!f temel !nsan haklarına dayanan demokrat!k b!r 
anayasa yapılmalıdır. 
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medya kurulu"ları, "$rket ve beled$yelere yönel$k kapatma, mal varlıklarına el 
koyma ve kayyım atama g$b$ a#ır $hlal te"k$l eden yaptırımlar uygulanmı"tır. 

Her türlü ele"t$rel tutum, haber ve sosyal medya payla"ımı ceza soru"turmasına 
konu ed$lmekted$r. Tüm hakların anası kabul ed$len $fade özgürlü#ü, her türlü 
ele"t$rel tutum, haber ve sosyal medya payla"ımı ceza soru"turmasına konu 
ed$lmekte, terör örgütü üyel$#$, propagandası, Cumhurba"kanına Hakaret, 
vb. suçlamalar üzer$nden gözaltı ve tutuklamalarla baskılanmaktadır. Gez$ 
D$ren$"$ ve 7 Haz$ran seç$m$ sonrasında sokakta protesto hakkı “terör” $le 
$l$"k$lend$r$lerek yargılama konusu ed$lm$", 5 Haz$ran-1 Kasım arası dönemde 
ya"anan bombalı saldırılarda yüzlerce k$"$n$n katled$lmes$ ve pol$s "$ddet$yle, 
sokakta göster$ hakkı f$$len sona erd$r$lm$"t$r. 15 Temmuz 2016 darbe g$r$"$-
m$ ve sonrasında kalıcı hale get$r$len OHAL hukuku $le Cov$d 19 pandem$s$ 
bahane ed$lerek $fade, göster$ ve örgütlenme özgürlü#ü hukuksuzca engel-
lenm$"t$r. 

Kapatma ve el koymalar yanında, zorlayıcı ve h$lel$ mülk$yet de#$"$kl$kler$, RTÜK 
kararları, Basın !lan Kurumu yaptırımlarıyla basında tek sesl$l$k egemen kılın-
mı"tır. Çok sesl$l$kte ısrar eden gazetec$ler $"$nden ed$lm$", ceza davalarıyla 
susturulmak $stenm$"t$r. S$yas$ part$ yönet$c$ler$, seç$lm$" beled$ye ba"kanları 
ve m$lletvek$ller$, send$kacılar, hak arayan $"ç$ler, kadınlar, Bo#az$ç$ Ün$ver-
s$tes$ ö#renc$ler$, barı" $mzacısı akadem$syenler, ekoloj$k hareketler ve her 
türlü hak mücadeles$ yürütenler “terör” parantezl$ ceza soru"turmaları ve 
çe"$tl$ gerekçelerle tutuklanarak baskı altına alınmı"tır. Yıllarca Galatasaray 
meydanında oturan Cumartes$ $nsanlarının eylemler$, LGBT!+ onur haftası 
etk$nl$kler$, 8 Mart kutlamaları, 25 Kasım kadına yönel$k "$ddete kar"ı göste-
r$ler pol$s "$ddet$ $le engellen$r olmu"tur. Gez$ Eylemler$ üzer$ne Kamu Omb-
dusmanı raporunda da $fade ed$ld$#$ üzere, “2911 sayılı kanunla Türk$ye’dek$ 
toplumsal göster$ler$n b$r pol$s müdahales$ olmaksızın gerçekle"t$r$leb$lmes$-
n$n önü neredeyse kapanmaktadır… ”  

S $YAS $  ELE%T $R $  ÖZGÜRLÜ&Ü YOK ED $LD $ .  S$yas$ muhal$fler$ ve her türlü 
hak arayı"ını “terör” $le $l$"k$lend$ren ceza yargılaması prat$#$, 1991 yılın-
da yürürlü#e konan TMK $le $k$l$ ceza yargılaması, $k$l$ ceza $nfaz s$stem$yle 
tamamlanarak, demokras$n$n temel$ olan s$yas$ ele"t$r$ özgürlü#ü ve s$yasal 
ço#ulculuk üzer$nde daha da sıkıla"an b$r mengeneye dönü"mü"tür.

2020 yılında yapılan son $nfaz yasasında bu $k$l$ $nfaz rej$m$ korunmu"; pek çok 
hasta mahpus ya"amını kaybetmes$ne ra#men, ya"lı, hasta, çocuklu kadın 
ve çocuk mahpuslar $ç$n dah$ ayrımcı hükümler, e"$tl$k $lkes$ne aykırı düzen-
lemelerde ısrar ed$lm$"t$r. !nfaza $l$"k$n tüm yetk$ler !nfaz Hak$ml$kler$ne ak-
tarılarak, $kt$dar kontrollü Sulh Ceza Hak$ml$kler$ne benzer "ek$lde b$r kapalı 
s$stem olu"turulmu"tur. Özell$kle, $dare gözlem kuruluna ver$len yetk$lerle her 
hap$shane ayrı b$r derebeyl$#$ne dönü"türülmü"tür. S$yas$ mahpuslara yöne-
l$k $nfaz yakma tab$r ed$len, denet$ml$ serbestl$k ve ko"ullu salıverme hakla-
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rından mahrum etmey$ amaçlayan keyf$ d$s$pl$n soru"turmaları, a#ır cezalar 
uygulanmaktadır. 

!mralı cezaev$nde uygulanan tecr$t ve a#ırla"tırılmı" müebbet $nfaz cezası rej$m$, 
A!HM’$n 18 Mart 2014 tar$hl$ Öcalan/Türk$ye kararı $le Avrupa !nsan Hakları 
Sözle"mes$n$n $"kence ve onur kırıcı ceza yasa#ını öngören 3. maddes$ kap-
samında $hlal olarak tesp$t ed$lm$"t$r. Ancak A!HM’$n bu $hlal kararının gere#$ 
yapılmadı#ı g$b$ tecr$t ko"ulları avukat görü"meler$ ve z$yaretç$ kabuller$n$n 
engellenmes$, telefon ve mektup/faks yasa#ı $le dı" dünya $le haberle"me-
ye da$r tüm ba#ların koparılması $le mutlak tecr$t boyutuna evr$lt$lm$"t$r. Bu 
tecr$t s$stem$, son $nfaz yasası de#$"$kl$kler$yle s$yas$ mahpuslar $ç$n ola#an 
rej$m hal$ne get$r$lm$"t$r. 

300 b$ne yakın $nsanın tutuldu#u, tutuklu-hükümlü ayrımına ve temel $nsane hak-
larına aykırı uygulamalarla cezaevler$nde sorunlar artmı", $nfaz rej$m$ne ve 
tecr$te kar"ı çe"$tl$ dönemlerde açlık grevler$ ortaya çıkmı"tır. Bugün de s$yas$ 
mahpuslarca tecr$te kar"ı sürdürülen açlık grevler$ 200’lü günler$ bulmu", 
ya"am hakkı $ç$n kr$t$k e"$#e gelm$"t$r.

SEÇME VE SEÇ $LME HAKKI  A& IR  %EK $LDE YAR AL ANDI.  B$r demokrat$k 
s$stem$n asgar$ ko"ulu olan serbest seç$mler, seçme ve seç$lme hakkı; Ana-
yasal ve uluslararası sözle"melere aykırı olarak, s$yasal $kt$dar, mecl$s ço-
#unlu#u ve YSK yargısı aracılı#ı $le s$stemat$k "ek$lde $hlal ed$lmekted$r. Se-
ç$m barajları, haz$ne yardımının e"$ts$zl$#$ g$b$ yıllardır süren sorunlara, 2015 
haz$ranından $t$baren tekrar seç$m ve OHAL sürec$nden $t$baren beled$ye 
ba"kanlarından muhtarlara kadar uzanan yerel yönet$mlere kayyım atan-
ması g$b$ yen$ sorunlar eklenm$"t$r.

!kt$dar part$s$ tarafından Mecl$s ço#unlu#u ve Hükümet yeterl$l$#$n$ kaybett$ren 
2015 Haz$ran m$lletvek$l$ seç$m$ sonuçları kabul ed$lmeyerek 1 Kasım’da “tek-
rar seç$m”e zorlanmı"; Mayıs 2016’da anayasaya eklenen geç$c$ b$r madde 
$le Anayasanın 83. maddes$ndek$ yasama sorumsuzlu#u, anayasa ve Mecl$s 
!çtüzü#ünün yargısal savunma hakkına da$r güvenceler$ $hlal ed$lerek m$llet-
vek$l$ dokunulmazlıkları topluca kaldırılmı", çok sayıda HDP’l$ m$lletvek$l$ tek 
merkezden aynı kararın $crasını göster$r "ek$lde aynı gün gözaltına alınmı" ve 
sonrasında topluca tutuklanmı"lardır. Bugün de kapatma davası gündeme 
get$r$lm$"t$r.

Kes!nle"m!" kararı olmadan yerel yönet!c!ler!n görevden uzakla"tırılması ve 
kayyım atamaları hukuksuzdur. Tak$p eden 2019 yerel seç$mler$nde büyük 
ölçüde Kürt seçmen$n $rades$n$n yansıması olan yerel seç$m sonuçları da, 
$kt$dar tarafından kabul ed$lmem$"; YSK kararları, ceza soru"turmaları ve 
merkez$ $daren$n kayyım atamalarıyla seçmen $rades$n$n tam kar"ıtı $dareler 
hal$ne get$r$lm$"t$r. !stanbul yerel seç$m sonuçları kabul ed$lmem$", tekrar sa-
yıma ve Haz$ran’da tekrar seç$me zorlanmı"tır. HDP’n$n kazandı#ı 65 beled$-
yeden büyük"eh$r, $l, $lçe, belde beled$yes$ olmak üzere 40 beled$ye $le k$m$ 
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muhtarlıklara, CHP’n$n kazandı#ı !zm$r Urla Beled$ye ba"kanlı#ına kayyım 
atanmı"tır. Suç soru"turmasıyla beled$ye ba"kanlı#ı görev$nden alınan d$#er 
beled$yelerde $se Beled$ye Mecl$s$nden seç$lm$"ler atanmı"tır. Böylece, s$yas$ 
ve kentsel rant pol$t$kaları üzer$nden yerel yönet$mlerde seçmen $rades$ne, 
seçme ve seç$lme hakkına, Avrupa Yerel Yönet$mler Özerkl$k &artı ve ek pro-
tokoller$ne aykırı olarak müdahale ed$lm$", ayrıca $k$l$ hukuk yaratılmı"tır. 

OHAL ko"ullarında çıkarılan 674 s. KHK $le henüz kes$nle"m$" b$r mahkum$yet ka-
rarı olmadan sadece ceza yargılaması neden$yle seç$lm$" beled$ye yönet$c$s$-
n$n merkez$ $dare tarafından görevden uzakla"tırılması, val$ ve kaymakamların 
kayyım olarak atanmasına $l$"k$n 5393 s. yasaya eklenen de#$"$kl$kler; Anayasa 
ve A!HS ek 1. protokolü $le korunan seçme ve seç$lme hakkına aykırı oldu-
#u g$b$, Türk$ye’n$n $mzacısı oldu#u Avrupa Yerel Yönet$mler Özerkl$k &artının 
güvenceled$#$ “yerel yönet$mler$n merkez$ veya bölgesel makamlar tarafın-
dan zayıflatılıp sınırlandırılması” yasa#ına ve temel konularda halk oylaması 
$lkes$ne de aykırıdır. Kayyım atanan beled$yelerde “beled$ye mecl$s$, ba"kanın 
ça#rısı olmadıkça toplanamaz. Mecl$s$n, encümen$n ve kom$syonların görev ve 
yetk$ler$ 31.Maddede bel$rt$len encümen üyeler$ tarafından yürütülür.” "ekl$n-
dek$ düzenleme $le yurtta"ların yerel yönet$m h$zmetler$n$n sevk ve $dares$ne 
katılma hakkı ortadan kaldırılmı" olmakta; tüm seç$lm$" yönet$m organlarının 
yetk$ler$ne atanmı"lar tarafından el konulmaktadır. Yurtta"ların, güvenl$k du-
varı $le daha çok karakol görünümüne bürünen yerel yönet$m kurumlarından 
h$zmet alım, $st$"are ve denet$m hakkı da ortadan kaldırılmı"tır. 

YAYGIN B $R CEZ ASIZLIK PR AT $&$  HÜKÜM SÜRÜYOR . !fade, örgütlenme 
ve göster$ hakkı, s$yas$ ele"t$r$ a#ır "ek$lde cezalandırılırken; s$yasal muhal$f-
lerden, kadınlara, $"ç$lerden kamu emekç$ler$ne, $nsan hakları savunucuların-
dan, LGBT! b$reylere, gazetec$lere, hak arayan tüm kes$mlere yönelen erkek, 
devlet ve patron suçlarında yaygın b$r cezasızlık prat$#$ hüküm sürmekted$r.

!S!G Mecl$s$ raporlarına göre, 2020 yılında $" c$nayet$ sayısı 2427’y$ bulmu"tur. 
Davutlar, Torunlar, Soma, Ermenek, Hendek vakalarında artık $" c$naye-

Foto#raf: Özcan Yaman
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t$nden öte “$"ç$ katl$amları” boyutuna geç$lm$"t$r. Ancak m$lyonların gözü 
önünde gerçekle"en bu katl$amlarla $lg$l$ ceza yargılamalarında da, suç alt 
derece çalı"anlara yüklenm$", patronlar ya h$ç yargılanmamı" veya gülünç 
cezalarla adeta ödüllend$r$lm$"t$r. 

B$nlerce yıllık erkek egemen gelenekler yanında, kı"kırtılmı" erkekl$#$ besleyen 
sava"çı, m$ll$yetç$ muhafazakar pol$t$kalar, kadına yönel$k erkek "$ddet$n$ 
artırmakta; yargısal cezasızlık da bu "$ddet$ beslemeye devam etmekted$r. 
Kamu görevl$ler$n$n, s$yasetç$ler$n, bölgedek$ nüfuzlu k$"$ler$n dah$l oldu#u 
kadın c$nayet$ ve c$nsel saldırı suçlarında cezasızlık prat$#$ daha da vah$m 
boyutlara ula"mı"tır. En yakın örneklerden !pek Er, Gül$stan Doku, Kaharman 
Yeldana, Nad$ra Kad$rova c$nayetler$ fa$l$ meçhule ve cezasızlı#a terked$l-
m$", Ay"e Tuba Arslan korunamamı"tır. !stanbul Sözle"mes$n$n kaldırılması da 
cezasızlı#ın öneml$ b$r a"amasıdır. 

Mustafa Suph$ ve 15 arkada"ının Karaden$z’de bo#durulması, Sabahatt$n Al$, Do-
#an Öz, Muammer Aksoy, U#ur Mumcu $le devam eden ve 90’lı yıllar boyun-
ca Kürt co#rafyası ve metropoller$nde onb$nlerce fa$l$ meçhul c$nayet, J!TEM 
operasyonları, zorla yer$nden etmeler, toplu mezarlar, 2015 sonrası C$zre, 
Nusayb$n, Sur g$b$ pek çok $l ve $lçede soka#a çıkma yasakları dönem$nde 
gerçekle"en ya"am hakkı $hlaller$, D$yarbakır Baro ba"kanı Tah$r Elç$ c$na-
yet$ dah$l olmak üzere cezasızlı#a terked$lm$"t$r. 6-7 Eylül olayları, Çorum ve 
Mara" katl$amları, 1 Mayıs 1977 katl$amı, 1995 Gaz$ mahalles$ katl$amı devlet 
güçler$n$n de dah$l oldu#u param$l$ter güçler$n organ$ze ett$#$ b$l$nen ancak 
cezasızlıkla perdelenen örneklerden b$r kaçıdır. 

Susurluk skandalında, dönem$n !ç$"ler$ Bakanı Mehmet A#ar’ın $fades$yle ger-
çekle"en yasa dı"ı “devlet adına 1000 operasyon” hakkında etk$l$ b$r so-
ru"turma yürütülmem$", çe"$tl$ $t$raf ve $f"alara ra#men duvardan b$r tu#la 
çek$lmemekte ısrar ed$lm$"t$r.

Susurluk skandalından sonra b$r kez daha mafya - der$n devlet - $" çevreler$ - 
s$yasetç$-yargı mensupları-gazetec$ler$n k$rl$ $l$"k$ler$n$n ortaya saçıldı#ı b$r 
dönemden geç$yoruz. Sedat Peker $f"alarında yer alan devasa zeng$nle"me, 
kara para aklama, uyu"turucu traf$#$, usulsüz kred$, mala ve medya $mpa-
ratorlu#una “çökme” örnekler$, U#ur Mumcu ve Kutlu Adalı c$nayetler$n$n 
fa$ller$n$ de $"aret eden devasa suç $dd$aları kar"ısında harekete geçmes$ 
gereken yargı mekan$zması sess$z kalmı"tır. Devlet$n suça $"t$rak "üphes$ olan 
her c$nayet soru"turmasında uygulanması gereken B$rle"m$" M$lletler M$nne-
sota Protokolü uygulanmamı"tır.

1. ve 2. emperyal$st payla"ım sava"ları ve fa"$zm dönem$nde $"lenen a#ır $nsan 
hakları $hlaller$ ve buna kar"ı toplumsal mücadele $le “$nsanlı#a kar"ı suç” 
ve “sava" suçları” tanımlamaları ve yargılama mekan$zmaları gel$"t$r$lm$"t$r. 
Nuremberg Uluslararası Asker$ Ceza Mahkemes$ ve pek çok yerel/zamanla 
sınırlı uluslararası yargılama deney$mler$ sonrasında 1998 yılında Roma Sta-
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tüsü $le genel n$tel$kl$ ve da$m$ Uluslararası Ceza Mahkemes$ kurulmu"; soykı-
rım, $nsanlı#a kar"ı suçlar, sava" suçları ve saldırı suçlarının, gerçekte dünya-
nın barı", güvenl$k ve esenl$#$n$ tehd$t eden eylemler oldu#u kabul ed$lm$"t$r. 
Türk$ye’n$n Roma Statüsünü $mzalaması, bu tanıma g$ren a#ır suçların fa$l-
ler$ne kar"ı engelley$c$, caydırıcı b$r rol oynayacak, ulusal planda savcıların 
harekete geçmes$n$ sa#layacak ve cezasızlı#ın sona erd$r$lmes$ne do#ru b$r 
adım olacaktır. BM anla"ması, Cenevre Sözle"meler$ ve 1984 yılında kabul 
ed$len BM Halkların Barı" Hakkına !l$"k$n B$ld$r$ $le; “Halkların barı" hakkının 
güvence altına alınması ve etk$n b$r b$ç$mde ya"ama geç$r$lmes$, her dev-
let$n temel yükümlülü#ü” kabul ed$lm$"t$r. On yıllar boyunca Kürt sorununun 
demokrat$k çözümü yer$ne yürütülen sınır $ç$ ve sınır ötes$ asker$ operasyon-
larda; Irak, Afgan$stan, Sur$ye, L$bya’da yürütülen sava"larda, barı" hakkına 
aykırı hareket ed$lm$" ve pek çok suç te"k$l eden a#ır $nsan hakları $hlaller$ 
ya"anmı"tır.

Demokrat$k b$r devlette, halk egemenl$#$n$n b$r organı olarak yargı erk$, yasama 
ve yürütme gücünden ba#ımsız olmalıdır. Ba#ımsız yargı; yasama organın-
da ço#unlu#u elde eden b$r s$yasal gücün, k$"$ temel hak ve hürr$yetler$n$ 
ortadan kaldıracak, demokrat$k s$stem$n temel dayanaklarını tahr$p edecek 
yasal tasarruflarını denetler; part$ devlet$ prat$#$ne $z$n vermez; demokrat$k 
s$stem$n, halk denet$m$n$n güvences$ olur.

Ba#ımsız yargı; yürütme gücünü sınırlar. Pol$s, asker ve bürokras$ $le devlet gü-
cünün hukuk tanımaz b$r zorbalı#a dönü"mes$n$ engeller. Ba#ımsız yargı hu-
kuk$ bel$rl$l$#$n güvences$d$r; b$r temel yasanın, temel hakların, s$yas$ $kt$dar-
dan gelen karar ve kararnamelerle, genelgelerle de#$"t$r$lmes$ne, b$r gece 
ansızın geçers$z kılınmasına $z$n vermez. 

DEMOKR AT $K B $R DEVLETTE YARGI BA& IMSIZ OLMALIDIR .  Ba#ımsız 
yargı; b$reyler$n ve toplulukların b$rb$rler$n$n hak ve hürr$yetler$ne saygı 
göstermeler$n$ güvence altına alır; c$ns$yet, sınıf, statü, m$ll$yet, d$nsel $nanç 
vb. yönlerden farklı güçtek$ kes$mler$n gücünü sınırlandırır; hukuk kurallarının 
herkese e"$t ve tarafsız uygulanmasının, ad$l yargılamanın ve böylece b$r 
arada ya"amanın, toplumsal barı"ın güvences$ olur, çetele"mey$ sınırlandırır. 
Adalet de, ekmek kadar ya"amsaldır, "a$r$n sözler$yle “halkın ekme#$d$r”

Yargının ba#ımsızlı#ının temel güvenceler$nden b$r$ ve ba"ta gelen$, savunmanın 
ve savunma makamını kurumsal olarak tems$l eden avukatın, Baroların ba-
#ımsızlı#ı ve özgürlü#üdür. Ad$l yargılanma; b$reyler$n adl$ye kor$dorlarında 
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b$r böce#e dönü"med$kler$, $nsan onuruna saygıyı esas alan ko"ullarda, e"$t 
haklara sah$p oldukları, alen$yetle halk denet$m$n$n sa#landı#ı yargı meka-
n$zmalarıyla mümkündür. Ba#ımsız ve özgür savunmanın, yargılamaya etk$n 
olarak katılmadı#ı b$r yargılama, Eng$z$syonun $nfaz yargılamasıdır. 

Adl$ yıl açılı"ları, yürütmen$n merkez$ Saraya ta"ınarak yargının yürütmeye ba#lılık 
mührü vurulmu"tur. Atamalar ve yer de#$"t$rmeler tümüyle !daren$n kont-
rolünded$r. Hak$mler ve Savcılar Kurulu, yüksek yargı üyeler$ do#rudan ve 
dolaylı olarak $kt$dar gücü tarafından bel$rlenmekted$r. S$yas$ yargılamaların 
yapıldı#ı özel a#ır ceza mahkemeler$, Sulh Ceza yargıçlıkları s$yas$ $kt$darın 
vesayet$ altındadır. Hukuktan  ba#ımsızla"ma b$r adım $ler$ ta"ınarak, yasa 
tanımamaya evr$lm$"; yasal zorunlulu#a ra#men AYM ve A!HM kararlarına 
“uymayan ve saygı duymayan” yargıçlık prat$#$ terf$ garant$s$ olmu"tur. YSK, 
Yargıtay, Danı"tay’dan sonra AYM’de de pusulanın tümüyle $kt$darı $"aret 
etmes$ a"amasına gel$nm$"t$r.

2017 yılında “hayır” propagandasının neredeyse yasaklandı#ı ko"ullarda, YSK 
tarafından mühürsüz oyların geçerl$ sayıldı#ı "a$bel$ b$r referandumla $hdas 
ed$len Ba"kanlık rej$m$ $le zaten zayıf olan yasama ve yargı ba#ımsızlı#ı tü-
müyle ortadan kaldırılmı", tüm güçler yürütmede b$rle"m$"t$r. Darbe ruhu ve 
prat$#$, daha da der$nle"m$" “yerl$ ve m$ll$” Ba"kanlık s$stem$nde ya"amaya 
devam etmekted$r. Adl$yelerde adalet arayı"ı; yargıya egemen c$ns$yetç$, 
m$ll$yetç$, $kt$dar ve sermaye yanlısı alı"kanlıklar yanında mafya-s$yaset-ta-
r$kat kl$kler$n$n rekabet alanı hal$ne gelmes$yle de b$r “yargısızlık” sürec$ne 
dönü"mü"tür. 

Toplum olarak; demokrat!k, halk egemenl!#!n! güvenceleyen, temel hak ve 
özgürlükler! koruyan ve güçlend!ren b!r hukuk devlet!n! b!rl!kte !n"a edeb!-
l!r!z. OHAL yasalarının tümüyle ger$ çek$lmes$, dü"ünce - $fade - örgütlen-
me, seçme - seç$lme hakkı ve s$yasal özgürlükler önündek$ tüm yasal ve f$$l$ 
engeller$n kaldırılması, parasız - özerk - b$l$msel - anad$l$nde e#$t$m hakkının 
tanınması, toplumsal c$ns$yet - $nanç-d$l ve kültürler arasında e"$tl$k hak-
larının sa#lanması, $"ç$ sınıfı ve tüm çalı"anların send$ka, toplu sözle"me ve 
grev haklarının ko"ulsuz tanınması, barı" hakkının gere#$ olarak uluslararası 
hukuka aykırı asker$ müdahalelere son ver$lmes$, Kürt sorununun e"$t haklara 
dayalı, barı"çı ve demokrat$k çözümünün sa#lanması; yargı ba#ımsızlı#ı $le 
sav - savunma - karar makamları arasında ba#ımsızlık ve e"$tl$#$ sa#layıcı 
"ek$lde evrensel hukuka uygun düzenlemeler yapılması, adl$ye b$naları $le 
savcılık te"k$latının ayrılması, savcı ve hak$mler$n ayrı kurumlarda örgüt-
lenmes$, savcı ve hak$mler$n mesle#e alım ve atamalarında özerk meslek$ 
kurumların yetk$l$ olması, baroların ve avukatların ba#ımsızlı#ı ve meslek$ gü-
venceler$ $le halk adına yüksek yargıda dava yetk$ler$ sa#lanmalıdır. Demok-
rat$k hukuk devlet$ $ç$n öncel$kle f$$l$ Anayasasızlık ve yasasızlık toplamı olan 
Ba"kanlık s$stem$, tek adam rej$m$ sona erd$r$lmel$, toplumsal ortakla"maya 
dayanan, b$reysel ve kolekt$f temel $nsan haklarına dayanan demokrat$k b$r 
anayasa yapılmalıdır. 
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Türk$ye $nsan hakları hareket$, en öneml$ b$le"enler$nden olan !HD ba"ta olmak 
üzere, uzun zamandan ber$ Türk$ye’n$n en öneml$ konularının ba"ında demok-
ras$ ve $nsan hakları sorununun bulundu#unu söyler. Bunun en öneml$ sebep-
ler$nden $k$s$n$n Kürt sorunu $le d$n ve $nanç özgürlü#ü sorunları oldu#unu, bu 
ba"at sorunlar çözülmeden demokrat$kle"men$n gerçekle"emeyece#$n$ $fade 
eder. Bu sorunların çözüleb$lmes$ $ç$n de Türk$ye’n$n gerçek b$r çatı"ma çözü-
mü ya"aması ve geçm$"$ $le yüzle"mes$ gerekmekted$r. Çünkü Türk$ye kurulu-
"undan ber$ Türk etn$s$tes$ne dayanan ve Sünn$ Müslümanlı#ın devletle"m$" 
hal$n$ ben$mseyen b$r ulus devlet yapısına sah$pt$r. Bu bas$t gerçekl$#$ kavra-
madan sorunların çözülmes$n$ beklemek gerçekç$ olmayacaktır. 

Türk$ye’n$n halen $ç$nde bulundu#u $nsan hakları durumu hakkında ana ba"lıkları 
$le çe"$tl$ tesp$tler yapmakta fayda bulunmaktadır. Durumu tam olarak gö-
reb$lmek $ç$n $se $nsan hakları örgütler$n$n genel ve özel hak $hlal raporlarına 
bakmak gerekecekt$r.

F $ $L $  OHAL REJ $M $  ALTINDA $NSAN HAKL ARI  S $STEMAT $K OL AR AK 
$HL AL ED $L $YOR . Türk$ye’de 15 Temmuz 2016 tar$h$nde gerçekle"t$r$len 
darbe te"ebbüsü bastırıldı#ı halde adeta kar"ı darbe yapılarak 20 Temmuz 
2016 tar$h$nden $t$baren OHAL $lan ed$lm$" ve kes$nt$s$z olarak 2 yıl boyunca 
uygulanmı"tır. OHAL’$n devamını sa#layan 7145 sayılı kanun yürürlü#e ko-
nulmu" ve halen bu kanunun tüm maddeler$ oldu#u g$b$ kullanılarak OHAL 
rej$m$ f$$len kalıcı hale get$r$lm$"t$r. Bu durum/süreç, s$yasal $kt$darın gücünü 

Barı" Olmadan 
Demokrat!kle"me 
Gerçekle"mez

Türk!ye’de tek k!#! yönet!m!ne dayalı otor!ter ba#kanlık model!ne 
kar#ı demokras!n!n ço"ulculuk açıklık ve katılımcılık !lkeler!n! 
hayata geç!recek, kuvvetler ayrılı"ı !lkes!n! ben!mseyecek 
yen! ve demokrat!k b!r s!v!l anayasanın hayata geç!r!lmes! !ç!n 
tüm demokras! ve !nsan haklarından yana kes!mler!n b!rl!kte 
mücadeles!n!n elzem oldu"unu vurgulamak !ster!z. 
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sınırlandıran anayasacılık $lkes$n$n terked$lmes$ne, böylece hem hukukun 
hem de kurumların baskıcı rej$m$n b$rer “aracı” hal$ne get$r$lerek keyf$yet$n ve 
b$lhassa da bel$rs$zl$#$n kamusal alana hak$m kılınmasına yol açmı"tır. Özel-
l$kle b$r yönet$m tekn$#$ olarak ba"vurdu#u bel$rs$zl$k yaratma gücü, s$yasal 
$kt$dara salgın ko"ullarını b$r fırsata çev$rme $mkanı vermekted$r. Cov$d-19 
pandem$s$n$n ola#anüstü n$tel$#$ $le OHAL’$ b$rb$r$yle $l$"k$lend$rerek erk$n$ 
daha da merkez$le"t$r$p toplum üzer$ndek$ baskı ve kontrolünü arttırmak-
tadır. Salgınla mücadeley$ b$r önleme ve koruma eylem$ olarak de#$l de b$r 
güvenl$k sorunu olarak ele alan s$yasal $kt$dar, böyles$ durumlarda hep yap-
tı#ı üzere öncel$kle $nsan haklarını $ptal etmeye yönelm$"t$r. Sonuç $se ba"ta 
b$lg$ ed$nme hakkı, ya"am hakkı, sa#lı#a er$"$m hakkı, çalı"ma hakkı, $fade 
özgürlü#ü, toplanma ve örgütlenme özgürlü#ü olmak üzere tüm temel hak 
ve özgürlükler$n s$stemat$k olarak $hlal ed$lmes$ olmaktadır.

YA%AM HAKKI  $HL ALLER $  ARTAR AK DEVAM ETMEKTED $R . S$yasal 
$kt$darın ekonom$den toplum sa#lı#ına kadar ülken$n tüm meseleler$n$ 
güvenl$k sorunu hal$ne get$ren, toplumu kutupla"tıran, ülke $ç$nde ve dı"ın-
da "$ddet$ esas alan, b$lhassa da Kürt sorununun ve uluslararası sorunların 
çözümünde çatı"ma ve sava"ı tek yöntem hal$ne get$ren pol$t$kaları so-
nucunda yüksek sayılarda ya"am hakkı $hlaller$ ya"anmaktadır. Çok faklı 
toplumsal kes$mlerden $nsanlar ya do#rudan kolluk güçler$n$n "$ddet$ ya da 
devlet$n, “önleme ve koruma” yükümlülü#ünü yer$ne get$rmemes$ sonucu 
yapısal "$ddet$n ve/veya üçüncü k$"$ler tarafından gerçekle"t$r$len "$ddet$n 

Foto#raf: Özcan Yaman
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sonucu ya"amlarını y$t$rmekted$rler. Cov$d19 kapsamında zamanında alın-
ması gereken tedb$rler$n alınmaması neden$ $le önleneb$l$r ölümler$n oldukça 
fazla olması ya"am hakkının ne denl$ $hlal ed$ld$#$n$ göstermekted$r.

$%KENCE, KÖTÜ MUAMELE,  ONUR KIRICI  DAVR ANI%  UYGUL AMAL ARI 
DEVAM ETMEKTED $R .  !"kence, kötü muamele ve onur kırıcı davranı" 
olgusu Türk$ye’n$n en ba"at $nsan hakları sorunu olmaya devam etmekted$r. 
Resm$ gözaltı merkezler$n$n yanı sıra kolluk güçler$n$n barı"çıl toplanma ve 
göster$lere müdahales$ sırasında, sokak ve açık alanlarda ya da ev ve $" yer$ 
g$b$ mekânlarda, yan$ resm$ olmayan gözaltı yerler$nde ve gözaltı dı"ındak$ 
ortamlarda ya"anan $"kence ve d$#er kötü muamele uygulamaları, yen$ b$r 
boyut ve yo#unluk kazanmı"tır. Den$leb$l$r k$ s$yasal $kt$darın baskı ve kontro-
le dayalı yönetme tarzı sonucu günümüzde tüm ülke adeta $"kence mekânı 
hal$ne gelm$"t$r. !nsanlı#a kar"ı suç n$tel$#$ndek$ zorla kaçırma/kaybetme 
vakalarında OHAL’$n $lan ed$ld$#$ 2016 yılından bu yana yen$den b$r artı" gö-
rülmes$ ve bu tür vakaların devam ed$yor olması son derece end$"e ver$c$d$r. 

HAP $SHANELERDEK $  HAK $HL ALLER $  ARTMAKTA VE S $YAS $ 
MAHP USL AR A YÖNEL $K AYRIMCILIK DAHA BEL $RG $N OL AR AK 
SÜRDÜRÜLMEKTED $R . Devletler$n $nsan haklarına yönel$k saygısının 
dolayımsız gösterges$ olan hap$shaneler, bugün Türk$ye’de s$yasal $kt$da-
rın hukuku b$r baskı ve s$nd$rme aracı olarak kullanmasının sonucunda tıka 
basa dolu durumdadırlar. Ya"am hakkı $hlal$nden $"kenceye, sa#lık hakkına 
er$"$me kadar a#ır ve c$dd$ $hlaller$n$n ya"andı#ı yerlerd$r. A#ır hasta mah-
pusların salıver$lmeden ya"amlarını y$t$rmeler$ uygulanan $nfaz rej$m$n$n $nsa-
n$ olmadı#ını adeta yüzümüze haykırmaktadır. Cov$d-19 salgını açısından en 
r$skl$ yerler$n ba"ında hap$shaneler gelmekted$r. Salgın gerekçe göster$lerek 
mahpusların zaten kısıtlanmı" olan hakları daha da kısıtlanarak yen$ b$r 

Foto#raf: Özcan Yaman
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“normal” yaratılmak $stenmekted$r. Uluslararası $nsan hakları otor$teler$n$n 
evrensel standart ve normları hatırlatarak yaptı#ı uyarı ve ça#rılara kar"ın 
‘7242 sayılı Ceza ve Güvenl$k Tedb$rler$n$n !nfazı Hakkında Kanun’da yapılan 
son de#$"$kl$kten sadece ele"t$rel veya muhal$f görü"ler$n$ $fade edenler de 
dah$l olmak üzere yeterl$ yasal dayanak olmadan alıkonulan gazetec$ler, 
akadem$syenler, $nsan hakları savunucuları, avukatlar, seç$lm$" s$yas$ler ve 
özell$kle Cov$d-19’a kar"ı savunmasız olan ya"lı ve a#ır hasta mahpuslar Te-
rörle Mücadele Kanunu gerekçe göster$lmes$ neden$yle yararlanamamı"tır. 

$FADE ÖZGÜRLÜ&Ü $HL ALLER $  S $STEMAT $K OL AR AK DEVAM
ETMEKTED $R . OHAL $lanıyla b$rl$kte s$yasal $kt$darın dü"ünce ve $fade 
özgürlü#üne yönel$k kısıtlamaları, özell$kle de basın üzer$ndek$ kaygı ver$c$ 
boyutta artan baskı ve kontrolü g$derek artmı"tır. Türk$ye ’de $fade özgürlü-
#ünün kullanımı s$yas$, sanatsal, t$car$, akadem$k, d$n$ ve ahlak$ hemen her 
$fade b$ç$m$ bakımından sorunlu olmakla b$rl$kte kısıtlama ve $hlaller asl$ ola-
rak s$yasal n$tel$kl$ ele"t$r$lere yönel$kt$r. S$yasal $kt$darın $craatlarına yönel$k 
her türlü ele"t$r$ ya da denetleme taleb$ bastırılmaya çalı"ılmakta, soru"tur-
ma ve dava konusu olmaktadır.

K$%$  ÖZGÜRLÜ&Ü VE GÜVENL$&$  HAKKI $HLALLER$  DEVAM ETMEK-
TED $R . S$yasal $kt$darın yargı yolu $le baskı pol$t$kası s$yas$ ve toplum-
sal muhalefete dönük amansızca devam etmekted$r. Neredeyse kes$nt$s$z 
olarak sürdürülen gözaltı ve tutuklama operasyonları $le HDP’l$ s$yasetç$ler, 
$nsan hakları savunucuları, kadın akt$v$stler, send$kacılar, avukatlar, gaze-
tec$lere göz açtırılmak $stenmemekted$r. Den$rta" ve Kavala A!HM büyük 
da$re kararlarının uygulanmaması durumun ne kadar c$d$ oldu#unu göster-
mekted$r. K$"$ özgürlü#ü hakkı sık sık $hlal ed$lmekted$r. Türk$ye Avrupa’da en 
çok mahpusun bulundu#u ve en çok denet$ml$ serbestl$k adı altında k$"$n$n 
özgürlü#ünün kısıtlandı#ı ülke hal$ne get$r$lm$"t$r.

TOPL ANMA VE GÖSTER $  HAKKI  S $STEMAT $K OL AR AK $HL AL 
ED $LMEKTED $R . Türk$ye’de, s$yas$ part$ üyeler$, $"ç$ler, köylüler, ö#renc$ler, 
avukatlar, kadınlar, LGBT!Q+ b$reyler ve hak savunucuları ba"ta olmak üzere 
hemen her toplumsal kes$mden k$"$ ve gruplar toplanma ve göster$ yapma 
özgürlükler$n$ mülk$ am$rler$n yasakları ve/veya kolluk güçler$n$n f$$l$ müda-
haleler$ sonucunda kullanamamı"lardır. Van’da, val$l$kçe art arda alınan 
eylem ve etk$nl$k yasaklarının süres$n$n kes$nt$s$z olarak 5 yıla varması ya da 
HDP’l$ler$n, Cumartes$ Anneler$n$n, hak savunucularının, send$kal hakları $ç$n 

Türk!ye’de yurtta#lar, toplu olarak b!r araya gel!p 
eyleyemed!kler! ve dü#ünceler!n! açıklayamadıkları !ç!n 

örgütlenme özgürlükler!n! de kullanamamakta, mü#terek 
gelecekler!n! #ek!llend!rmek üzere s!v!l ve kamusal alana 

örgütlü olarak katılamamaktadırlar.
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soka#a çıkmak $steyen emekç$ler$n, baro ba"kanlarının, kadınların, KHK’lı 
emekç$ler$n ve maden $"ç$ler$n$n maruz kaldı#ı zal$mane ve utanç ver$c$ kol-
luk "$ddet$ bu durumun somut örnekler$n$ olu"turmaktadır.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ&Ü $HL ALLER $  DEVAM ETMEKTED $R . Türk$ye’de 
yurtta"lar, toplu olarak b$r araya gel$p eyleyemed$kler$ ve dü"ünceler$-
n$ açıklayamadıkları $ç$n örgütlenme özgürlükler$n$ de kullanamamakta, 
mü"terek gelecekler$n$ "ek$llend$rmek üzere s$v$l ve kamusal alana örgütlü 
olarak katılamamaktadırlar. Neredeyse her yıl $st$nasız olarak $nsan hakları 
örgütler$n$n, dernek, vakıf, emek ve meslek örgütler$ $le s$yas$ part$ler$n çok 
sayıda üye ve yönet$c$s$ gözaltına alınmı", tutuklanmı", haklarında açılan 
davalar $le üzerler$nde baskı olu"turulmaya çalı"ılmı"tır. Beled$ye e" ba"kan-
ları, beled$ye mecl$s üyeler$ görevden alınmı", yerler$ne kayyım atanmı"tır. 
Dokunulmazlıkları kaldırılan m$lletvek$ller$ tutuklanmı"tır. S$yas$ part$ler$n ve 
s$v$l toplum örgütler$n$n b$nalarına saldırılar olmu"tur. HDP’n$n kapatılma-
sı $ç$n yen$den dava açılması, derneklere kayyım atanmasını kolayla"tıran 
kanun çıkarılması, baroların parçalanarak çoklu baroya geç$lmes$, çe"$tl$ 
s$yas$ part$ler$n kurulmasının engellenmes$ örgütlenme özgürlü#ünün g$derek 
kısıtlandı#ını göstermekted$r.

AYRIMCILI&A VE K ADINA YÖNEL $K %$DDETE K AR% I  MÜCADELE 
DEVAM EDECEK. Kadına yönel$k erkek "$ddet$nde maalesef b$r ger$leme, 
olumlu deneb$lecek b$r gel$"me ya"anmadı. Buna kar"ın s$yasal $kt$dar, “Türk 
a$le yapısını bozdu#u”, “e"c$nsell$#e yasal zem$n hazırladı#ı” vb. gerekçeler 
$le kadına yönel$k "$ddet ve a$le $ç$ "$ddet$ önleme ve bununla mücadele-
de temel standartları ve devletler$n bu konudak$ yükümlülükler$n$ bel$rleyen 

Foto#raf: Özcan Yaman      
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!stanbul Sözle"mes$’n$ önce hedef hal$ne get$rd$ ve ardından hukuksuzca 
Sözle"meden vazgeçt$. Öte yandan Cov$d-19 salgının çok sayıda $nsanı $"s$z 
bırakan ya da eve kapatan "artları, kadınlar $ç$n çok daha a#ır b$r tabloyu 
beraber$nde get$rd$. Dünyanın neredeyse bütün ülkeler$nde karant$na ko-
"ulları kadınların c$nsel, ekonom$k, f$z$ksel "$ddetle çok daha fazla kar"ıla"-
ması anlamına geld$, Türk$ye’de de "$ddete $l$"k$n gözlem raporları benzer b$r 
duruma $"aret ed$yor.

Türk$ye toplumunun b$r parçası, asl$ unsuru hal$ne gelen sı#ınmacı/mültec$/
göçmenler, hala her türlü ayrımcılı#a ve $st$smara, nefret söylem$ne ve eko-
nom$k sömürüye yo#un b$r "ek$lde maruz kalıyorlar. !nsan kaçakçıları tara-
fından ölüme sürüklend$ler. Salgının f$z$ksel, ruhsal, sosyal ve ekonom$k tüm 
sonuçlarını en a#ır b$r "ek$lde ya"ayan sı#ınmacı ve mültec$ler, ne yazık k$ 
toplumumuz açısından görmezden gel$nen, hatta gözden çıkarılan hayatlar 
oldular.

LGBT!Q+’ların c$nsel k$ml$k ve c$nsel yönel$m hakkına yönel$k ayrımcılık artarak 
devam etmekted$r. Bu durum aynı zamanda nefret söylem$ne kaynaklık et-
meye devam etmekted$r.

COV $D-19 PANDEM $S $  EKONOM $K VE SOSYAL HAK MÜCADELES $N $N 
DAHA DA ÖNEML $  HALE GELD $&$N $  GÖSTERD $ .  Türk$ye son kırk yılın 
en a#ır ekonom$k kr$zler$nden b$r$n$ ya"ıyor. Yıllardır uygulanan borçlanmaya 
dayalı neol$beral ekonom$ pol$t$kalarının sebep oldu#u yoksulla"ma, güven-
ces$zle"me ve örgütsüzle"me, OHAL uygulamaları $le daha da der$nle"m$" 
ve sürekl$l$k kazanmı"tır. Cov$d-19 salgını $le b$rl$kte bu tablo daha vah$m b$r 
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görünüm kazanmı"tır. Bugün ülkede hem b$yoloj$k hem de sosyal ya"amını 
sürdürüleb$lmes$ $ç$n salgın ko"ullarında çalı"mak zorunda olan m$lyonlar-
ca k$"$ bulunmaktadır. Evlerde kalma "ansına sah$p olmayan, "ant$yelerde, 
fabr$kalarda, marketlerde yeterl$ önlemler$n alınmadı#ı ko"ullarda çalı"mak 
zorunda kalan/bırakılan bu k$"$ler$n maruz kaldı#ı hak $hlaller$ büyük b$r çe-
"$tl$l$k göstermekted$r. Bu $hlaller$n en ba"ında $se $" c$nayetler$ gelmekted$r. 
Yıl $ç$nde ya"anan $" c$nayetler$n$n toplam sayısı $ç$nde, tüm tesp$t zorlukları-
na kar"ın, Cov$d-19 neden$yle ya"amını y$t$ren $"ç$ler$n sayısı azımsanmaya-
cak b$r orandadır. !"s$zl$k ve yoksulluk en çok kadınları, çocukları ve mültec$ 
ve sı#ınmacıları etk$lemeye devam etmekted$r.

D $N, $NANÇ VE V $CDAN ÖZGÜRLÜ&Ü $HL ALLER $  DEVAM ED $YOR . 
Türk$ye’de Alev$ler$n e"$t yurtta"lık hakkı talepler$n$n kar"ılanması gerekmek-
ted$r. E#$t$mde resm$/d$n$ argümanların a#ırlık kazanması kar"ısında farklı 
$nanç gruplarının talepler$n$n görmezden gel$nmes$ bu alandak$ sorunları 
g$derek büyütmü"tür. 

M $L $TAR $ZME K AR% I  V $CDAN $  RED HAKKININ TANINMASI  MÜCADE-
LES $  SÜRDÜRÜLMEL $D $R . 

HAK $K AT VE ADALET $Ç $N CEZ ASIZLIKL A MÜCADELE DEVAM ED $YOR .
Türk$ye’de devlet $ç$ndek$ çete yapılarının ve özell$kle devlet görevl$ler$n$n ka-
rı"tıkları $nsanlı#a kar"ı suçlardak$ cezasızlık pol$t$kası ve bu pol$t$kanın kültür 
hal$ne gelmes$ adalete olan $nancı tamamen sarsmı"tır. Son b$r aydır b$r suç 
örgütü l$der$n$n $f"aatları $le ortaya saçılan güçlü $dd$alar Türk$ye’de hak$kat 
ve adalet mücadeles$n$n ne kadar öneml$ oldu#unu b$r kez daha ortaya 
çıkartmı"tır. Türk$ye’n$n $nsan hakları ve demokras$ sorununu çözeb$lmes$ $ç$n 
barı" sürec$n$n $n"a ed$lmes$, sava"a kar"ı barı" hakkının savunulması gerek-
mekted$r.

BM Genel Kurulu, Halkların Barı" Hakkına Da$r B$ld$r$y$ Genel Kurul’un 12 Kasım 1984 
tar$hl$ oturumunda kabul ve $lan etm$"t$r. B$ld$r$de barı" hakkının kutsallı#ı, bu 
hakkı korumanın ve uygulanmasını sa#lamanın da devletler $ç$n b$r yüküm-
lülük oldu#u vurgulanır. BM Genel Kurulunun 19 Aralık 2016 tar$hl$ kararı $le 
Barı" Hakkı B$ld$r$s$ kabul ve $lan ed$lm$"t$r. BM !nsan Hakları Konsey$n$n 22 
Haz$ran 2017 tar$hl$ kararı $le de barı" hakkının desteklenmes$ gerekt$#$ üye 
ülkelere hatırlatılmı"tır. !nsan hakları savunucularının barı" hakkını savunma-
ları b$r $nsan hakkıdır.

Türk$ye, Kürt sorunu g$b$ temel sorunlarını d$yalog ve müzakereye dayalı çatı"ma 
çözüm yöntemler$ kullanarak çözemem$" b$r ülked$r. Bu nedenle s$lahlı çatı"-
malar ülke $ç$ ve ülke dı"ında devam etmekted$r. Kürt sorununun çözümsüz-
lü#ünün yarattı#ı s$lahlı çatı"ma hal$, hayatın tüm alanlarını etk$lemekted$r. 
Halen Türk$ye’n$n $çer$s$nde bulundu#u ekonom$k kr$z, Kürt sorununda ya"a-
nan bu çatı"malı ortam göz ardı ed$lerek açıklanamaz. Devlet$n s$lahlı ça-
tı"ma ve sava" hal$n$ sürdürmek $ç$n ülke $ç$nde ve ülke dı"ında (Sur$ye, Irak 
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ve L$bya) yürüttü#ü asker$ faal$yetler$n ekonom$k mal$yet$ oldukça yüksekt$r. 
Türk$ye çok uzun yıllardır s$lahlı çatı"ma ortamını ya"amaktadır.

!HD ver$ler$ne göre 2015-2020 yıllarında s$lahlı çatı"malarda 4.165 k$"$ (asker, 
pol$s, korucu, s$lahlı m$l$tan ve s$v$l) ya"amını y$t$rm$", 3.058 k$"$ yaralanmı"-
tır. S$lahlı çatı"ma ortamının etk$s$yle tüm Türk$ye’de 2015-2020 yıllarında 
1.058 k$"$ yargısız $nfaz sonucu ya"amını y$t$rm$", 1255 k$"$ yaralanmı"tır. Aynı 
dönemde, yasa dı"ı örgütler$n saldırıları ba"ta olmak üzere fa$l$ b$l$nmeye-
cek "ek$lde saldırıya u#rayıp ya"amını y$t$ren $nsan sayısı 691, yaralı sayısı 
$se 3916’d$r. Bu rakamları topladı#ımızda 5.914 k$"$n$n öldü#ünü, 8.229 k$"$n$n 
yaralandı#ını görmektey$z. 

Bu tablo a#ır $nsan hakları ve $nsancıl hukuk $hlaller$ gerçekle"t$#$n$ göstermekte-
d$r. T!HV ver$ler$ne göre $se 16 A#ustos 2015’ten 1 Ocak 2020 tar$h$ne kadar 
geçen süre $çer$s$nde toplam 11 $l ve en az 51 $lçede tesp$t ed$leb$len en az 
381 resm$ soka#a çıkma yasa#ı $lanı gerçekle"m$"t$r. Soka#a çıkma yasak-
larının uygulandı#ı $l ve $lçeler $le kırsal bölgelerdek$ s$lahlı çatı"ma hal$n$n 
sonuçları oldukça a#ırdır. Yüzlerce s$v$l can kaybının yanı sıra tahr$p ed$len 
yerle"$m yerler$ sonucunda yerler$nden zorla ed$len yakla"ık 500 b$n k$"$ 
bulunmaktadır. Oysa barı" ve çözüm sürec$ olarak adlandırılan 2013-2015 
tar$hler$ arasında, çatı"masızlı#ın Türk$ye toplumuna ya"attı#ı huzur döne-
m$d$r. Son be" yılda $se ya"anan s$lahlı çatı"malarda b$nlerce $nsan ya"amını 
y$t$rm$" ve yaralanmı"tır.

Hak savunucuları olarak b$zler, Kürt sorununun her zaman demokrat$k, barı"çıl ve 
ad$l çözümünü savunduk. Bunda ısrarlıyız. O nedenle, çatı"maların hemen 
"$md$ durmasını $st$yoruz. Çatı"masızlık ortamının tes$s$ $le b$rl$kte çatı"ma-
sızlık hal$n$n ya"anan olumsuzluklardan da hareketle tahk$m ed$lm$" b$r hale 
get$r$lerek güçlend$r$lmes$, $zlenmes$ ve toplumsal barı"ın sa#lanab$lmes$ 

Foto#raf: Fato" Erdo#an
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$ç$n tüm tarafların $çtenl$kl$, etk$n programlar gel$"t$rmes$ gerekmekte-
d$r.  Bu ba#lamda yen$ barı" sürec$n$n $n"ası $ç$n Selahatt$n Dem$rta" 
"ahsında seç$lm$" Kürt s$yasetç$ler$n s$yas$ reh$ne durumuna son ve-
r$lmel$, s$yas$ mahpusların derhal tahl$ye ed$lmes$ sa#lanmalı, !mralı 
hap$shanes$ üzer$ndek$ tecr$t sona erd$r$lmel$d$r.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER $Ç $N YEN $  VE DEMOKR AT $K 
ANAYASA ZORUNLUDUR . Türk$ye’de tek k$"$ yönet$m$ne dayalı 
otor$ter ba"kanlık model$ne kar"ı demokras$n$n ço#ulculuk açıklık ve 
katılımcılık $lkeler$n$ hayata geç$recek, kuvvetler ayrılı#ı $lkes$n$ ben$m-
seyecek yen$ ve demokrat$k b$r s$v$l anayasanın hayata geç$r$lmes$ $ç$n 
tüm demokras$ ve $nsan haklarından yana kes$mler$n b$rl$kte mücade-
les$n$n elzem oldu#unu vurgulamak $ster$z. 

$nsan
Hakları

KHK’lılar
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Ülkem$zde gerçekle"en 20 Temmuz s$v$l darbes$n$ “Allah’ın lütfu” olarak gören 
s$yas$ler, $kt$dar gücüne dayanarak “B$z onlara destek olduk, kandırıldık, 
Allah b$z$ a'ets$n” sözler$yle kend$ler$n$ kolayca tem$ze  çıkarma yolunu 
seçm$"lerd$r. Konu, KHK’lılara geld$#$nde $se aynı s$yas$ler “yargısız $nfaz” 
yaparak Cumhurba"kanlı#ı Ba"kanlı#ında 20 adet Bakanlar Kurulu top-
lantısıyla yayınlanan toplam 31 KHK’da 152 b$n  kamu emekç$s$n$n sorgusuz 
suals$z $"$nden atılmasına karar ver$rken h$ç tereddüt etmem$"t$r. Aynı KHK’lar  
mar$fet$yle toplamda 5728 kurum ve kurulu"tan olu"an gazete, telev$zyon, 
derg$, dernek, send$ka, vakıf, okul,  ün$vers$te, "$rket g$b$ özel te"ebbüse el 
konulmu" ya da kapatılmı"tır. Bu kurumlarda çalı"an tahm$n$ 40 b$n emekç$ 
gerekçes$z olarak $"s$z bırakılmı"tır. Durum, öyle b$r hal almı"tır k$, OHAL ve 
sonrası güvenl$k  soru"turmaları $le (rakamın daha fazla oldu#u söylenmek 
b$rl$kte net b$r sayı el$m$zde henüz bulunmamaktadır)  kamu ve özel sektör-
den 250 b$ne yakın k$"$ $"ten atılmı" veya $" ba"vurusu güvenl$k gerekçes$yle 
redded$lm$"t$r.  OHAL dönem$nde on b$nlerce k$"$ gözaltına alınıp, b$nlerces$ 
tutuklanmı"tır. OHAL sürec$nde 17 b$n kadın  (Türk$ye tar$h$nde bu kadar ka-
dın $lk kez cezaev$ne konuldu) 864’ü bebek olmak üzere 3000 çocuk cezaev$  
ko"ullarında ya"amak zorunda bırakılmı"tır. 

OHAL/KHK’lar sürec$nde yüzlerce k$"$ ya"adıkları a#ır travmadan  kaynaklanan 
hastalıklara yakalanmı"tır. Yüzlerle $fade ed$len $nt$har g$r$"$m$ olurken, b$rçok 
KHK’lı ma#dur ve  ma#dur yakını hayatına son verm$"t$r. E#$t$m düzey$ olarak 
ülke ortalamasının oldukça üzer$nde olan KHK’lılar  meslekler$ ve yetk$nl$kler$ 

OHAL’lere, 
KHK’lara 
Kar"ı B!rl!kte 
Mücadele 

KHK’lılar d!yor k!; demokras! !ç!n b!rl!k zamanıdır. KHK’lar !le on 
b!nlerce e"!t!ml! !nsan kayna"ı, !kt!dar tarafından “terör örgütü 
üyel!"!” g!b! a"ır b!r suç !le  yaftalanırken, !st!snalar bulunmakla 
b!rl!kte ne yazık k!, muhalefet sey!rc! kalmayı seçm!#t!r. Tüm 
muhal!f  kes!mler!n sess!zl!"!, hukuksuzlu"a !mza atanları 
cesaretlend!rmekten ba#ka b!r !#e yaramamı#tır. 

KHK’lılar

dı"ındak$ beden$ $"lerde çalı"mak zorunda bırakılmı" ve ya"anan $" kazala-
rında vefat  edenler olmu"tur. Pasaportları $ptal ed$len ve yurtdı"ı çıkı" ya-
sa#ı $le kar"ıla"an KHK’lılardan yen$ b$r hayat  kurmak $ç$n yurtdı"ına çıkmak 
$steyen onlarcası Ege Den$z$ ve Mer$ç nehr$ sularında bo#ularak ya"amını  
y$t$rm$"t$r. Y$ne bu dönemde KHK’lılar arasında ps$koloj$k sorunlar a#ırla"arak 
artarken, bo"anmalar ülke  ortalamasına göre %30 daha fazla gerçekle"-
m$"t$r. Kısaca OHAL/KHK’lar el$yle toplumun b$r kes$m$ $"ler$nden  ed$lerek; 
$"s$zl$k, açlık, yoksulluk, yalnızlık ve s$v$l ölümle ba" ba"a bırakılmı"tır. Hukuk 
dı"ı üret$len  suçlamalarla özgürlükler$ alınan KHK’lılar, gözaltı ve tutuklama 
sonrasında cezaevler$ne doldurulmu"tur.  Ülken$n “bey$n ölümü” olarak de-
#erlend$r$lmes$ gereken bu kıyıma neden olan OHAL/KHK’ları $le henüz hasar  
tesp$t$ yapılmamakla b$rl$kte, do#rudan ve dolaylı olarak yakla"ık 2 m$lyon 
yurtta"ımızın etk$lend$#$  dü"ünülmekted$r. 

YARGI YOLL ARI  K APATIL AR AK hukuksuzluk korkunç b$r hak gaspı aracı  ha
l$ne gelm$"t$r. Anayasanın 2. Maddes$ne göre “Türk$ye Cumhur$yet$, $nsan 
haklarına saygılı, demokrat$k, la$k, sosyal b$r  hukuk devlet$” olarak tanımlan-
maktadır. Hukuk devletler$nde yurtta"lar somut del$ller $le $spat ed$lmeden 
suçlu  $lan ed$lemez ve hukuk herkes $ç$n e"$t b$r "ek$lde uygulanır. TBMM’de 
darbe g$r$"$m$ $le $lg$l$ ara"tırma  $nceleme b$le yapılmamı"ken; darbe g$r$"$-
m$n$n s$yas$ aya#ı dah$ bel$rlenmem$"ken, nerede, ne zaman, nasıl,  k$m$nle 
ve hang$ amaçla (!) hazırlandı#ı bell$ olmayan f$"lemeler üzer$ne kurulan 
KHK’lar el$yle hukuk kuralları  ve teamüller$ h$çe sayılmı", KHK’lılar yargısız 
$nfaza tab$ tutulmu"tur.  

Yargısız $nfaz d$yoruz, çünkü KHK’lılar m$ll$ güvenl$#$ tehd$t, terör örgütler$ $le $rt$bat, 
$lt$sak g$b$ ucu açık ve tamamen sübjekt$f kr$terler $cat ed$lerek suçlanmı" ve 
var olan haklarına devlet adına el konulmu"tur. OHAL  dönem$nde ve halen 
örtülü olarak sürdürülen ola#anüstü hâl ko"ullarında KHK’lılara $dar$ ve ceza$  
mahkemeler$n h$çb$r$nde savunma hakkı tanınmamı", masum$yet kar$nes$ ve 
lekelenmeme hakkı yok sayılmı"tır. KHK’lılar yargı süreçler$nde ad$l ve ev-
rensel hukuku geçt$k mevcut yasalar ve $çt$hatların b$le  d$kkate alınmadı#ı 
somut del$le dayanmayan suçlamalarla kar"ıla"mı" ve ne yazık k$ orantısız 
olarak  cezalandırılmı"tır. 

KHK’larla; uluslararası ve ulusal normlara dayalı $nsan haklar yok sayılmı", 
657 sayılı Devlet Memurlu#u  Kanunun gerekt$rd$#$ $dar$ soru"turma ve yar-
gılama a"amaları yer$ne get$r$lmem$"t$r. Rut$n zamanlarda $dar$  soru"turma 
sonucu uyarı ve kınama cezasını b$le $t$raz hakkı saklı olmak kaydıyla vere-
b$len kurum am$rler$ne  “kurum kanaat$ ve $dar$ tasarruf hakkı” adı altında 
$nanılmaz yetk$ler ver$lerek k$"$sel özgürlükler ve $"  güvences$ kurum am$rler$-
n$n $k$ duda#ı arasına sıkı"tırılmı"tır.  

!hraç ed$lenlere y$ne KHK’lar kullanılarak yargı yolu kapatılmı", A!HM’$n öner$s$ $le 
OHAL !"lemler$ !nceleme  Kom$syonu kurulmu"tur. Bu kom$syona yapılan 126 
b$n ba"vurunun %90’ı karara ba#lanırken, halen 11 b$n  dosyanın $nceleme 
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a"amasında oldu#u açıklanmı"tır. OHAL Kom$syonunca karara ba#lanan 
dosyaların %85’$ ret %15’$ $se kabul ed$lerek $"e $ade kararı alınmı"tır. Ver$-
len kararlara baktı#ımızda, aynı “suç” $snadına sah$p  olmasına ra#men 
b$r kamu emekç$s$ ret, d$#er$ $se kabul $le $"e $ade ed$ld$#$ görülmekted$r. 
Y$ne $hraç sonrası  yapılan eylem, asılan pankart vb. b$le “suç” kabul ed$le-
rek kom$syon ba"vurusu redded$len arkada"larımız  olmu"tur. Kom$syon ret 
kararları genel olarak $ncelend$#$nde; emek, demokras$, barı" mücadeles$n$n 
parçası olmak, send$kal faal$yetlerde bulunmak, MEB’e ba#lı okullarda ça-
lı"mak veya bu okullara çocu#unu göndermek, y$ne s$yas$ler$n b$rl$kte açtı#ı 
ve resm$ çalı"an b$r bankaya para yatırmak, Çalı"ma Bakanlı#ından $z$nl$ 
send$kaya üye olmak, kurum kanaat$, sosyal çevre b$lg$s$ g$b$ hukuk$ kar"ılı#ı 
olmayan kr$terler gerekçe sayılmı"tır. Açıkça görüldü#ü g$b$ OHAL kom$syo-
nu, $hraç kamu emekç$ler$n$n yargı mekan$zmasına  ula"masını engellemek 
ve emekç$ler$ oyalamak $ç$n kuruldu#unu $craatlarıyla $spatlamaktadır. OHAL  
kom$syonu $"$n$ o kadar keyf$ yapmaktadır k$, sosyal medya ve yakın çevre-
m$zden b$ld$#$m$z kadarıyla on $hraç  kamu emekç$s$ ölümünden sonra $"e 
$ade ed$lm$"t$r. Ret kararlarına $t$razın $lk adımı olan $dar$ mahkeme ve bölge 
$st$naf mahkeme kararlarında da uygulama de#$"memekte, adalet ve hukuk 
kuralları ayaklar altına  alınarak ver$len $hraç kararları aynı "ek$lde onan-
maktadır. Emekç$ler kend$ler$ne dayatılan usulsüz  yargılamaların pençes$n-
de adalets$zl$#$n yarattı#ı umutsuzluk $ç$nde ya"amak zorunda bırakılmak-
tadırlar.  

OHAL/KHK’larla ya"anan süreç gösterm$"t$r k$, KHK’lılara yapılan tüm uygulamalar 
tamamen s$yasaldır ve  h$çb$r yargılama usul ve esasına uymamaktadır. 
N$tek$m, kamuoyuna da yansıdı#ı g$b$ “FETÖ Borsası” adıyla  KHK’lıların 
kom$syon ve mahkeme süreçler$ne müdahale ederek çıkar sa#layan örgüt-
lenmeler$n var oldu#u ve bunların s$yas$ $kt$dar $l$"k$ler$ne dayanarak $" tak$b$ 
yaptı#ı b$l$nmekted$r.  

D$#er yandan, KHK’lar $le kurumları kapatılan veya el konularak $"ler$n$ kaybeden 
ço#unlu#u e#$t$mc$ 40 b$n  emekç$ ve 4.500 hak$m savcı $ç$n güvenl$k so-
ru"turması $le $"$nden atılanlar açısından çok daha a#ır ve çok daha  va-

Foto#raf: Fato" Erdo#an
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h$md$r çünkü bu emekç$ler$n ba"vuracakları b$r kom$syon b$le olmadı#ı g$b$ 
kend$ler$ne yargı yolu da  tamamen kapatılmı"tır. Güvenl$k soru"turmaları 
$le KHK’lı çocukları, yakınları kamu görev$ne alınmamakta kamu görev$nde 
olanlar $se  kamu görev$nden çıkarılmaktadır. Böylel$kle “suçun "ahs$l$#$” $lkes$ 
yok sayılmakta, KHK’lılarla b$rl$kte  çocukları ve yakınları da kamusal görev 
ve h$zmet yapamayacak "ek$lde cezalandırılmakta, KHK’lılık nes$lden  nes$le 
aktarılmaktadır. Bugün devlet bürokras$s$nde b$r$, b$r$n$n aya#ını kaydırmak 
$sted$#$nde C!MER’e b$r "$kâyet yazması ya da bu  k$"$ terörle $rt$batlı $lt$saklı 
demes$, b$rb$r$n$n malına mülküne el koymak (sermayen$n el de#$"t$rmes$ ve 
sermayeye kanun$ kılıfla el koymak) $sted$#$nde bu suçudur demes$ yeterl$ 
hala get$r$lm$"t$r. Yurtta"ların ajanla"tırılması, $hbarcılı#ın sıradanla"tırılması 
yoluyla k$"$ler$n onur ve hays$yetler$ çürütülürken, $ç barı" ve  toplumsal gü-
ven yara almaktadır. 

GASP ED $LEN HAKL ARL A  en temel vatanda"lık ve $nsan$ haklar yok sayıldı.  
KHK’larla sadece çalı"ma hakkı ve $" güvences$ yok ed$lmem$", tedb$r adı 
altında ver$len kararlarla yurt dı"ına  seyahat yasa#ı, seç$lme hakkı, m$ras 
hakkı, evlatlık çocuk ed$nme hakkı, örgütlenme vb. g$b$ 132’den fazla hak  
$hlal$ tesp$t ed$lerek rapor hal$ne get$r$lm$"t$r. Bu kararlarla, KHK’lıların temel 
hak ve özgürlükler$ yok sayılmı"  ve ya"am hakkı tehd$t ed$lm$"t$r.  Oysa, $n-
sanca ya"ayab$lmek $ç$n çalı"ma hakkı en temel haklardan b$r$d$r ve $nsan 
onuru $ç$n çok elzemd$r.  Örgütlenme hakkını kullandı#ı $ç$n Akt$f-Sen’$n 
tüm üyeler$, basın açıklaması, grev, m$t$ng ve göster$lere  katıldı#ı $ç$n 4500 
KESK’l$ $hraç ed$lm$"t$r. Memur-Sen ve Kamu-Sen’den çok daha fazla $hraç 
kamu emekç$s$  olmasına ra#men, bu $k$ send$ka $hraç üyeler$ne tıpkı s$yas$ 
$kt$dar g$b$ acımasızca davranmı", yapılan  hukuksuzlukların parçası olmu", 
alkı"lamı" ve hukuksuzluklara göz yummu"lardır. D$#er yandan, kanunlarda  
yer aldı#ı g$b$ send$kal faal$yetler$nden dolayı k$mseye soru"turma açıla-
maz ve baskı yapılamaz ve aks$  durumda, engelleyenler hakkında ceza$ 
sorumluluk gerekt$r$r. N$tek$m, send$kala"manın suç sayılmasını bırakın, üye 
a$datları devlet tarafından ödenerek te"v$k ed$lmekted$r. Uluslararası Çalı"-
ma Örgütü (ILO) tarafından,  send$ka gerekçes$yle $hraç ed$lmen$n ILO söz-
le"meler$ne açıkça aykırı oldu#u yönünde Türk$ye’de son  dönemdek$ $"lem-
lere $l$"k$n aldı#ı karar; ba"ta yargı b$r$mler$ olmak üzere, tüm yetk$l$ merc$ler 
tarafından  d$kkate alınmalıdır. 

Türk$ye; s$yasal, sosyal, ekonom$k, e#$t$m, sa#lık vb. alanlarda büyük b$r kr$z ya"a
maktadır. S$yasal $kt$dar,  bürokras$ ve yanda"larının mafya $le kurdu#u 
$l$"k$ler her gün yen$ b$r skandal olarak kamuoyuna  yansımaktadır. !kt$dar, 
varlı#ını sürdürmek $ç$n yargı, $st$hbarat, pol$s, bekç$ ve yer$ geld$#$nde suç 
örgütler$ $le  kend$ gündem$n$ dayatmaya çalı"maktadır. Ant$ demokrat$k 
uygulamalarla muhal$f kes$mler üzer$ndek$  baskısını artırmaktadır. Günden 
güne yönet$lemez hal alan kurumlar arası h$yerar"$ ve anayasasızla"tırılmı" 
devlet; tek adam $kt$darını kararnamelerle me"rula"tırmak $stemekted$r.  
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D$n$n s$yasalla"ması, s$yaset$n d$nselle"mes$, tar$kat- cemaat, mafya $kt$dar b$r
l$ktel$#$, rant, talan, ya#ma, pe"ke", yanda", adam kayırma, kadrola"ma, 
yargının s$yasalla"ması-yargının s$yaset$n b$r aparatı hal$ne gelmes$, ay-
rı"tırıcı, kutupla"tırıcı, keyf$l$k, bel$rs$zl$k, hukuksuzluk, "$ddet, baskı, gözaltı, 
tutuklama, $nsan  kaçırma, s$yas$ reh$ne ve s$yas$ tutsaklık g$b$ kavramlar 
bu sürec$n ne kadar karanlık b$r dönem oldu#unun açık  b$r özet$d$r. KHK’lar, 
s$yas$ $rade tarafından uzun yıllardır sürdürülen a#ır ve s$stemat$k b$r $"ken-
ce aracıdır. KHK’lılar $ç$n  $"s$zl$k, yoksulluk, açlık, cezaev$, kaçırılma, hastalık, 
ölüm demekt$r. KHK’lar keyf$ olarak ba"latılan ve OHAL  sonrası da durmak-
sızın sürdürülen ant$ demokrat$k uygulamalarla büyük b$r $nsanlık suçu $"len-
mekted$r. KHK’lılara yönel$k hak gaspları s$v$l ölüme mahkûm$yet, toplumdan 
dı"lanma, sosyal, ps$koloj$k, ekonom$k,  s$yasal $"kenceler sıradanla"mı" ve 
normalle"t$r$lm$"t$r.  

Devlet$n kurumsal yapısının $"ley$"$nde akt$f rol alanlara ver$len denetlemeden 
uzak ve a"ırı yetk$ler KHK’lar $le artırılmı"tır. Bu yetk$l$ler, devlet tarafından ko-
rundu#u ve hesap ver$lemez oldukları dü"ünces$ $le kontrolsüzce  yetk$ a"ımı 
yapmı" ve görev$ kötüye kullanma suçunu defalarca $"leme yolunu seçm$"-
lerd$r. OHAL b$tm$" olmasına ra#men halen emekç$ler, val$l$k em$rler$ $le $hraç 
ed$lmekte, güvenl$k soru"turmalarıyla $"$nden  atılmakta veya $" ba"vurusu 
kabul ed$lmemekted$r. 

Tek adam rej$m$ne h$zmet eden KHK’lar, emek, demokras$ ve b$r $nsan hakları so
runu olarak tüm toplumu  olumsuz "ek$lde adım adım etk$s$ altına almakta-
dır. Bu sorun; muhal$f part$ler$n ve toplumsal muhalefet$n ortak  mücadele 
alanlarından b$r$ hal$ne gelmed$#$ sürece ülkede gerçek anlamda b$r de-
mokras$ $n"a ed$lemeyece#$  açıktır. S$yas$ rant alanı hal$ne gelen OHAL ve 
KHK’lar $le sürdürülen hukuksuzluklar ancak, s$yasal mücadele  $le tar$h$n 
çöplü#üne gönder$leb$l$r. 

KHK’LIL AR D $YOR K $ ;  demokras$ $ç$n b$rl$k zamanıdır. KHK’lar $le on b$nlerce 
e#$t$ml$ $nsan kayna#ı, $kt$dar tarafından “terör örgütü üyel$#$” g$b$ a#ır b$r 
suç $le  yaftalanırken, $st$snalar bulunmakla b$rl$kte ne yazık k$, muhalefet se-
y$rc$ kalmayı seçm$"t$r. Tüm muhal$f  kes$mler$n sess$zl$#$, hukuksuzlu#a $mza 
atanları cesaretlend$rmekten ba"ka b$r $"e yaramamı"tır. Burada  muhalefe-
t$n, $kt$darın KHK’lılara kar"ı kullandı#ı k$rl$ ve dayatmacı d$l$ kabullenmes$ ve 
hatta tekrarlaması  ya"anan kıyım alanını gen$"leterek sürdürmes$ne neden 
olmu"tur. Bu nedenle, toplumsal muhalefet$n gel$"mes$  $ç$n KHKlılara kar"ı 
kullanılan ayrı"tırıcı $kt$dar d$l$n$n redded$lmes$ gerekmekted$r. 

Tüm muhal$f kes$mler$n  demokrat$k, b$rle"t$r$c$, ku"atıcı b$r "ek$lde evrensel hukuku 
önceleyen b$r d$l gel$"t$rmes$ büyük önem ta"ımaktadır. KHK’lara kar"ı tıpkı 
Yüksel Caddes$nde, tıpkı 70 hafta süren !stanbul d$ren$"$nde, tıpkı 173 haf-
tadır devam eden  !zm$r oturma eylem$nde, tıpkı 35 $lde kurulan KHK’lı Plat-
formlarında oldu#u g$b$ gasp ed$len haklarımız $ç$n  b$rl$kte mücadele etmel$ 
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ve haklarımızı ger$ alana kadar ve daha $nsanca ya"ayaca#ımız günler $ç$n 
mücadelede  ısrar etmel$y$z. Bu mücadele, sadece KHK’lıların haklarının ger$ 
ver$lmes$ $le sonuçlanması beklenen ve sonlandırılacak b$r mücadele de-
#$ld$r. Çünkü, ülkem$z$n hak ett$#$ demokrat$k b$r ortamın olu"turulmasında  
KHK’lıların sorumluluk üstlenmes$ kaçınılmazdır. Toplum kes$mler$n$n g$derek 
artan barı"çıl b$r ortamda  ya"ama $ste#$n$n yo#rulaca#ı potadak$ hamurun 
mayası KHK’lılar olacaktır. N$tek$m, KHK’lı Platformları  $çer$s$nde yer alan 
farklı ya"am tarzı, görü" ve $nanı"a sah$p OHAL ve KHK’larla ma#dur ed$len-
ler ortak b$r  paydada b$rle"erek uzla"ı $çer$s$nde örnek b$r mücadele serg$-
lemekted$r. 

Dünya tar$h$nde görülmem$" b$r s$yasal tasf$yeye maruz bırakılan %99’u yüksek 
e#$t$m düzey$ne sah$p  KHK’lılar; "a"kınlık, korku, $"kence, cezaev$, $"s$z-
l$k, yokluk $le ba" ba"a bırakılmı"tır. Bu dönemde zorlukları  b$r dayanı"ma 
$çer$nde atlatma mücadeles$ veren b$r avuç KHK’lı ve destekleyen d$#er 
$nsan hakları  savunucuları da korku $kl$m$nde; soru"turma, $"kence, tartak-
lanma, f$"leme ve cezaev$ $le korkutuldukları b$r $kl$mde var olma mücadeles$ 
verm$"lerd$r. S$yas$ $rade $le mücadelede orantısız b$r güç kullanımı oldu#u  
ortadadır. KHK’lılara savunma hakkı b$le tanınmaması, a$leler$n da#ıtılması 
çocukların ortada kalması, hastalar,  ya"lılar ve bebeklere hatta cenaze-
lere b$le zulümde sınır tanınmaması KHK’lıları sess$zl$#e ve kaderler$ne tes-
l$m  olmaya $tm$"t$r. Aradan geçen 5 yıl $çer$s$nde ya"adıkları "oku atlatma, 
yen$den b$r hayat kurma tela"ı  $çer$s$ndek$ KHK’lılar halen gözaltına alınma 
ve tutuklanma stres$ altında, hak arama ve toplumda görünür olma sava"ı 
vermekted$rler.  

Bu dönemde çares$zl$k ve yalnızlık sarmalındak$ KHK’lılar $ç$n sess$zl$#$n ortasında 
f$$l$-me"ru mücadeley$  kend$ne rehber alan ve seçen mücadele etmeyen 
çürür d$yen Nur$ye Gülmen ardından Sem$h Özakça ortaya  koydukları mü-
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cadele $le var olan sess$zl$#$ yırtıp attılar ve OHAL/KHK gerçe#$n$ hem Türk$-
ye hem de dünya  kamuoyunun gündem$ne soktular. 

KHK’lı Platformlarının hayat bulmasında sa#lı#ını b$le h$çe sayarak öncülük eden 
rahmetle andı#ımız Prof. Dr.  Haluk Sava"’ı ve halen s$yas$ tutsak olarak 
cezaev$nde tutulan yılmaz b$r $nsan hakları savunucusu k$ml$#$ $le M$lletvek$l$ 
Dr. Ömer Faruk Gergerl$o#lu’nu anmadan geçmek haksızlık olur. KHK’lı Plat-
formlarının  kurulu"unda yaptıkları fedakârlıklar $le KHKlılar $ç$n umudun adı 
olmu"lardır. Her platformda, KHKlıların ses$  olmu"lar ve haksızlıkları d$le ge-
t$rmekten, mücadeleden asla vazgeçmem$"lerd$r. Ömer Faruk Gergerl$o#lu,  
mecl$s kürsüsünden $nsan kaçırma, çıplak arama, karakolda ve cezaevle-
r$nde yapılan $"kenceler, KHKlılarla  b$rl$kte tüm muhal$f kes$mler$n u#radı#ı 
haksızlık ve hukuksuzlukları her ortamda tek gündem$ yaparak  “k$mses$zler$n 
k$mses$” olmu"tur. B$tmek b$lmeyen enerj$s$ $le tek ba"ına s$yas$ $kt$darın key-
f$l$k ve zorbalı#ı  altında göz ardı ed$len yok sayılan KHK’lıları ülke ve dünya 
gündem$ne ta"ıyarak tüm gerçekler$ gözler önüne  serm$", $kt$dara ve tüm 
kamuoyuna ayna tutarak me"ru mücadelede yol göster$c$ olmu"tur. 

Hakların ger$ alınması ve hatta e"$tl$k özgürlük adalet $ç$n b$rl$kte ve örgütlü mü-
cadele etmekten ba"ka yol yoktur ve tüm toplumsal muhalefet$n b$rl$kte ve 
örgütlü mücadele etme sorumlulu#u vardır. Bu tar$h$  sorumlulu#a sah$p çık-
ma zamanı çoktan geçmekted$r ve ac$len bu sorumlulu#un gerekler$ yer$ne 
get$r$lmel$d$r.  

KHK’lı Platformları her türlü sorumlulu#u almakta ve bu konuda $rade göstermek
ted$r. Bu ba#lamda, b$zler OHAL/KHK ma#durları olarak demokrat$k b$r 
hukuk devlet$n$n $n"asında toplumsal  travmanın temel nedenler$nde olan 
KHKları b$r engel olarak görüyor ve "unları talep ed$yoruz; 

1 Kollekt$f b$r cezalandırma aracı olarak kullanılan OHAL/KHK’ları tüm sonuç
larıyla $ptal ed$lmel$d$r. 

2 Anayasal dayana#ı olmayan OHAL !"lemler$ !nceleme Kom$syonu la#ved$l-
mel$d$r. 

3 OHAL/KHK’larla gasp ed$len ba"ta $"$m$z olmak üzere tüm haklarımız $ade 
ed$lmel$d$r ve KHK’lılara $ade-$ $t$bar yapılmalıdır. 

4 Bu süreçte ya"anan madd$ manev$ tüm kayıplar $ç$n KHK’lılara tazm$nat 
ödenmel$d$r. 

5 F$"lemelerle KHK l$steler$n$ olu"turan, hak arama ve tüm yargı yollarını kapa-
tan ya da gec$kt$ren sorumlular ad$l b$r "ek$lde yargı önüne çıkarılmalı ve 
hesap sorulmalıdır.  

6 Tüm s$yas$ tutsaklar serbest bırakılmalıdır. 

KHK’lılar

Kadın
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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E"$t, özgür, "$ddets$z b$r hayat mücadeles$nde... Emek sömürüsüne, $nsanlık dı"ı 
ya"am ve çalı"ma ko"ullarına kar"ı mücadelede… Barı", e"$t yurtta"lık, d$l ve 
k$ml$k hakları $ç$n ver$len mücadelede… Do#anın rant u#runa katled$lmes$ne 
kar"ı mücadelede... Demokrat$k ün$vers$te, ba#ımsız yargı, özgür sanat, en-
gels$z ya"am mücadeles$nde… Mafyala"mı", her türlü k$rl$ $l$"k$y$ barındıran, 
sömürüye, soyguna, talana, ranta, erkek egemenl$#$ne dayalı yönet$m anla-
yı"ına kar"ı mücadelede… Demokrat$k b$r ülke, $", a", e"$tl$k, adalet mücade-
les$nde… Kadınlar en önde…

Demokras$ Konferansı Kadın Çalı"ma Alanı olarak, çe"$tl$ alanlarda mücadele 
yürüten d$renç odaklarını b$r araya get$ren, toplumsal mücadeleler$n b$r-
b$r$n$ beslemes$n$, b$rl$kte hareket etmes$n$ sa#layacak ortak b$r mücadele 
programının tartı"ılaca#ı Demokras$ Konferansı’nda kadınların hayatın her 
alanında b$r$kt$rd$#$ mücadele deney$mler$n$n ve talepler$n$n görünür olma-
sının, bu talepler$n gere#$n$n hayat bulması $ç$n ver$len mücadelen$n bütün 
demokras$ güçler$n$n ortak sorumlulu#u oldu#una d$kkat çekmen$n hayat$ 
oldu#unu dü"ünüyoruz.  

DEVLET,  ERKEK %$DDET $N $N SUÇ ORTA& I .  Türk$ye tar$h$nde, daha önce 
görülmem$" n$tel$kte sorunlar gündemde $ken, kadın c$nayetler$, vah"$ "$ddet 
olayları, çocuklara dönük her türden $st$smar da artıyor. Üstel$k bu öyle b$r 
artı" k$ öne çıkan devasa gündemler b$le ya"anan erkek "$ddet$n$n üstünün 
örtülmes$ne yetm$yor. Bunda elbette "$ddet$n artmasına neden olan ko"ul-
ların der$nle"mes$ kadar, mücadeleye her ko"ulda devam eden kadınların, 
kadın hareket$n$n de rolü var.

Kadınların
Mücadeles! 
Yol Göster!yor

Kadınların özgür ve e#!t olmadı"ı, #!ddet tehd!d!yle sürekl! 
kar#ı kar#ıya bırakıldı"ı, haklarının s!stemat!k b!r b!ç!mde 
saldırı altında oldu"u, sava#ın, nefret söylemler!n!n, 
ayrımcılı"ın hüküm sürdü"ü b!r ülkede demokras! yoktur. 

Kadın

Kadınlar bo"anmak $sted$kler$ e"ler$nden, ayrılmak $sted$kler$ partnerler$nden, en 
yakınlarındak$ erkeklerden "$ddet görüyor, kend$ hayatları hakkında karar 
almak $sted$kler$ $ç$n öldürülüyor. Kadına yönel$k "$ddet vakaları kutsal a$le 
söylemler$yle me"rula"tırılmaya çalı"ılırken, kolluk güçler$ açık açık suç $"le-
yerek kadınları "$ddet fa$ller$yle “uzla"tırmaya” çalı"ıyor, erkek yargı adalets$z 
kararlarıyla hem mahkeme salonunda adalet arayan kadınlara, hem de "$d-
det cenderes$nden çıkab$lmek $ç$n güvence arayan tüm kadınlara “sus otur” 
d$yor, verd$#$ kararlarla tüm kadınlara b$r mesaj ver$yor. 

Görevler$n$ yapmayan kolluk güçler$ kadınları "$ddet $le ba" ba"a bırakırken, ve 
hatta b$zzat “ün$formalı”ların dah$l oldu#u "$ddet suçları söz konusuyken, er-
kek yargı fa$ller$ aklarken, $kt$dar cezasızlı#ı beslerken; fa$ller saklanıyor, ko-
runup kollanıyor, del$ller karartılıyor, kaza ve $nt$har süsü ver$lerek, yüksekten 
dü"tü den$lerek kadın c$nayetler$ "üphel$ hale get$r$l$yor. “Çok sevd$#$ $ç$n, 
saygın mesle#$ oldu#u $ç$n, erkekl$k gururu zedelend$#$ $ç$n, kravat taktı#ı 
$ç$n” fa$llere ayrımcı $nd$r$mler uygulanıyor. Zeng$nl$#$, nüfuzu, $kt$dara yakınlı-
#ı, kamu görevl$s$ oldu#u $ç$n b$zzat $kt$dar tarafından korunan "$ddet fa$ller$ 
aramızda gezerken, kadına yönel$k "$ddet suçlarında cezasızlık adeta resm$ 
b$r devlet pol$t$kası hal$ne gelm$"ken, hayatını savunmak $ç$n "$ddet gördü-
#ü erkekler$ öldürmek zorunda kalan onlarca kadın yüksek cezalarla kar"ı 
kar"ıya bırakılıyor. Yetm$yor, her fırsatta çıkarılan aflar, yapılan $nfaz yasası 
düzenlemeler$yle b$nlerce "$ddet fa$l$ erkek, aldıkları cezalar ku"a çevr$lerek 
serbest bırakılıyor. &$ddet fa$ller$ne cezasızlık ve te"v$k pol$t$kasıyla, kadın-
ları $k$nc$lle"t$ren, a$leye mahkûm eden, kadınları korumayan $kt$dar, kadına 
yönel$k erkek "$ddet$n$n ve kadın c$nayetler$n$n suç orta#ıdır.  

Foto#raf: Özcan Yaman
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K ADIN YOKSULLU&U VE $%S $ZL $&$  TAVAN YAPTI.  Güvences$z, n$tel$ks$z, 
dü"ük ücretl$, e#ret$ $"lere mahkûm ed$l$rken, c$ns$yetç$ $st$hdam pol$t$kaları-
nın yanı sıra ya"amın her alanında kar"ı kar"ıya kaldı#ımız e"$ts$zl$k ve ayrım-
cılık çalı"ma ya"amındak$ sorunlarımızı der$nle"t$r$yor. Gerçek kadın $"s$zl$#$ 
oranı yüzde 40’ı geçm$" durumda, ne e#$t$mde ne $st$hdamda yer alamayan 
genç kadınların sayısı çı# g$b$ büyüyor. Kadınlar, “müjde” d$ye duyurulan 
yarı zamanlı güvences$z $"lerle geç$mler$n$ sa#lamak $ç$n aynı günde üç dört 
ayrı $"te, günde 18 saat$ bulan çalı"ma süreler$ne mahkûm ed$l$yor. !"s$zl$k ve 
geç$m baskısı, $"yer$ndek$ c$ns$yetç$ baskı ve denet$m$ arttırıyor, bütün $"yer-
ler$ tac$z$n, a"a#ılamaların, cezaev$ne benzer uygulamaların kol gezd$#$ ter 
atölyeler$ne dönü"türülmek $sten$yor.  

Yoksulluk sınırının altında ya"am sürdüren 35 m$lyon k$"$n$n yarısından fazlası 
kadın. Salgınla b$rl$kte yoksulla"ma, mülksüzle"me, $"s$zle"me, sosyal yardım 
$ht$yacı artarken, kadınların a$leler$ndek$ erkeklere, devlet$n adeta b$r lütfa 
dönü"türdü#ü sosyal yardım ödenekler$ne ba#ımlı b$r hayat sürmek zorunda 
bırakıldı#ı b$r tablo ya"anıyor. 

Ekoloj$k yıkıma neden olan rant odaklı pol$t$kalar köylü, üret$c$ ç$ftç$ kadınları ek-
mekler$nden ve ya"am deney$mler$n$ b$r$kt$rd$kler$ topraklarından, ormanlar-
dan ederken, bu yıkımın yarattı#ı sonuçlar kadınları daha da yoksulla"tırıyor. 

KHK’larla $"$nden ed$len m$lyonlarca kamu emekç$s$n$n çok öneml$ b$r bölümü 
kadınlar. KHK’larla çalı"ma haklarından, gel$rden ve güvenceden yoksun 
bırakılan kamu emekç$s$ kadınların ya"adı#ı a#ır süreçlere ek olarak, ka-
dınların görev yaptı#ı kamu kurumlarında ya"anan h$zmet eks$kl$#$ bu h$z-
metlere en çok $ht$yaç duyan gen$" kadın kes$mler$n$n de sa#lı#ını, e#$t$m$n$, 
güvenl$#$n$, "$ddetten korunma haklarını tehl$keye attı. “Yeterl$ personel yok” 
d$yerek kadın danı"ma merkezler$nden ger$ gönder$len kadınların ya"adıkla-
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rını, kadın kurumlarının kapısına k$l$t vurup bu merkezler$ n$kah salonuna, a$le 
$r"at merkezler$ne dönü"türen $kt$darın, buralarda görev yapan deney$ml$ 
kadınları sürgüne gönderd$#$n$, $"$nden ederek yoksullu#a $tt$#$n$, kadınların 
kazanımlarına yönel$k kayyum pol$t$kalarına devam ett$#$n$ b$l$yoruz. 

Engell$ kadınlar hayatın her alanında ayrımcılı#a u#rarken, kend$ ba#ımsız hayat-
larını kurmaları $ç$n $ht$yaç duydukları e#$t$m ve güvencel$ $st$hdam olanak-
larından da tümüyle yoksun. Engell$ kadınlar, erkeklere göre $k$ kat fazla 
e#$t$ms$zl$#e, yoksullu#a, $"s$zl$#e ve güvences$zl$#e mahkûm ed$l$yor.

Ün$vers$te mezunu genç kadınların neredeyse tamamı asgar$ ücrete, ço#unlukla 
da güvences$z ko"ullarda çalı"ıyor. Bugün e#$t$ml$ genç kadınların, kend$le-
r$nden öncek$ ku"aklardan çok daha kötü ko"ullara mahkûm ed$ld$#$n$n b$r 
gösterges$ bu durum. D$#er yandan, daha $y$ b$r gelecek umuduyla okumu", 
mezun olmu", atanamamı" veya e#$t$m gördükler$ alanda $" bulamamı", 
geç$m kaygısı ve hayal kırıklıklarının hesabını sormak $steyen genç kadınlar 
mücadele az$mler$yle öne çıkıyor. 

SAVA%  POL $T $K AL ARI  K ADINL ARIN E%$T YURTTA%LIK HAKL ARINI 
KULL ANIL AMAZ HALE GET $R $YOR .  !kt$darın yürüttü#ü “hem $çer$de 
hem dı"arıda” sava" pol$t$kasının tüm yıkıcı etk$ler$n$ ya"ıyoruz. E"$t yurtta"lık, 
d$l ve k$ml$k haklarımız sava" pol$t$kalarının gölges$nde kullanılamaz durum-
da.  Sava"a harcanan paralar do#rudan kadınların hayatını etk$l$yor; kadın-
ları "$ddetten uzakla"tıracak daha fazla sı#ınma ev$, sa#lık, ula"ım, e#$t$m, 
sosyal h$zmetlere bütçe ayrılması gerek$rken erkek egemen $kt$dar daha da 
artan "ek$lde sava"a bütçe aktarıyor. 15 Temmuz sonrası b$reysel s$lahlan-
madak$ artı" $le ate"l$ s$lahla öldürülen kadınların sayısındak$ artı" arasın-
dak$ paralell$k tablonun b$r unsuru. Sava" pol$t$kaları, m$l$tar$zm ve bunun 
ürett$#$ d$l, erkek "$ddet$n$n, ırkçılı#ın, m$ll$yetç$l$#$n, nefret söylem$n$n $kt$dar 
oda#ında ve toplumsal düzeyde kend$n$ yen$den üretmes$ne neden oluyor. 
Son ya"adı#ımız !zm$r HDP !l b$nasına yönel$k saldırı ve bu saldırı sonucunda 
yol arkada"ımız Den$z Poyraz’ı y$t$r$"$m$z böyles$ ırkçı, ayrımcı ve dü"manca 
söylem ve uygulamaların sonucudur. 

Kayyum pol$t$kaları kadınların yerel düzeyde ed$nd$#$ hakları, kurumsal olanak-
ları yok ederken, kadın kurumları ve kadın s$yasetç$ler sürekl$ olarak tehd$t 
altında. 

Bölgesel sava"lar, ekoloj$k afetler, ekonom$k çökü" göçü g$derek daha fazla 
zorunlu hale get$r$rken, Türk$ye’n$n bölgede c$hatçı çeteler el$yle yürüttü#ü 
sava"ın sonucunda Sur$ye’den m$lyonlarca $nsan ülkeye göç ett$. Sava" sıra-
sında ve sonrasında yüzb$nlerce kadın ve çocuk tac$ze ve tecavüze u#radı. 
Göç ett$r$len kadın ve çocuklar ırkçılı#a, ayrımcı pol$t$kalara, $nsanlık dı"ı 
emek sömürüsüyle hak $hlaller$ne maruz bırakıldı. Göçmen kadınlar güven-
ces$z "ek$lde ucuzun da ucuzuna çalı"tırılırken aynı zamanda çalı"tıkları $" 



124 125

yerler$nde ya da evlerde tac$ze, tecavüze u#radı, öldürüldü. Yoksullu#un 
en karanlık, ayrımcılı#ın en ç$rk$n, dü"manlık pol$t$kalarının en vah"$ yüzünü 
ya"amak zorunda bırakılan göçmen kadınlar, $kt$darın mültec$ler$ b$r pazarlık 
aracına çev$rmes$n$n de sonuçlarını a#ır b$r b$ç$mde ödemek zorunda bıra-
kıldılar. 

Sadece Sur$yel$ mültec$ler de#$l, farklı ülkelerden $" ve ekmek $ç$n ülkem$ze gelen 
farklı uyruklardan kadınlar da $kt$darın göçmen ve mültec$ler$ korunmasız 
bırakan pol$t$kaları sonucunda hayat$ sorunlarla ve hatta hayatlarının elle-
r$nden alınmasıyla kar"ı kar"ıya. AKP’l$ m$lletvek$l$ &$r$n Ünal’ın ev$nde gerçek-
le"en ve ölümü "üphel$ bırakılan Nad$ra Kad$rova’nın hesabı halen sorulmadı. 
Mafya-çete-devlet üçgen$ $ç$nde ortaya atılan ve Mehmet A#ar’ın o#lu 
tarafından öldürüldü#ü $dd$a ed$len Yeldana Kaharman’ın kat$l$ serbest! 

Sava" pol$t$kaları, ayrımcı göçmen ve mültec$ pol$t$kası kadınların ve çocukla-
rın kar"ı kar"ıya kaldı#ı yoksulluk, açlık, $nsan t$caret$, "$ddet$n$ alab$ld$#$ne 
körüklüyor. 

PANDEM $  SORUNL ARI  DER $NLE%T $RD $ .  Ekonom$k, toplumsal, s$yas$ ve 
ekoloj$k kr$zler$n son yıllarda der$nle"t$#$ böyles$ b$r dönemde hayatımıza 
b$r de pandem$ g$rd$. Pandem$ sürec$nde $kt$darın halkın de#$l, sermayen$n 
$ht$yaçlarını gözeten uygulamaları, kadınların hayatlarını b$r kaç kat daha 
zorla"tırdı. Pandem$ sürec$nde toplumsal c$ns$yet e"$ts$zl$kler$n$n daha da 
der$nle"t$#$ne, sınıfsal e"$ts$zl$kler$n gün yüzüne çıktı#ına "ah$t olduk. Her kr$z 
ortamında oldu#u g$b$ salgın dönem$nde de e"$ts$zl$kler$n, bu e"$ts$zl$kler$n 
farklı görünümler$n$n katmerlend$#$n$, faturanın kadınlara ve $"ç$lere kes$ld$-
#$n$ deney$mled$k.
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Pandem$ sürec$nde kadınların daha da yoksulla"tı#ını, bakım yükler$n$n arttı#ını, 
karant$na yüzünden "$ddet gördü#ü erkek $le aynı yerde ya"amak zorunda 
bırakıldı#ını, salgın sürec$ $le b$rl$kte tem$zl$k ve h$jyen $ç$n daha fazla görün-
meyen emek harcadıklarını, artan ekonom$k sıkıntıların yükünü sırtladıklarını 
gördük, kend$m$z deney$mled$k. 

Pandem$ fırsatçılı#ı $le sokakta ses çıkarma, yan yana gelme olanaklarını el$m$z-
den almaya çalı"an $kt$darın, kadına yönel$k "$ddet $le mücadele mekan$z-
malarını yok ett$#$n$, $nfaz yasası $le "$ddet uygulayanları serbest bıraktı#ını, 
bekç$l$k yasası $le kadınların hayatına müdahale kanallarını sonuna kadar 
açtı#ını, kazanılmı" tüm haklarımıza göz d$kt$#$n$ gördük. 

K AZ ANILMI%  HAKL AR A DÖNÜK SALDIRIL AR ARTIYOR . &$ddet$n, kadın 
katl$amının, tecavüz ve tac$zler$n artarak sürdü#ü, kadına kar"ı tüm "$ddet 
b$ç$mler$n$n sıradanla"tırıldı#ı, LGBT!+’ların s$stemat$k olarak hedef göste-
r$ld$#$, pandem$ ko"ullarının tüm sorunları der$nle"t$rd$#$ b$r ülke ortamında, 
"$ddet$ önlemek $ç$n devlete kapsamlı yükümlülükler get$ren !stanbul Sözle"-
mes$’n$n b$r gece yarısı kararıyla yok ed$lmek $stenmes$ tüm bu suçlara zem$n 
hazırlamak anlamına geld$. 

!stanbul Sözle"mes$’ne yönel$k saldırıların arkasından, 6284’ün etk$s$z hale get$r$lme-
s$, bo"anan kadının yoksulluk nafakasının kısıtlanması, çocuk $st$smarcılarının 
a'ed$lmes$, tecavüzcü $le evl$l$#$n yen$den get$r$lmes$ ve evl$l$k ya"ının 16’nın da 
altına, çocuklarla c$nsel $l$"k$ ya"ının 15’$n de altına $nd$r$lmes$, "$ddet suçların-
da belge $stenmes$, çocuk c$nsel $st$smarı ve tecavüz suçlarında kadına kar"ı 
"$ddet suçlarında “somut del$l” aranması, a$le arabuluculu#u, kadın ve LGBT!+ 
örgütler$ne  g$b$ temel haklara saldırılar gel$yor. Bu düzenlemeler$n her b$r$, ka-
dınların tümüyle "$ddet ve e"$ts$zl$k cenderes$ne alınmasına yönel$k bütünlüklü 
b$r saldırı planının b$r parçası ve h$çb$r$ b$rb$r$nden ayrı dü"ünülemez. 

Evrensel de#er namına ne varsa -demokras$, kadın hakları, $fade ve örgütlenme 
özgürlü#ü, la$kl$k, barı"- tanınmaz hale get$r$ld$#$, “yerl$ ve m$ll$” söylemler$yle 
büyük mücadelelerle kazanılmı" evrensel hakların $ç$n$n bo"altıldı#ı bu dö-
nemeçte, kadın hakları $ç$n de b$r ba"ka aksa geç$ld$. Kadına yönel$k "$ddet, 
kadınların “$nsan” olmaktan çıkarılarak a$leye kul, sermayeye köle hal$ne 
get$r$lmes$ sürec$, bu sürec$n ayrılmaz b$r parçası. Son dönemde kadınların 
e#$t$m hakkından, "$ddete kar"ı korunma hakkına, meden$ kanundak$ mad-
delerden, ba"ka uluslararası sözle"melere kadar tüm hakların toplam b$r 
paket hal$nde saldırı altında olması, bu rej$m$n$n üzer$nde yükseld$#$ e"$ts$z, 
erkek egemen, sömürü üzer$ne kurulu toplumsallı#ın kadınlara “vaad$n$n” 
daha fazla e"$ts$zl$k, daha fazla yoksulluk, daha fazla hak gaspı, daha fazla 
ba#ımlılık, daha fazla "$ddet oldu#unun da gösterges$. 

Kadının ko"ulsuz $taat$ne dayalı, $kt$dara h$zmet görev$ odaklı toplumsal yen$den 
yapılanma, kadınların haklarında ve özgürlükler$nde ısrarcı olmalarıyla sek-
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teye u#ruyor. Böylece kadınlar, s$yasal gücü el$nde bulunduran $kt$darların 
sosyal ve kültürel alanda arzu ett$kler$ toplumsal yen$den yapılanmayı ger-
çekle"t$rmeler$n$n önüne de b$r engel olarak d$k$l$yor. Bu “engel”$n ortadan 
kaldırılması $ç$n her türden saldırının d$zg$nler$nden bo"andırılması, kadınlara 
yönel$k "$ddet$n vah"et$n$n dozunun artmasına neden oluyor.

K ADINL ARIN SOMUT TALEPLER $ ,  DEMOKR AS $  MÜCADELES $N $N 
OLMAZSA OLMAZIDIR . Kadın c$nayetler$n$n artmasına ve vah"$le"mes$ne, 
kadın yoksullu#unun, $"s$zl$#$n$n der$nle"mes$ne neden olan bu ko"ullar aynı 
zamanda kadınların öfkeler$n$n de patlama noktasına gelmes$ne neden 
olan, kadınları b$rl$kte ses çıkarmak, b$rl$kte mücadele etmek $ç$n daha 
fazla yan yana gelme $ht$yacını açı#a çıkaran ko"ullar.  Kadın hareket$, farklı 
kes$mlerden kadınların yan yana geld$#$ çok çe"$tl$ mücadele araçlarıyla, 
platformlar, kampanya grupları, yerel b$rl$kler, farklı mücadele alanları $ç$nde 
kurdukları özgün örgütlenme deney$mler$yle haklarından, hayatlarından 
vazgeçmemek $ç$n yaratıcı, d$nam$k, pandem$n$n ve ant$demokrat$k, 
hukuksuz, keyf$ yasakların get$rd$#$ tüm zorluklara ra#men sokakları 
bırakmayan uzun soluklu b$r mücadele deney$m$n$n sah$b$. 

Yalnızca Türk$ye’de de#$l, bütün dünyada kadınlar, mücadele $ç$n b$rl$kte hareket 
etmen$n, mücadelen$n etk$ alanını gen$"letmen$n yol ve yöntemler$n$ bulma-
ya çalı"ırken, aynı zamanda, büyük toplumsal hareketler$n ve gen$" katılımlı, 
gündem de#$"t$r$c$ eylemler$n sürükley$c$ler$ oluyorlar. Arjant$n’den Sudan’a, 
H$nd$stan’dan !spanya’ya yoksullu#a, kötü ya"am ko"ulları dayatmasına, 
$"s$zl$#e, "$ddete, kadın c$nayetler$ne, e"$ts$zl$#e, ayrımcı pol$t$kalara kar"ı so-
kakta büyüyen kadın mücadeles$ dalgası daha $y$ b$r ya"am, e"$t b$r varolu" 
ve herkes $ç$n özgürlük taleb$ $ç$n deney$m b$r$kt$r$yor. 

Bütün bu sorun ba"lıkları ve bunlar kar"ısında yürütülen mücadele deney$mler$nde 
kadınların ortakla"tı#ı temel talepler, hep b$rl$kte her alanda yürütülen mü-
cadelen$n ve elbette demokrat$k b$r ülke mücadeles$n$n de olmazsa olmaz 
talepler$: 

n E"$t yurtta"lık hakkımızın garant$ altına alınması $ç$n hayatın her alanında 
somut adımlar atılmasını, toplumsal c$ns$yet e"$tl$#$n$n yasalarda ve hayatın 
her alanında sa#lanmasını $st$yoruz.

n Kazanılmı" haklarımızı ve mücadeleyle yazdı#ımız yasaları tehd$t eden söy-
lemlere ve g$r$"$mlere son ver$lmes$n$ $st$yoruz…

n &$ddets$z b$r ya"am sürme hakkımız $ç$n ac$l b$r eylem planı açıklanma-
sı ve uygulanmasını $st$yoruz… 7/24 çalı"acak etk$n, farklı d$llerde h$zmet 
veren özel b$r Alo &$ddet Hattı… Her semtte b$r kadın danı"ma ev$, her 100 
b$n nüfusa en az b$r sı#ınak, her 200 b$n nüfusa en az b$r c$nsel "$ddet kr$z 
merkez$… &$ddetle $lg$l$ ulusal mücadele a#ı... &$ddete u#rayan kadınların 

Kadın

ve LGBT!+’ların ba#ımsız b$r ya"am kurmak $ç$n $ht$yaç duydu#u barınma, 
e#$t$m, sa#lık, $st$hdam olanaklarının kamusal h$zmet olarak sa#lanması… 
Göçmen kadın ve çocuklara yönel$k "$ddet$ önleme ve "$ddete kar"ı koru-
mada ayrımcılı#a son ver$lmes$… 6284 kadınları "$ddetten koruma yasasının 
etk$n uygulanmasını $st$yoruz… Yasaların eks$ks$z uygulanmasını $st$yoruz…  
Tüm "üphel$ kadın ve LGBT!+ ölümler$n$n mercek altına alınmasını; ekonom$k 
ve s$yasal olarak nüfuzlu k$"$lerle $lg$l$ c$nsel saldırı ve c$nayet $dd$alarının 
aydınlı#a kavu"turulmasını, fa$ller$n ve soru"turmaların kapatılmasında rolü 
olanların cezalandırılmalarını $st$yoruz…

n TCK 103. madde kapsamındak$ çocuk c$nsel $st$smarcılarına af, “erken evl$l$k” 
“genç evl$l$k” g$b$ adlar altında çocuk c$nsel $st$smarının me"rula"tırılmasına; 
kadınların Meden$ Kanun, Ceza Kanunu ve "$ddet $le $lg$l$ kanunlardak$ kaza-
nılmı" haklarını ve anayasal e"$t vatanda"lık $lkes$n$ kamuoyu önünde sürekl$ 
olarak tartı"maya açan tüm söylem ve g$r$"$mlere son ver$lmes$n$ $st$yoruz…  
Çocuk ya"ta evlend$rmeler$ ve çocuk $st$smarını önlemes$ gerek$rken; aks$ne 
te"v$k eden, kolayla"tıran ya da göz yumanların soru"turulmasını ve ceza-
landırılmasını $st$yoruz... 

n E#$t$m$n her kademes$nde, medyada, toplumsal hayatın her alanında c$n-
s$yetç$ roller$, kalıpla"mı" tutum ve davranı"ları de#$"t$rmek üzere somut 
adımlar atılmasını $st$yoruz…

n !"yer$nde "$ddet$n ve ayrımcılı#ın önlenmes$ $ç$n etk$n pol$t$kalar, örgütlenme 
özgürlü#ü ve !LO 190 sayılı sözle"men$n $mzalanıp uygulanmasını, c$ns$yetç$ 

Foto#raf: Alaatt$n T$mur
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$st$hdam pol$t$kalarının son bulmasını, $nsanca ya"anacak ücret, $" ya"amı-
nın her kademes$nde, yönet$c$ poz$syonlarda e"$tl$k $st$yoruz… 

n Kadın $st$hdamın önündek$ engellerden olan çocuk bakımı, ya"lı bakımı ve 
ev $"ler$ kadının üstünden alacak sosyal pol$t$kalar, salgın dönem$nde artan 
kadın $"s$zl$#$n$ azaltacak $st$hdam pol$t$kaları, kadınların gel$rler$n$ koruya-
cak önlemler, artan bakım eme#$ $ç$n ekonom$k destek ve ebeveyn yardım-
ları $st$yoruz. 

n Kadın yoksullu#unu ortadan kaldırmak tüm kadınların n$tel$kl$ e#$t$m $mkan-
larına ula"ab$ld$#$ oldu#u, gel$r get$r$c$ güvencel$ $st$hdam $mkanlarının bu-
lundu#u, kadınların kend$ ya"amları üzer$nde $rade sah$b$ oldu#u, s$yasette 
ve karar alıcı mekan$zmalarda e"$t yer aldıkları b$r toplumda mümkündür. Bu 
toplumun $n"ası $ç$n tüm demokras$ güçler$ sorumluluk sah$b$. 

n Özgür, e"$t, "$ddets$z b$r ya"am mücadelem$zde dayanı"mamızı ve örgütlü-
lü#ümüzü hayata geç$rd$#$m$z kadın kurumlarına yönel$k her türden saldı-
rıya, kadın akt$v$stlere ve s$yasetç$lere yönel$k saldırılara, gözaltı ve tutuk-
lamalara, kadın mücadeles$n$ kr$m$nal$ze etme g$r$"$mler$ne son ver$lmes$n$ 
$st$yoruz.

n Bu ülken$n Den$z Poyraz "ahsında sava" pol$t$kalarının aramızdan aldı#ı tüm 
kadınlara barı" borcu var. Kadınların huzurunu, güvenl$#$n$, e"$t yurtta"lık, d$l 
ve k$ml$k haklarını güvence altına almak, kadınları özel hedef hal$ne get$-
ren m$l$tar$st pol$t$kaların yaygınla"tırdı#ı c$ns$yetç$ söylem ve uygulamaları 
ger$de bırakmak, sava"a harcanan bütçeler$n kadınların temel $ht$yaçlarına, 
hak ett$kler$ $nsanca ya"am $ç$n gereken "$ddetten korunma mekan$zmaları, 
e#$t$m, sa#lık, $st$hdam olanakları, barınma, çocuk ve ya"lı bakım h$zmetler$-
n$n yaygınla"tırılması $ç$n kullanılması $ç$n barı"a $ht$yacımız var. 

Kadınların özgür ve e"$t olmadı#ı, "$ddet tehd$d$yle sürekl$ kar"ı kar"ıya bırakıldı#ı, 
haklarının s$stemat$k b$r b$ç$mde saldırı altında oldu#u, sava"ın, nefret söy-
lemler$n$n, ayrımcılı#ın hüküm sürdü#ü b$r ülkede demokras$ yoktur. Kadın-
ların e"$t ve özgür b$r ya"am mücadeles$n$ $çermeyen b$r demokras$ müca-
deles$, kadınların e"$t ve özgür b$r ya"am $ç$n somutla"tırdı#ı talepler$n$ asl$ 
talepler hal$ne get$rmeyen b$r demokras$ programı mümkün de#$ld$r. Kadın-
ların haklarına yönel$k topyekûn saldırılara kar"ı topyekûn b$r mücadele tüm 
demokras$ güçler$n$n sorumlulu#u. 

Kadın

LGBT$+
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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“Günler sarmal b!r yay g!b! / Bunu unutma”

Arkada"’ın d$zeler$ndek$ o sarmal yay hep$m$z$n üzer$ne çökmü", ola#anüstü hal 
ola#anla"mı", demokras$n$n esames$n$n okunmadı#ı b$r dönemden geçer-
ken; LGBT!+’ların e"$tl$k, özgürlük, adalet ve hak mücadeles$ h$ç olmadı#ı 
kadar baskı altında. Bütün bu baskı ortamında Arkada"’ın seneler önce-
s$nde verd$#$ selama, 2021’de Demokras$ Konferansı’nda kar"ılık ver$yoruz: 
Merhaba canım!

2015 yılı Türk$ye’de LGBT+ hakları ve hareket$ açısından öneml$ b$r dönüm 
noktasıydı. Uzun yıllardır barı"çıl b$r "ek$lde yapılan !stanbul LGBT!+ Onur 
Yürüyü"ü’ne pol$s saldırısı ve ardından LGBT!+’lara yönel$k nefret$n s$yas$ler 
el$yle körüklenmes$ katl$am ça#rısına dönü"tü, kend$ler$ne Genç !slam$ Mü-
dafaa d$yen b$r grup LGBT!+’ların öldürülmes$ne ça#rı yapan af$"ler$ Ankara 
sokaklarına astı. Onur Yürüyü"üne pol$s; plast$k merm$, gaz, tazy$kl$ su $le 
saldırdı, b$rçok k$"$ yaralandı. 2016 yılında I&!D’$n Kaos GL’y$ tehd$t etmes$, 
Ankara’da Homofob$ ve Transfob$ Kar"ıtı Yürüyü"’ün yasaklanması; !stan-
bul Onur Yürüyü"ü’nün b$r kez daha yasaklanması, artan nefret saldırıları 
ve c$nayetler$, LGBT!+’ları hedef alan karalama kampanyalarının medya ve 
s$yas$ler el$yle artık s$stemat$kle"mes$yle b$rl$kte dey$m yer$ndeyse Türk$ye’de 
artık LGBT!+ hakları açısından yen$ b$r dönem ba"ladı. Devamındak$ yıllar-
da da yasaklanan yürüyü" $ç$n, toplantı ve göster$ yürüyü"ü düzenlenecek 
alanlar arasında yer alan Bakırköy Meydanı’na yapılan m$t$ng ba"vurusunun 
redded$lmes$, LGBT!+’lara sadece Taks$m’$n de#$l, !stanbul’un tamamının 
yasak oldu#unu da açıkça gösterd$.  Onur Haftası Kom$tes$ ve SPoD’un aç-
tı#ı davada Mahkeme yasak kararının hukuka aykırı oldu#una hükmetse de 
geçen $k$ yılda ya"anan hak kaybı telaf$ ed$lmed$ aks$ne !stanbul’dak$ f$$l$ ya-

Vardık, Varız, 
Var Olaca#ız!

LGBT$+’ların k!ml!kler!n!n k!mseden !cazete !ht!yaç duymadı"ını b!r 
kez daha y!nel!yoruz. Stonewall’dan Ülker Soka"a; Eryaman’dan, 
Me!s S!tes!’ne; M!s’ten Bayram Sokak’a, ODTÜ’den Bo"az!ç!’ne 
ya#amın her alanında vardık, varız ve var olmaya devam edece"!z. 

LGBT$+

saklamalar devam ett$. LGBT!+ dü"manlı#ının Hükümet pol$t$kasına dönmes$ 
2017 yılında ola#anüstü hal dönem$nde Ankara Val$l$#$’n$n kent genel$nde 
LGBT!+ etk$nl$kler$n$ süres$z olarak yasaklamasıyla resm$yete döküldü. An-
kara’da bulunan LGBT!+’lar ve LGBT!+ haklarını savunan dernekler $ç$n; b$r$ 
OHAL dönem$nde (B$r$nc$ yasak) d$#er$ $se OHAL sonrası olarak adlandırılan 
dönemde (!k$nc$ yasak) Ankara Val$l$#$nce yürürlü#e sokulan $k$ ayrı süres$z 
yasaklama kararı vardı. Pembe Hayat ve Kaos GL Dernekler$ hukuk$ müca-
deley$ kazandı. Her $k$ yasak da kaldırıldı. 2015 yılından bugüne kadar ya-
saklar sadece Ankara ve !stanbul’la sınırlı kalmadı. Her ne kadar Ankara’dak$ 
kadar kapsamlı ve süres$z b$r yasak ba"ka $llere sıçramasa da; çe"$tl$ yıllarda 
!zm$r, Mers$n ve Antalya’da Onur Haftası ya da Onur Yürüyü"ler$ yasaklandı. 
Etk$nl$k bazlı yasaklamalar b$rçok "eh$rde LGBT!+’ların örgütlenme özgürlü-
#üne saldırdı.

DERKEN PANDEM $  BA%L ADI…  Yen$ t$p koronav$rüsün (Cov$d-19) yaygınla"-
masının yarattı#ı küresel kr$z devam ederken b$r yandan da hükümetler$n 
“Aynı gem$dey$z” söylemler$ pandem$yle mücadelen$n temel söylemler$nden 
b$r$ olmaya devam ed$yor. Türk$ye’de $lk vakanın tesp$t ed$ld$#$ 11 Mart’ta 
açıklandı. Sa#lık Bakanlı#ı b$r yandan evde kalma ça#rısı yaparken, d$#er 
yandan b$rçok $" kolunda $"ç$ler $"ler$ne g$tmek zorunda kalıyor. “Herkes$n 
kend$ OHAL’$n$ $lan etmes$” ça#rısıyla özetleneb$lecek Türk$ye’n$n Cov$d-19 
h$kayes$; hal$hazırda ülkedek$ en kırılgan, haklara er$"$mde c$dd$ sorunlar 
ya"ayan, ya"am hakkı da dah$l olmak üzere b$r d$z$ hakkı s$stemat$k olarak 
$hlal ed$len LGBT!+’lar açısından da c$dd$ sorunlara yol açıyor. Sa#lık hakkına 
er$"$m, $st$hdam sürec$ndek$ e"$ts$zl$kler, evlere kapanmak zorunda kalmakla 
b$rl$kte artan ev $ç$ "$ddet b$r yana; LGBT!+’lar koronav$rüs günler$nde çe"$tl$ 
nefret kampanyalarının da hedef$ hal$ne geld$. 

Foto#raf: Özcan Yaman
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Son yıllarda Val$l$k ve Kaymakamlıkların yasak kararlarının yanı sıra, üst düzey 
kamu görevl$ler$n$n LGBT!+’ları hedef gösteren açıklama ve uygulamaları 
s$stemat$kle"t$. Koronav$rüs pandem$s$n$n $lk günler$nde M$ll$ E#$t$m Müdür-
ler$n$n tal$matıyla okul müdürler$ karant$na günler$nde onl$ne e#$t$m$ sürdür-
mek $ç$n kurulan WhatsApp gruplarında LGBT!+’ları hedef gösteren mesaj-
lar payla"ılması, Netfl$x’te olmayan b$r e"c$nsel karakter üzer$nden sosyal 
medyada nefret kampanyaları ve RTÜK Ba"kanı’nın ayrımcı açıklaması ve 
D$yanet’$n nefret hutbes$ ve ardından çok sayıda bakanın nefrete sah$p 
çıkması $le ba"layan süreç Onur Haftası’na da sıçradı. Kadın ve Demokras$ 
Derne#$ (KADEM) artık ola#anla"an nefret$n$ sürdürdü. !hvan’ın !stanbul’dak$ 
TV kanalından “e"c$nseller$ öldürün” ça#rısı yapıldı. T$caret Bakanlı#ı, e-t$-
caret s$teler$nde $ç$nde LGBT!+ geçen ya da gökku"a#ı olan ürünler$ san-
sürled$. LGBT!+ dü"manı nefret kampanyaları Bo#az$ç$ d$ren$"$n$ de hedef 
aldı. Bo#az$ç$ Ün$vers$tes$ LGBT!+ Çalı"maları Kulübü b$r gece yarısı kararıyla 
kapatıldı. Pol$s adeta gökku"a#ı avına çıktı. Onlarca LGBT!+ arkada"ımız 
Bo#az$ç$ d$ren$"$nde, !stanbul Sözle"mes$ eylemler$nde, 8 Mart eylemler$nde 
gözaltına alındı. Gözaltında $"kenceye, nefret söylem$ne ve tecavüz tehd$d$-
ne maruz bırakıldı. !stanbul’da, Kürt trans+’lar eylem sonrası sokak ortasında 
$"kenceyle gözaltına alındı. Bayram Sokak’tak$ seks $"ç$s$ trans kadınlar bu 
süreçte pandem$ bahanes$yle evler$nden ed$ld$, çalı"ma haklarından mah-
rum bırakıldılar. Neredeyse her "eh$rde 8 Mart eylemler$nde pol$s LGBT!+ ha-
reket$n$n bayrak ve semboller$ne saldırdı. Pol$s, gökku"a#ı bayraklarını alana 
sokmamak adına adeta “bayrak kapmaca” oynuyor! Bütün bunlar pandem$ 
sürerken LGBT!+’lara nefret$n sadece küçük b$r bölümü… Ve bütün bunlar 
devlet$n LGBT!+’lara açtı#ı sava"ın görünen yüzler$…

LGBT$+

Foto#raf: Fato" Erdo#an

LGBT $+’L AR A AÇIL AN SAVA% IN GÖRÜNMEZLE%T $RD $KLER $  Bütün 
bunlar ya"anırken D$yanet’$n LGBT!+’ları ve HIV’le ya"ayanları hedef gös-
teren nefret hutbes$n$n ardından c$ns$yet k$ml$#$ ve c$nsel yönel$m temell$ 
ayrımcılık ve "$ddet vakalarında yüzde yüz artı" ya"andı1. LGBT!+’lara ev 
$ç$ "$ddet arttı. LGBT!+’lar duygusal "$ddet, ekonom$k "$ddet, sözlü "$ddet, 
f$z$ksel "$ddet, c$nsel "$ddet ve s$ber "$ddet de dah$l her türlü "$ddet$n hede-
f$ndeyd$2. Pandem$de evde kalma $ht$mal$ olmayan ya da evde kaldı#ında 
a$le fertler$ tarafından "$ddet görme $ht$mal$ olan LGBT!+’lar açısından yen$ 
sorunlar ortaya çıktı. &$ddet r$sk$n$n yanı sıra, sa#lık hakkına er$"$mde ayrım-
cılık pandem$ günler$nde daha hayat$ b$r konu hal$ne gel$rken; geç$" ya da 
uyum sürec$ndek$ transların hastanelere g$dememeler$ ve süreçler$ne da$r 
adımları ertelemek zorunda kalmaları, HIV’le ya"ayan LGBT!+’ların hasta-
ne kontroller$n$n aksamak zorunda kalması ve hal$hazırda sa#lık hakkına 
er$"$mde sorunlar ya"ayan mültec$ LGBT!+’ların karant$na $mkanı dah$ bula-
maması öneml$ sorunlar yarattı. !st$hdamda ayrımcılı#ı en yo#un ya"ayan 
gruplardan LGBT!+’lar; $"$n$ kaybetme korkusu, $"s$zl$k ve gel$r kaybı $le kar"ı 
kar"ıya. Sosyal güvenceler$ olmayan seks $"ç$s$ LGBT!+’lar madd$ gel$r kaybını 
en yo#un ya"ıyor. B$r yanda koronav$rüs d$#er yanda gel$r kaybı b$r cendere 
yaratıyor. 

H$zmet ve e#lence sektörünün neredeyse durmasından en çok etk$lenen grup-
ların ba"ında da y$ne LGBT!+’lar gel$yor. LGBT!+ $"s$zl$#$ yüzde 64’e ula"mı" 
durumda!3 LGBT!+ $"ç$ler ayrımcılık, dı"lama, a"a#ılama, ded$kodu ve nefret 
söylem$yle kar"ıla"ıyor. !"$n$ kaybetme ve daha a#ır bedeller ödeme korku-
suyla haklarını arayamıyor. Devlet el$yle kı"kırtılan ayrımcılık $"yerler$ne de 
yansıyor. LGBT!+’ların ekonom$k ve sosyal hakları $se maalesef send$kaların 
öncel$#$ de#$l.4 LGBT!+’ları hedef alan nefret suçları l$nç n$tel$#$nde: Nefret 
suçları kamusal alanlarda, görgü tanıklarının gözü önünde $"len$yor. Pol$s $se 
pek çok vakaya kayıtsız ya da küçümsey$c$ yakla"ıyor. Ve nefret suçlarının 
temel$nde e"$ts$zl$k yatıyor!5 Dahası, LGBT!+’lara $"kence ve kötü muamele 
artıyor.6

KES $%EN AYRIMCILIKL AR , K ATMERLENEN DERTLER … !kt$dar b$r yandan 
toplum mühend$sl$#$ne soyunarak, LGBT!+ hareket$n$n 30 yıldan uzun süred$r 
mücadele ederek yarattı#ı toplumsal dönü"ümü engellemek $sterken; d$#er 
yandan heteroseks$zm ve $k$l$ c$ns$yet rej$m$; c$ns$yetç$l$k, ırkçılık, mezhepç$l$k, 

Türk!ye’de yurtta#lar, toplu olarak b!r araya gel!p 
eyleyemed!kler! ve dü#ünceler!n! açıklayamadıkları !ç!n 

örgütlenme özgürlükler!n! de kullanamamakta, mü#terek 
gelecekler!n! #ek!llend!rmek üzere s!v!l ve kamusal alana 

örgütlü olarak katılamamaktadırlar.
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ya"çılık, sa#lamcılık g$b$ d$#er ayrımcılık b$ç$mler$yle $tt$faklar kuruyor. 
Kürt, Alev$, Ermen$, Yahud$, Rum, Süryan$, mültec$, ya"lı, HIV’le ya"ayan, 
mahpus, engell$ LGBT!+’lar $kt$darın baskı ve zulüm pol$t$kalarının do#-
rudan hedef$ hal$ne gel$yor.

GÖ&E BAK ALIM! Gel$n bu resm$ de#$"t$rmek $ç$n a"a#ı de#$l, gö#e 
bakalım! Çünkü hep$m$z$n b$rb$r$nde ve gökyüzünde buldu#u, öz-
gürle"men$n olmazsa olmazı gökku"a#ı var! Hep beraber, toplumsal 
barı" $çer$s$nde ya"amak $ç$n gö#e bakalım, gökku"a#ına bakalım! 
LGBT!+’ların e"$tl$k ve özgürlük mücadeles$, demokrat$kle"me ve $nsan 
hakları mücadeles$d$r ve bu mücadelen$n vazgeç$lemez b$r parçasıdır. 
Bu co#rafyada ya"ayanları c$nsel yönel$m ve c$ns$yet k$ml$#$ temel-
l$ ayrımcılıkla hedef göstermeye, suçlu $lan etmeye yönel$k devlet$n 
tüm pol$t$kalarına ve söylemler$ne kar"ı çıkmak, bu tavırlarla müca-
dele etmek demokras$ mücadeles$n$n varlık sebeb$d$r. LGBT!+ hare-
ket$ otuz yılı a"an mücadele tar$h$nde yer$ geld$ 1 Mayıs alanlarından 
“Kap$tal$zme kar"ı buradayız” ve “LGBT!+ hakları send$kal haklardır” 
ded$; Newroz ate"$n$n üzer$nden atlarken “B$j$ A"$tî” ded$; 8 Mart’larda 
patr$yarkaya kar"ı sokakları doldurdu, barı" m$t$ngler$nde hem barı"ı 
savundu hem de “LGBT!+’lara $lan ed$lmem$" sava"a da son” ded$ ve 
Onur Yürüyü"ler$’nden haykırdı: Vardık, varız, varolaca#ız!

B$z Demokras$ Konferansı olarak LGBT!+’ların bu uzun soluklu e"$tl$k, özgür-
lük, adalet ve hak mücadeles$nden ö#renmeye adayız. LGBT!+’ların 
açtı#ı pat$ka yolların arkasında den$z$ b$rl$kte görmek $st$yoruz. Hükü-
met$n LGBT!+’lara saldırıları aynı zamanda hep$m$ze ve demokras$ye 
saldırıdır. Demokras$, özgürlük talepler$yle, $", ekmek talepler$ b$rb$r$n$ 
tamamlayan b$r bütün olu"turur. B$r$ olmazsa öbürü de olmaz. Hak ta-
leb$nde bulunan k$"$ ya da gruplar ba"ka hak talepler$ne kar"ı kayıtsız 
kalamazlar, kend$ talepler$yle ba"ka talepler arasındak$ $l$"k$y$ gör-
mezl$kten gelemezler. 

LGBT!+’lara nefret saldırılarına kar"ı demokras$ güçler$n$n, toplumsal muha-
lefet$n nasıl cevap verd$#$, LGBT!+’lara $lan ed$len bu sava"ı durdurma 
konusunda büyük önem ta"ıyor. Hükümet$n LGBT!+ dü"manı b$r pol$t$kası 
varken demokras$ güçler$n$n ve toplumsal muhalefet$n LGBT!+ hakları ve 
e"$tl$#$ $ç$n pol$t$kasının olmaması kabul ed$lemez. LGBT!+ hakları, e"$tl$#$, 
adalet ve özgürlü#ünü kurumlarımızın merkez$ne çekmek, merkez$ ve ye-
rel düzeyde pol$t$kalar gel$"t$rmek hem güncel hem de tar$hsel görev$m$z 
olmalı. LGBT!+’lar kurumlarımızın, örgütler$m$z$n, hayatlarımızın dı"ında 
de#$l. B$zlere dü"en b$rl$kte özgürle"mek $ç$n b$rl$kte mücadele etmek ve 
$kt$darın dü"manla"tırma zehr$ne kar"ı yolda"lık panzeh$r$n$ üretmekt$r.

Burada, bu konferansta b$r araya gel$"$m$z b$r yandan da LGBT!+ Onur ayı 
olan Haz$ran ayını selamlamaktır. LGBT!+’ların d$ren$"$ b$z$m de d$re-

n$"$m$zd$r. LGBT!+ Onur Ayı kutlu olsun. “Nasıl b$r demokras$ $st$yoruz” soru-
sunun yanıtını bu co#rafyanın en köklü d$ren$"ler$nden olan Onur Yürüyü"-
ler$’nde arayaca#ız…

ANAYASAL TANINMA TALEB $  LGBT $+’LARIN ADLARIYLA ÇA&RILMA 
TALEB $D $R! LGBT!+’ların senelerd$r y$neled$#$ anayasal e"$tl$k, nefret suçla-
rına kar"ı koruma, sa#lık, $st$hdam, e#$t$mde ayrımcılı#a kar"ı yasal önlemler 
talepler$ Demokras$ Konferansı olarak b$z$m de taleb$m$zd$r. Talep etmen$n 
ötes$nde; nasıl k$ ya"amak $sted$#$m$z hayatı "$md$den örmek, $lmek $lmek 
e"$tl$#$ ve özgürlü#ü kazanmak $ç$n ba"ka alanlarda örgütlen$yorsak; LGB-
T!+’ların e"$tl$k mücadeles$nde de yolda"lık etmekten onur duyuyoruz. 

“Toplum hazır de#$l” d$yenlere, toplum b$z$z d$yoruz. LGBT!+’ları yok sayanla-
ra, LGBT!+’ların köklü mücadeles$n$ hatırlatıyoruz. LGBT!+’lara sapkın, gü-
nahkar, anormal, hasta d$yenlere kar"ı b$r aradayız! 

Foto#raf: Fato" Erdo#an

LGBT$+
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ALI% IN!  BUR ADAYIZ,  G $TM $YORUZ!Varolu"larımızı nefret söylemler$ 
ve hedef göstermelerle kr$m$nal$ze edenlere, bayraklarımızı ve tüm 
$zler$m$z$ sokaktan s$lmeye çalı"anlara, muhtel$f suçlamalarla k$ml$k-
ler$m$z$ yargının konusu hal$ne get$renlere, !stanbul Sözle"mes$’nden 
vazgeçece#$m$z$ zannedenlere de hatırlatıyoruz: Alı"ın! Buradayız, 
g$tm$yoruz! !kt$darın, pandem$n$n ba"ından ber$ artarak devam eden 
nefret söylemler$ne kar"ı, homofob$ye, b$fob$ye, transfob$ye, $nterfo-
b$ye ve her türlü ayrımcılı#a kar"ı mücadele etmeye devam edece-
#$z. !stanbul Sözle"mes$’nden çek$lmen$n gerekçes$ hal$ne get$r$lmey$ 
kabul etm$yoruz. !stanbul Sözle"mes$nden vazgeçm$yoruz. Cumhur-
ba"kanlı#ı’nın sözle"meden çek$lme açıklamasındak$ cümleler$yle 
ortaya koydu#u LGBT!+ dü"manlı#ına kar"ı LGBT!+’ların k$ml$kler$n$n 
k$mseden $cazete $ht$yaç duymadı#ını b$r kez daha y$nel$yoruz. Sto-
newall’dan Ülker Soka#a; Eryaman’dan, Me$s S$tes$’ne; M$s’ten Bay-
ram Sokak’a, ODTÜ’den Bo#az$ç$’ne ya"amın her alanında vardık, 
varız ve var olmaya devam edece#$z. 

Mültec! ve
Göçmenler

Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Tüm dünyanın $ç$nden geçt$#$ bu zor günlerde herkes $ç$n e"$t, ad$l ve özgür b$r 
dünyayı $n"a etmen$n mümkün oldu#unu, bu cüret$ gösterecek gücü, or-
takla"tırdı#ımız söz ve eylemler$m$zle yaratab$lece#$m$z $dd$asıyla b$r araya 
gel$yoruz.

!nsanlık $ç$nden geçt$#$m$z tar$hsel dönemde uzun zamandır kend$ne unutturulan 
“dayanı"ma” kavramın, eylem$n$n de#er$n$ yen$den ke"fetmeye ve var olan 
düzen$n b$r avuç azınlı#ın dı"ında kalan ço#unluklar ve gezegen$m$z $ç$n ge-
t$rd$#$ ölümcül yıkımı sorgulamaya ba"lamı"tır. Ve bu nedenled$r k$ bu kon-
ferans "a$r$n ded$#$ g$b$ “topra#ında gölge, soka#ında fener, penceres$nde 
cam olmayan” “Büyük !nsanlı#ın” sözüne ses olmaya çalı"acaktır.

Söyleyece#$m$z her söz yok sayılan, görmezden gel$nen herkes $ç$nd$r. &üphes$z k$ 
egemenler tarafından b$ze “güven$lmez yabancılar” olarak tanıtılan mültec$-
ler de bu ses$n b$r parçasıdır.

Bugün var olan dünya düzen$n$n kaçınılmaz sonucu olarak m$lyonlarca $nsan, 
sava"ların, ekonom$k ve ekoloj$k kr$z$n yarattı#ı yıkım sebeb$yle ya kend$ 
ülkes$nde ya da sınırların ötes$nde yer$nden ed$lmekte, y$ne on b$nlerces$ 
$nsanca b$r ya"ama kavu"ma umuduyla çıktıkları göç yollarında hayatlarını 
kaybetmekted$r. Menz$le er$"eb$lenler $ç$n $se sınırsız sömürü, baskı, "$ddet ve 
ayrımcılık hayatlarının rut$n$ hal$ne gelmekted$r.

Mültec! Haklarını 
Görmezden 
Gelemey!z

Yerel yönet!m sadece yurtta#lar !ç!n bazı h!zmetler üreten b!r yapı ve 
merkez! yönet!m!n b!r uzantısı de"!ld!r. Yerel yönet!mler, yurtta#ların 
kend! ya#am alanları hakkında söz sah!b! oldukları, b!zzat karar alma 
ve denet!m süreçler!nde etk!n oldukları yapılar olarak tar!f ed!lmel!d!r. 

MÜLTEC $LER $N SORUNL ARI  TARTI% ILMIYOR . Her ne kadar bugün tüm 
dünyada “göç” “göçmen kr$z$” g$b$ kavramlar üzer$nden sorunlar tartı"ılıyor 
olsa da “güvenl$kç$”, “entegrasyoncu” bakı" açısının hak$m$yet$nde yürütülen 
bu tartı"malarda aslında mültec$ler$n sorunlarından z$yade, yerel toplumların 
mültec$lere yönel$k tepk$ler$n$n nasıl yönet$lece#$ ön plana çıkarılmaktadır.

Ayrımcılık kar"ıtı g$b$ sunulan bu tartı"malar ne yazık k$ tüm $nsanlı#ın ortak be-
deller ödeyerek ve mücadele ederek kazandı#ı evrensel $nsan haklarını ve 
hukukunu a"ındırarak, mültec$ler$ kend$s$ne sunulana razı olmak zorunda 
olan, hakları ulus devlet hukukunun $nsafına bırakan b$r s$stemde, söz, yetk$ 
ve karar mekan$zmasının dı"ına $t$lerek Bouman’ın tar$f ett$#$ g$b$ “ıskarta 
hayatlar” olarak ya"ama tutunmaya çalı"ıyorlar. Onlar b$z$m $ç$n ya b$rer 
acıma nesnes$ ya da her an hayatımızı, düzen$m$z$ tehd$t edecek eylemler$n 
b$r$nc$l sorumlusu olarak güven$lmez kapı kom"ularımızdan öteye b$r anlam 
$fade etm$yorlar.

Bugün toplumsal muhalefet$n gerçek b$r demokras$y$ $n"a etmek g$b$ b$r $dd$ası 
olacak $se toplumsal h$yerar"$n$n en altına $t$len mültec$ler$n haklarını gör-
mezden gelerek, sınırsız sömürünün öznes$ hal$ne gelmeler$ne ses çıkar-
mayarak, haklarını vatanda"lık hukukuna sıkı"tıran b$r demokras$ taleb$n$n 
ba"arılı olma "ansı yoktur.

B$zler kend$m$z $ç$n oldu#u kadar herkes $ç$n de e"$t, ad$l ve özgür b$r dünya d$le-
meye, bu mücadeley$ yükseltmeye kararlıyız. Bu kapsamda mültec$ler$n hem 
göç sırasında hem de yen$ yurtlarında görmezden gel$nen tüm hakları $ç$n 
sözümüzü es$rgemeyece#$z.

S$z katılımcıları da mültec$ler$n sesler$n$ duymaya, sözler$n$ d$nlemeye, “e"$t $nsan-
lık” mücadeles$ne katkı vermeye davet ed$yoruz.

Foto#raf: Yas$n Akgül

Mültec! ve
Göçmenler
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Mültec$ler ve göçmenle sosyal ve s$yas$ talepler$ olan etk$n s$yas$ öznelerd$r Mül-
tec$ler$n ve göçmenler$n sosyal ve s$yasal talepler$ olan etk$n s$yasal özneler 
olarak görülmes$ kar"ı kar"ıya kaldıkları açlık, $"s$zl$k, barınma sorunlarına 
ac$l çözüm üret$lmes$ gerek$yor. 

BU BA&L AMDA; 

n Türk$ye’n$n Cenevre Sözle"mes$’ne koydu#u co#raf$ çek$nce/sınırlama kaldı-
rılmalı; 

n Herkese vatanda"lık ya da mültec$l$k ya da 3. b$r ülkeye g$tme hakkı ver$lmel$,

n Avrupa’nın mültec$ler$ Türk$ye’ye hapseden AB ve Türk$ye arasındak$ ger$ 
kabul anla"ması ve AB’n$n Yen$ !lt$ca ve Göç Paktı $ptal ed$lmel$;

n Mültec$ler$n pazarlık aracı olarak kullanılmasına son ver$lmel$;

n !nsan haklarından faydalanmak, mültec$/göçmen/kaçak göçmen ayrımla-
rıyla statüye ba#lı olmaktan çıkarılmalı, e"$t olarak herkese sa#lanmalıdır.

Hem Türk$ye’de hem de dünyada b$rl$kte e"$t b$r ya"am kurmak $st$yorsak mültec$/
göçmen hakları mücadeles$n$n hep$m$z$n mücadeles$ oldu#unu savunmalıyız.

Mültec! ve
Göçmenler

Ö#renc!
Gençl!k

Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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B$zler ö#renc$ gençl$k olarak; b$l$m$, sanatı, özgürlü#ü, ya"amı ö#renenler ve 
üretenler$z. Aynı zamanda ya"am alanı olan kampüsler$ el$nden alınanlar, 
ant$demokrat$k uygulamalarla $radeler$ gasp ed$len, özgür ve b$l$msel üret$m 
yapmaları engellenen, geleceks$zl$#e ve sömürüye terk ed$lenler$z. Fakat 
b$zler, gençler$ terk ett$kler$ bu karanlı#ı, bugünümüzün ve yarınımızın el-
ler$m$zden alınmasını kabul etm$yoruz. B$zler$n yaratmak $sted$#$ b$r dünya 
var ve d$ren$" b$zlere ö#rett$ k$ özgür b$r dünyayı ancak hep b$rl$kte üreterek 
yaratab$l$r$z, sesler$m$z$ b$r yanımızdak$n$n ses$n$n yanında büyüterek kaza-
nab$l$r$z. !"te bu yüzden b$r araya gelerek gelece#$m$zde b$z$m de sözümüz 
var d$yoruz, $sted$#$m$z gelece#$ hep b$rl$kte tartı"arak var ed$yoruz. !"te; 
ö#renc$ gençl$#$n gündemler$, tartı"maları, $stekler$ ve gerçekle"t$recekler$!

SÖZ, YETK $ ,  K AR AR ÜN $VERS $TE B $LE%ENLER $NE! 2 Ocak 2021 günü 
Bo#az$ç$ Ün$vers$tes$’ne kayyum rektör olarak AKP’l$, $nt$halc$, c$ns$yetç$ Mel$h 
Bulu’nun atanmasıyla b$rl$kte 4 Ocak’ta Bo#az$ç$ Ün$vers$tes$’n$n önünde 
b$nler olduk. Hal$hazırda ün$vers$telerdek$ tüm rektörler$n seç$lm$" de#$l atan-
mı" olmasına, heps$n$n kayyum rektör olmasına ra#men Bo#az$ç$ Ün$vers$-
tes$’ne Mel$h Bulu’nun atanması tüm ün$vers$tel$ler $ç$n barda#ı ta"ıran son 
damla oldu ve bu durum kamuoyu nezd$nde de yankı uyandırdı. Böylel$kle 
aylar süren ve sürecek olan b$r d$ren$" $ç$n de $lk kıvılcım yanmı" oldu. Bu sü-
reçte neredeyse bütün $llerdek$ ün$vers$telerde dayanı"malar kuruldu, onlar-
ca $n$s$yat$f olu"turuldu, toplumun tüm kes$mler$nden dayanı"ma ve destek 
mesajları ya#dı. Ö#renc$ gençl$k de bütün renkler$yle beraber d$ren$"$n b$r 

Yaratmakta 
Oldu#umuz 
Özgür B!r Dünya

D!renen tüm kes!mler! de !ç!nde bulundu"umuz bu karanlıktan 
d!ren!#!m!zle çıkmaya, yasakları tanımamaya ça"ırıyoruz! 
Dü#ünceler!m!zle, haklarımızla, kend! ya#am tarzlarımızla, 
özgürlükler!m!zle var olaca"ız. Gelecek b!z!z, hep b!rl!kte mücadele 
ederek gelece"! yaratca"ız!

parçası oldu; k$m$ zaman yoga yaptı, sloganlar attı, serg$ler açtı, af$"lerle 
duvarları süsled$, tutuklu arkada"larına mektuplar yazdı, "arkılar ürett$, yere 
dü"en arkada"ına el uzattı, bale yaptı, bar$kata yüklend$, çadırlar kurdu 
kampüsünü terk etmed$. Bütün bu d$ren$"$n $ç$nde hep b$r a#ızdan aynı 
taleb$ haykırdık: Söz, yetk$, karar ün$vers$te b$le"enler$ne! D$ren$"$n $lk günün-
den $t$baren hedef$m$ze ün$vers$telerde gerçekle"en $rade gaspını koyduk ve 
ün$vers$telerde bütün b$le"enler$n katılımıyla demokrat$k seç$mler yapılması 
gerekt$#$n$ savunduk. 

Ün$vers$telerde ö#renc$, akadem$syen, $"ç$lerden olu"an tüm b$le"enler$n katılımıyla 
demokrat$k rektörlük seç$mler$ yapılmalıdır. Bu noktada Bo#az$ç$ Ün$vers$-
tes$’nde d$ren$"$n ba"larında yürütülen b$le"enler mecl$s$ tartı"ması ön açıcı 
olacaktır. Her ne kadar b$le"enler mecl$s$n$n devamlılı#ı sa#lanamasa da 
ün$vers$te b$le"enler$n$n kend$ öz örgütlülükler$n$ yaratması ve b$r araya ge-
lerek ün$vers$te yönet$m$ne da$r söz, yetk$ ve kararı el$nde bulundurması f$kr$, 
bu f$k$r çerçeves$nde gerekl$ örgütlenmeler$n yapılmasına da$r g$r$"$mler ol-
dukça öneml$. Bu noktada, tüm kayyum rektörler$n $st$fa etmes$ ve ün$vers$te 
b$le"enler$ tarafından ün$vers$te yönet$m$nde demokrat$k b$r sürec$n $"let$l-
mes$ ö#renc$ gençl$#$n en öneml$ gündemler$nden olmaya devam edecekt$r.

ÜN $VERS $TELERDE POL $S VE ÖZEL GÜVENL $&$N VARLI& INI,  BASKISINI 
K ABUL ETM $YORUZ!  Her türlü baskıdan uzak özgürce b$l$m$n üret$ld$-
#$ alanlar olması gereken ün$vers$teler; kampüslerdek$ pol$s karakollarıyla, 
özel güvenl$k of$sler$nde bekleyen pol$slerle, kampüs g$r$"ler$ne konu"lanan 
TOMA’lar ve akreplerle, dersl$kler$m$zde b$z$mle b$rl$kte oturan s$v$l pol$sler-
le, pol$sle $"b$rl$#$ yaparak ö#renc$ye "$ddet uygulayan özel güvenl$klerle, 
kampüste ve dı"arda ö#renc$ler$ tak$p ederek tehd$t eden s$v$llerle abluka 
altına alınmı" durumda. Ya"am alanlarımız olan kampüsler, yüksek güven-
l$kl$ karakollarla doldurulmu"tur ve bu yüzden güvenl$ olmaktan çok uzaktır. 
Ege Ün$vers$tes$, Ankara Ün$vers$tes$ Cebec$ Kampüsü, Marmara Ün$vers$tes$ 
Göztepe Kampüsü, Van Yüzüncü Yıl Ün$vers$tes$ okul $ç$ne do#rudan kara-
kol kurulan ün$vers$telerden yalnızca b$rkaçıdır. !stanbul Ün$vers$tes$ Beyazıt 
kampüsünün g$r$"$ne baktı#ımızda akadem$k üret$m yapılacak b$r alan-
dan çok pol$s karakoluna benzemekted$r. Bo#az$ç$ D$ren$"$’n$n büyümes$yle 
kampüse g$den tüm cadde aylarca pol$s bar$yerler$yle kapatılmı"tır. Ö#-
renc$ gençl$k ya"am alanlarının, üret$m alanlarının karakollara dönü"mes$n$; 
ün$vers$telerde pol$s ve özel güvenl$#$n varlı#ını, baskısını h$çb$r zaman kabul 
etmeyecekt$r. Pol$s, ün$vers$teler$m$zden derhal çek$lmel$d$r!

E&$T $M HAKKIMIZ GASP ED $LEMEZ, TUTSAK Ö&RENC$LERE ÖZGÜRLÜK! 
Adalet Bakanlı#ı, 2016 sonunda cezaevler$ndek$ tutuklu ve hükümlü ö#renc$ 
sayısının 69 b$n 301 oldu#unu açıklamı"tı. 2013 Mayıs ayı $t$barıyla 2 b$n 776 
tutuklu ve hükümlü ö#renc$ bulunuyordu. Bu sayı 2016 yılı sonu $t$bar$yle 25 
kat aratarak, 36 b$n 33’ü l$se ve deng$ okullar $le önl$sans ve l$sans, 33 b$n 
268’$ $se açıkö#ret$m olmak üzere 69 b$n 301’ e yükseld$. Burada 2013-2016 
yılları arasında, yalnızca üç yılda tutuklu ö#renc$ sayısındak$ 25 kat artı"ı 
net olarak göreb$l$yoruz. Bu Türk$ye tar$h$ndek$ en yüksek mahkum ö#renc$ 
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sayısı.  Adalet Bakanlı#ı tarafından açıklanan son ver$ler 2016’dan. 2016’dan 
bu yana be" yıl $çer$s$nde artan baskılar ve hukuksuzlar dü"ünüldü#ünde 
tutuklu ö#renc$ sayısında muazzam b$r artı" oldu#unu kabul etmek gerek$r. 

Ayrıca l$sede ve ün$vers$tede okuyan tutuklu ö#renc$ler yen$ e#$t$m ve ö#ret$m yı-
lında kayıtlarını yen$leyem$yor, b$rçok ö#renc$ madd$ $mkanı bulunmadı#ı $ç$n 
e#$t$m masraflarını kar"ılayamıyor, devam zorunlulu#u olan derslere katı-
lamayan ve mazeretl$ kabul ed$lmeyen mahpuslar, devamsızlık neden$yle 
dersler$n$ geçem$yor ve okuldan atılıyorlar. Cezaevler$nde ö#renc$lere tahs$s 
ed$lm$" oda, kütüphane, b$lg$sayar, $nternet vb. olanakların olmaması ana-
yasanın e"$tl$k $lkes$ne uymuyor.Henüz mahkeme sürec$ tamamlanmayan 
ancak uzun tutukluluk neden$yle cezaevler$nde bulunan ö#renc$ler, devam-
sızlık, kayıt yen$leyememe ve sınavlara g$rememe g$b$ gerekçelerle e#$t$m 
haklarını kaybed$yorlar. 

Bo#az$ç$ D$ren$"$ süres$nce de 11 ö#renc$n$n ün$vers$teler$n$ savundukları $ç$n tutuk-
landı#ına "ah$t olduk. F$k$rler$, hak mücadeleler$ sebep göster$lerek b$nlerce 
ö#renc$ tutuklu yargılanmakta. Kampüs kapılarına kelepçe vurarak akade-
m$y$ b$at etmeye zorlayanlar ö#renc$ler$n b$lekler$ne kelepçe vurarak e#$t$m 
haklarını gasp etmeye devam etmekteler. B$zler tutuklu ö#renc$ arkada"la-
rımızın e#$t$m haklarının gasp ed$lmes$n$ kabul etm$yoruz, tutuklu ö#renc$lere 
özgürlük $st$yoruz!

Ö&RENC $LER $N KR $M $NAL $ZE ED $LMES $  K ABUL ED $LEMEZ;  HAKLIYIZ, 
K AZ ANACA& IZ!  Ün$vers$telerde çe"$tl$ yollarla ö#renc$ler kontrol ed$lme-
ye çalı"ılıyor, baskılanıyor ve ö#renc$ler$n özgürce üret$m yapmalarına en-
gel olunuyor. Bu sınırları tanımayan, kend$ $rades$yle hareket eden, b$l$m ve 
sanat üreten ö#renc$ler$n karalandı#ını, kend$s$ne yapılan haksızlıklara tepk$ 
gösteren ö#renc$ler$n kr$m$nal$ze ed$ld$#$n$ görüyoruz. B$r gecede ün$vers$-
teler$m$ze tepeden rektörler atandı. Bütün bu hukuksuz uygulamalara kar"ı 
ö#renc$ler ses çıkardı#ında $se önce “terör$st” olmakla sonra ”sapkın” olmak-
la suçlandı. Ö#renc$ler$n d$ren$"$n$ karalamak üzer$ne ana akım medyada 
devlet yetk$l$ler$ çıkıp ö#renc$ler$ hedef göstererek konu"malar yaptı. Ö#ren-
c$ler eylemden sonra ev baskınları yapılarak gözaltına alındı. Ö#renc$ler$n 
a$leler$ arandı ve ö#renc$ler$n d$ren$"$ne da$r sorular soruldu, tehd$tkar söy-
lemlerle b$lg$ payla"maları $stend$. Ö#renc$ler$n hak mücadeles$n$n k$rletmek 
$ç$n $radeler$ ç$#nenerek a$leler$nden b$lg$ alınmaya çalı"ılması, ö#renc$ler$ 
kr$m$nal$ze etme çabasının altının ne kadar bo" oldu#unu absürd b$r "ek$l-
de göster$yor. Ö#renc$ler$n kr$m$nal$ze ed$lmes$n$ kabul etm$yoruz; haklıyız, 
kazanaca#ız!

ÜN $VERS $TEDEN %$RKET OLMAZ, ÖZGÜR VE B $L $MSEL E&$T $M $ST $-
YORUZ! Bugüne geld$#$m$zde ün$vers$teler, b$l$m üretmek amaçlı kurulan 
yapılar olmaktan çıkarılmı", sermayen$n karına daha fazla nasıl katkı ya-
par sorusunun soruldu#u yerler hal$ne gelm$"t$r. Bugün,s$stemler$n$n devamı 
$ç$n b$r grup azınlık e#$t$m$ her tür $nsan$ ögen$n dı"ına ta"ımı", baskıcı ve 

Ö#renc!
Gençl!k

b$l$msell$kten uzak b$r yapıya sokmu"tur. Akadem$k de#erler$n $ç$n$n bo"altıl-
masıyla ba"layan süreç; ün$vers$telerde okuyan ö#renc$ler$n sermayedarlar 
$ç$n tekn$k eleman, kal$f$ye $"ç$ olarak yet$"t$r$lmekten öteye geçmeyen, b$l$m 
üret$m$nden uzak yapılar hal$ne gelm$"t$r. B$l$m b$r b$lg$ b$r$k$m$nden öte b$r 
yöntemd$r.Buradak$ problem$ üret$m $l$"k$ler$nden açıklamak, ün$vers$teler-
de b$l$m üret$m$n$n nasıl olması gerekt$#$ne cevap olacaktır. Üret$m $l$"k$ler$ 
de#$"med$kçe, kap$tal$st-emperyal$st s$stem de#$"med$kçe ün$vers$telerdek$ 
b$l$m üret$m$ sermayeye endeksl$ olmaya devam edecekt$r. B$zler ün$ver-
s$teler$m$z$n sermayen$n karını artırmak üzer$ne düzenlenen yerler de#$l, 
ö#renc$ler$n e#$t$m$n nesnes$ de#$l öznes$ oldu#u alanlar olmasını $st$yoruz. 
Okulların öznes$ ö#renc$lerd$r, ö#renc$ olmadan b$r okul ancak bo" duvar-
lar yı#ınıdır. B$z$m yapmamız gereken, ün$vers$teler$n özneler$ olarak, b$l$m 
üret$m$nden vazgeçmemek ve üreteb$lecek alanları bugünden yaratmak-
tır. Bugündend$r z$ra, yarına b$r hedefle çıkmak, ufuk açıcı olacaktır. Bunu 
gerçekle"t$rmek $se b$z$m el$m$zded$r. Ö#renc$ gençl$k olarak ün$vers$teler$ 
sermayen$n çıkarlarına terk etm$yor özgür b$l$msel e#$t$m $st$yoruz!

YÖK K APATILMALIDIR!  1980 darbes$nden sonra kurulan Yüksek Ö#ret$m Kuru-
mu kuruldu#u $lk günden bu yana ö#renc$ler$n ve ün$vers$te b$le"enler$n$n 
üzer$nde baskıyı denet$m$ der$nle"t$rmek adına hareket etmekted$r. YÖK 
tarafından atamalar, d$s$pl$n soru"turmaları ve kulüp etk$nl$kler$ denetlen-
mekted$r. Ö#renc$ gençl$k üzer$nde kurdu#u denet$m araçları YÖK’ün el$nden 
2016’da çıkarılan KHK $le alınmı"tır. 2016’da çıkarılan KHK’yla b$rl$kte, YÖK 
tarafından öner$len üç adaydan b$r$ do#rudan cumhurba"kanı tarafından 
atanmaya ba"ladı. Atanmı" rektörler el$yle kampüslerde ö#renc$ler$n ya-
"am alanları özel $"letmelere, f$lm setler$ne ver$lmekteyken kulüp/topluluk 
faal$yetler$ denet$mle, kontrol mekan$zması el$yle sansür ve saldırılara u#-
ramakta. Kulüplere kar$yer kulübü olmadı#ı zaman ne bütçe ne de olanak 
ver$lmekted$r. Sansür ve saldırı pol$t$kalarına kar"ı kampüsler$n$ savunan 
ö#renc$ler olarak eller$m$zdek$ bütün olanaklarla, kampüsler$m$z$ bütün 
renkler$m$zle var ed$yoruz, edece#$z. Son olarak 2021 Ocak ayında Mel$h 
Bulu gece yarısı çıkartılan b$r KHK $le rektör olarak atandı. Atanmı" rektöre 
kar"ı uzun soluklu b$r d$ren$"$n ba"langıcı ö#renc$ hareket$nde gel$"me $vme-
s$n$ yakalama olanakları verm$"t$r. YÖK son süreçte tar$hsel ba#lamından ve 
yapı olarak $"ley$"$n$ aksatarak var olmaya devam ed$yor. Saraya ba#lanan 
ün$vers$te yönet$mler$ ve atamalarıyla tablo önümüzde durmakta: YÖK ka-
patılsın, Saraylar yıkılsın!

E&$T $M $N NESNES $  DE&$L ÖZNES $Y $Z!  Kap$tal$st e#$t$m s$stem$nde ö#renc$
-ö#retmen $l$"k$s$ ö#reten ve ö#renen düzlem$nde, s$stem$n devamlılı#ını 
sa#lamak do#rultusunda "ek$llenmekted$r. E#$t$m sürec$n$n h$çb$r dönem$n-
de ver$len e#$t$m$n n$tel$#$ ö#renc$y$ özne konumuna get$rmem$"t$r. Sürekl$ 
olarak ö#ret$len rekabet ve “ba"arı” ko"turmacası olmu"tur. Ver$len e#$t$m, 
s$stem$n kend$n$ günlük pragmat$st çıkarlar do#rultusunda tekrar tekrar ör-
gütlemes$n$ sa#lamaktadır. B$z nesne konumuna get$r$ld$#$m$z e#$t$m$ kabul 
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etm$yoruz. B$l$yoruz k$ b$l$m ve sanat $nsan aklının önündek$ engeller$ kaldırır. 
B$z de b$l$m$ ve sanatı ku"anıyoruz! Özne olma yolunda atılan her adımla 
e#$t$m$n nesne karakter$ çatırdamaya ba"lamakta. B$r araya gelerek kurdu-
#umuz $n$s$yat$f, topluluk, kolekt$flerle kampüsler$m$z$ de ün$vers$teler$m$z$ de 
adım adım özgürle"t$rece#$z! Tar$h özne olan $nsanın eller$yle yazılmakta!

$NT $HAR A , GÜVENCES $Z ÇALI%MAYA , $%S $ZL $&E MAHKUM ED $LMEY $ 
K ABUL ETM $YORUZ! Kend$m$z$ $fade edecek alanların kapatılmasıyla 
g$tt$kçe yalnızla"ıyoruz, b$z$ mahkum ett$kler$ geleceks$zl$#$n pençes$nde 
umutsuzlu#a kapılıyoruz, ekonom$k kr$z yüzünden okurken güvences$z çalı"-
tırılıp sömürülüyoruz, yıllarca emek verd$#$m$z okullarımızdan $""$zl$#e mezun 
oluyoruz, üretmek $ç$n geld$#$m$z okullarda nasıl tüket$lece#$n$ ö#ren$yoruz; 
hal böyleyken güvences$z çalı"ma, $"s$zl$k, $nt$har üçgen$ne mahkum ed$l$-
yoruz.  2021’$n $lk 4 ayında 67 genç $"ç$ $" c$nayet$nde hayatını kaybederken 
genç $"s$zl$#$n %25 oldu#unu görüyoruz. Yemekhane kartında b$r l$ra kaldı#ı 
$ç$n karnını doyuramayan, bu s$stem$n yarattı#ı yalnızlık ve umutsuzlukla 
bo#u"an !stanbul Ün$vers$tes$’nden sıra arkada"ımız S$bel Ünl$’n$n $nt$ha-
rı $se hala akıllarımızda. B$zler üretmek $ç$n geld$#$m$z sıralardan tüketerek 
ve tükenerek ayrılmak $stem$yoruz, yapmayı hayal ett$#$m$z $"ler$ yapmak 
dururken !"kur sıralarında beklemek $stem$yoruz, akadem$k hayatımıza 
yo#unla"mak yer$ne okurken güvences$z çalı"maya zorlanmak $stem$yoruz. 
!nt$hara, güvences$z çalı"maya, $"s$zl$#e mahkum ed$lmey$ kabul etm$yoruz. 
Özgürce, umudumuzu kaybetmeden, sömürülmeden ya"ayab$lece#$m$z b$r 
ülkede e#$t$m görmek ve çalı"mak $st$yoruz. B$z bu gelece#$ kend$ eller$m$zle 
yaratmak $st$yoruz!

S $L AHL ARIN GÖLGES $NDE DE&$L ,  B $L $M VE AKLIN GÖLGES $NDE 
YÜRÜYORUZ! Gençl$k $kt$darların sava" aparatı olarak kullanılamaz. B$l$m, 
akıl ve özgür b$r gelecek $n"asında barı"ı savunmaya devam edece#$z. 
S$lahların gölges$nde de#$l $nsanlı#ı özgür b$r gelece#e ta"ıyacak b$l$m ve 
aklın gölges$nde yürüyoruz. !nsanlı#ın onurlu b$r ya"amı ezmeden ez$lmeden 
ya"ayab$lece#$ b$r hayat oldu#una $nancımız tamdır. O nedenled$r k$ ek-
mek, adalet ve özgürlük ba"lıklarıyla toplanan Demokras$ Konferansının bu 
üç s$mgede kend$n$ bulaca#ı yen$ b$r hayat $ç$n el$m$z$ ta"ın altına sokuyor 
soluksuz devam eden mücadelem$ze katılmak $ç$n ça#rımızı b$r kere daha 
y$nel$yoruz. Yıkılacak b$r düzen, kurulacak b$r hayat var.

DAYANI%MAYI VE D $REN $%$  BÜYÜTECE&$Z!  !ç$nde bulundu#umuz bu nok-
tada dayanı"mayı ve d$ren$"$m$z$ büyütmekten ba"ka yol yoktur. B$zler bas-
kılara, "$ddete, kr$zlere de#$l b$rb$r$m$ze bakıyoruz; b$zler a"a#ı bakmıyoruz, 
önümüze koydu#umuz, yaratmakta oldu#umuz özgür ün$vers$teler, özgür 
l$seler ve özgür b$r dünya var. B$z$ nesnele"t$ren; ya"amımıza, k$ml$#$m$ze, 
aklımıza, beden$m$ze, üret$m$m$ze müdahale eden bu s$stem$n yasaklarını 
tanımıyoruz. D$renen tüm kes$mler$ de $ç$nde bulundu#umuz bu karanlıktan 
d$ren$"$m$zle çıkmaya, yasakları tanımamaya ça#ırıyoruz! Dü"ünceler$m$zle, 
haklarımızla, kend$ ya"am tarzlarımızla, özgürlükler$m$zle var olaca#ız. Gele-
cek b$z$z, hep b$rl$kte mücadele ederek gelece#$ yaratca#ız!

Ö#renc!
Gençl!k

Sa#lık
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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On sek$z aydır devam eden Cov$d-19 salgınında yıkımlar tüm dünyada ve 
Türk$ye’de  devam ed$yor. Cov$d-19 vakalarında küresel düzeyde b$r dü"ü" 
ya"ansa da emekç$ler, $"ç$ler, yoksullar, kırılgan gruplar, ötek$le"t$r$lenler 
hastalanıyor ölmeye devam ed$yor. Dünyada toplam vaka sayısı 180 m$lyona 
yakla"mı" ve 3.8 m$lyon $nsan hayatını kaybetm$"t$r. Türk$ye de resm$ ver$lere 
göre 5.3 m$lyon $nsan hastalanmı" yakla"ık 50 b$n  $nsan hayatını kaybet-
m$"t$r. M$lyonlarca $nsanın hastalandı#ı, hayatını kaybett$#$ süreç b$r kez 
daha net olarak ortaya koydu k$, egemen sınıflar $ç$n her durumda kr$t$k olan 
husus küresel meta z$nc$rler$n$n kes$nt$ye u#ramaması ve sermaye b$r$k$m sü-
reçler$n$n devamlılı#ıdır. Ulus devletler$n salgınla mücadele planlarının tümü 
bu alanlarda herhang$ b$r aksama ya"anmaması üzer$ne kurgulanmı"tır.

Ya"adı#ımız pandem$ sürec$ aynı zamanda, sermaye b$r$k$m kayna#ı ve dev-
letler$n me"ru$yet aygıtına dönü"mü" b$r sa#lık h$zmet alanıyla kar"ı kar"ıya 
oldu#umuzu da b$r kez daha gösterm$"t$r. Sa#lık sektörünün ücretl$ çalı-
"anları olan sa#lıkçıların pandem$ sürec$ndek$ fonks$yonu, sa#lık s$stemler$n$ 
ayakta tutarak tüm k$tlesel ölümlere ra#men ulus-devletler$n toplum nezd$n-
de me"ru$yet kaybı ya"amamasını sa#lamak olarak görülmü"tür. Kap$tal$st 
s$stem$n toplumsal me"ru$yet$, mevcut emek rej$mler$n$n sürdürüleb$l$rl$#$ $ç$n 
hayat$ konumdadır. Böylece sermayen$n meta tedar$k z$nc$rler$n$n olab$ld$-
#$nce aksamadan devam etmes$ ve sermaye b$r$k$m$n$n sürekl$l$#$ sa#lan-
maya çalı"ılmı"tır. Tüm bunlar m$lyonlarca $nsanın ölümü pahasına yapıl-

Toplumsal 
Sa#lık 
Demokras!yle 
Gelecek

Sa"lı"a da!r yakla#ım sa"lık h!zmetler!ne ve sa"lık emekç!ler!ne 
daralmadan, ‘sa"lı"ın toplumsalla#tırılması’ çerçeves!nde ele 
alınmalıdır. Yen! b!r toplumsal !n#a !ç!n sa"lık; kap!tal!st, er!l ve 
!kt!dar üreten sa"lık algısından kend!n! arındırmalıdır. 

Sa#lık

mı"tır. Sa#lık emekç$ler$, nasıl önleneb$lece#$n$ çok $y$ b$ld$kler$ b$r salgının 
yaygınla"masına devlet ve sermayen$n göz yumdu#u süreçte neredeyse sa-
dece tedav$ etmekle sınırlı b$r h$zmet$, ölümüne çalı"tırılarak vermeye zorlan-
mı"tır. Oysak$ tüm ya"am alanlarında yasaklar üzer$ne kurulu b$r mekan$zma 
yer$ne toplumun salgına da$r b$l$nçlenmes$n$ esas alan, toplumun salgın 
yönet$m$n akt$f unsuru oldu#u sa#lık emekç$ler$n$n de bu sürec$n do#rudan 
parçası oldu#u b$r salgınla mücadele programı hayata geçeb$l$rd$. Nasıl 
yaygınla"tı#ını b$ld$#$m$z b$r hastalı#ı kontrol altında tutmak mümkündü. 
Sa#lık emekç$ler$n$n katılımı, pandem$ yönet$m$nde toplum sa#lı#ını öncele-
yen b$r prat$#$n hayata geçmes$n$ sa#layab$l$rd$. Bu açıdan bakıldı#ında bu 
güne kadar ya"anılan süreç mevcut emek rej$m$n$n sa#lık emekç$ler$ kend$ 
emekler$ne, kend$ türler$ne, $ç$nde ya"adıkları topluma ne denl$ yabancıla"tı-
rıcı n$tel$kte oldu#unun b$r kez daha kanıtlamı"tır.

 SA&LIK EMEKÇ $LER $N $N MÜCADELES $  Dünyada çok sayıda ülkes$nde 
Dünya Bankası öncülü#ünde gerçekle"t$r$len sa#lık reformları Türk$ye’de de 
Sa#lıkta Dönü"üm Programı olarak hayata geç$r$lm$"t$r. Bu programın en 
öneml$ özell$kler$nden b$r$s$ sa#lık alanındak$ pazarı büyütmek $ç$n sa#lık 
h$zmetler$ne taleb$n kı"kırtılması ve h$zmet sunumunun artırılmasıdır. Sa#lık 
kurumlarının, sa#lık çalı"anlarının sayısının, yatak kapas$teler$n$n, muayene 
sayılarının, tıbb$ c$haz sayılarının, $stenen tetk$k aded$n$n, $laç kullanımı ve 
cerrah$ uygulamaların tümünde artı" hedeflenm$" ve bu gerçekle"t$r$lm$"t$r. 
Esnek çalı"ma b$ç$mler$, performansla ücretlend$rme, toplam kal$te yöntem-
ler$ g$b$ uygulamalarla sa#lık çalı"anlarının eme#$ üzer$nde kontrol sa#lan-
maya çalı"ılmı"tır. Pandem$ sürec$ $le beraber sa#lık emek sürec$ndek$ sorun-
lar katlanarak artmı"tır. Sa#lık emekç$ler$n$n tüm bu sürece da$r yürüttü#ü 
mücadeledek$ talepler$ "öyle sıralanab$l$r;

Foto#raf: Özcan Yaman



150 151

1 Cov$d 19 hastalı#ı b$r meslek hastalı#ı kabul ed$lmel$, ve $" kazası kapsamın-
da de#erlend$r$lmel$d$r.

2 Sa#lıkta "$ddete ve baskılara son ver$lmel$d$r. 2002 yılından bu yana Sa#-
lıkta Dönü"üm Programı adı altında uygulanmaya ba"lanan sa#lık pol$t$ka-
ları ve yetk$l$ler$n sa#lık çalı"anlarını ötek$le"t$ren d$l ve söylemler$ $le sa#lıkta 
"$ddet bu süreçte tam 8 kat artmı"tır.  Sa#lıkta "$ddet yasası caydırıcı olacak 
"ek$lde yen$den düzenlenmel$d$r. &$ddet konusunda toplumsal e#$t$m $ç$n 
sosyal b$l$mc$ler, davranı" b$l$mc$ler, sa#lık meslek  ve emek örgütler$ vs katılı-
mıyla pol$t$kalar yen$den bel$rlenmel$d$r.

3 Sa#lıkta Dönü"üm Programı $le get$r$len performans s$stem$ olarak adlandırı-
lan ‘’ek ödeme’’ ye dayalı ücretlend$rme "ekl$ derhal sonlandırılmalıdır. 

4 Güvences$z çalı"ma "ek$ller$ sonlandırılmalı, kadrolu ve güvencel$ çalı"ma 
sa#lanmalıdır.

5 Uzun ve sürekl$ çalı"ma ko"ullarında olan sa#lık çalı"anlarına F$$l$ H$zmet 
Zammı b$r an önce uygulanmalıdır.

6 KHK $le $"ler$nden $hraç ed$len sa#lık çalı"anları derhal $"ler$ne $ade ed$lmel$d$r.

7 Kamu-Özel Ortaklı#ı adı altında sa#lıkta yapılan özelle"t$rme pol$t$kaları terk 
ed$lmel$ ve bu yolla yapılan &eh$r Hastaneler$ yanlı"lı#ından b$ran önce vaz 
geç$lmel$ ve &eh$r Hastaneler$ kamula"tırılmalıdır.

8 Kamu özel ayırımı yapmaksızın halkın sa#lık h$zmet$ $ç$n öded$#$ katkı, katılım 
payları ve $lave ücretler sonlandırılmalıdır  

Foto#raf: Burcu Yürüyen

Sa#lık

9 Koruyucu/Önley$c$ toplum sa#lı#ı merkezl$ 1. basamak sa#lık h$zmetler$ ta-
mamen kamusal f$nansmanla yen$den düzenlenmel$d$r.

10 A"ıda patent uygulaması kaldırılarak tüm toplumun etk$n ve güvenl$ a"ıya 
ula"ımı sa#lanmalıdır. 

Sa#lık emekç$ler$n$n mücadele süreçler$, sa#lı#ı toplumsalla"tırma mücadeles$n$n 
b$r parçası olarak ele alınmalıdır. Meslekç$ bakı" açılarıyla ayrıcalık talep 
eden, kend$ $ç$nde farklı $kt$dar odakları yaratan, toplumda çarpıtılmı"-tıb-
b$le"t$r$lm$" sa#lık algısını güçlend$ren prat$klerden uzak olmalıdır. Do#ası 
$t$bar$yle tehl$keye göz yuman kap$tal$st üret$m $l$"k$ler$n$n hak$m oldu#u b$r 
emek rej$m$nde, tehl$keyle kayna#ında mücadele etmen$n yolu emek sü-
rec$nde çalı"anların denet$m$n$n devreye g$rmes$nden geçer.  Bu alandak$ 
mücadelede sorunların tesp$t$ ku"kusuz çok öneml$d$r. Bu sorunları çözmek 
$ç$n talep olu"turmak da elbette k$ zorunluluktur. Ancak mücadele bunlardan 
$baret kaldı#ında sorunun kayna#ı olan kes$mlerden, soruna çözüm bulması-
nı beklemekten $baret b$r talep s$yaset$ne sınırlanmı" olarak kalırız. Pandem$ 
sürec$nde $" c$nayet$ne ba#lı ölümler$n en yo#un görüldü#ü sa#lık alanına 
da$r Sosyal H$zmet Emekç$ler$ Send$kası’ndan yapılan ça#rıda; ‘Güvenl$#$m$z$ 
sa#lamadan sa#lık h$zmet$ üretmeyel$m. Sa#lı#ımızı yönet$c$ler$n $nsafına 
bırakmadan sa#lık emekç$ler$n$n kolekt$f $rades$ $le olu"turaca#ımız $"yer$ 
salgın kom$teler$nde örgütlenel$m, sa#lı#ımızın korunmasının güvences$ b$z 
olalım.’ $fadeler$ yer almı"tı. !"ç$ sa#lı#ını yönet$c$ler$n (sermaye ve devlet/s$-
yas$ $kt$dar) $rades$ne bırakmamak ve kom$te/mecl$s yapılanmaları $le mü-
cadeley$ $"yerler$ne ta"ımak hayat$ düzeyde öneml$d$r. Sa#lıkçılar bu süreçte 
$n$s$yat$f alarak; meslek$ deney$m$m$z$, meslek$ özerkl$#$m$z$, tüm me"ru ve 
yasal haklarımızı merkeze alarak kend$ özörgütlenmeler$m$z$ ve emek süre-
c$ndek$ denet$m mekan$zmalarımızı harekete geç$rmel$d$r.

SA&LI& IN TOPLUMSALL A%MASI:  Toplumların sa#lı#ına da$r de#erlend$r-
meler büyük oranda sa#lık h$zmetler$ ve sa#lık emekç$ler$ üzer$nden yürütül-
mekted$r. Ku"kusuz sa#lıkçılık tar$h$n en köklü prat$kler$nden b$r$s$d$r. !nsanın 
sa#lıklı b$r "ek$lde ya"amda kalmak $ç$n ortaya koydu#u tar$hsel b$r$k$m sa#-
lıkçı prat$kler$yle do#rudan $l$"k$l$d$r. Sa#lıkçılık büyük oranda $kt$dar $l$"k$ler$-
n$n b$r aygıtı sermaye b$r$k$m$n$n b$r unsuru hal$ne dönü"se de $nsanın do#a 
$le uyumlu b$r "ek$lde ya"amda kalab$lmes$ne katkı sunmaya devam etmek-
ted$r. Ancak sa#lık h$zmet sunumu toplumların sa#lı#ında öneml$ b$r bel$rle-
y$c$ faktör olmakla beraber sa#lı#a da$r yakla"ımda merkeze alınırsa ya"amı 
tamamen tıbb$le"t$ren b$r bakı" açısına sıkı"mak kaçınılmaz olur. Sa#lıkçılık, 
tüm emek türler$ $le beraber, $nsan ve do#ayı bütünlükle b$r yakla"ımla ele 
alıp do#ayla uyumlu kullanım de#er$ yaratmayı amaçlayan b$r üret$c$ et-
k$nl$#e dönü"mel$d$r. Bu da ancak, ya"amda üret$c$ etk$nl$kte bulunanların, 
kend$ eme#$yle $lg$l$ tüm süreçler$ demokrat$k katılımcı b$r mekan$zmayla 
kend$s$n$n bel$rlemes$nden geçer. Bu nedenle sa#lı#a da$r yakla"ım sa#lık 
h$zmetler$ne ve sa#lık emekç$ler$ne daralmadan ‘sa#lı#ın toplumsalla"tırıl-
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ması’ çerçeves$nde ele alınmalıdır. Yen$ b$r toplumsal $n"a $ç$n tanımlanacak 
sa#lık; kap$tal$st, er$l ve $kt$dar üreten sa#lık ve sa#lık algısından kend$n$ 
arındırmalıdır. Toplumun var olu"u ve korunması $ç$n kend$ sa#altım gücüne 
er$"mes$ gerek$r. Kend$ öz örgütlülü#ü ve b$l$nc$ $le yen$ b$r sa#lık anlayı"ı ve 
eylem$ yaratılması ‘sa#lı#ın toplumsalla"ması’ olarak ele alınmaktadır. 

Öncel$kl$ olarak toplumun ve b$rey$n sa#lık düzey$n$n e"$tlenerek gel$"t$r$lmes$ esas 
alınmalıdır. Bu açıdan sa#lıklı var olab$lme ko"ulları tüm toplum ve b$reyler 
$ç$n elde ed$leb$l$r olmalıdır. Bu, sa#lıklı olmayı bel$rleyen f$z$ksel, b$yoloj$k, 
sosyal, kültürel, s$yasal ve ekoloj$k düzlemlerde yer alan ögeler$n adım adım 
ya"ama geç$r$lmes$n$ zorunlu kılar. Bu anlamda yürütülecek faal$yetler mut-
laka sa#lık h$zmetler$ $le de güçlend$r$lmel$d$r. Her düzeyde, b$r$nc$, $k$nc$ ve 
üçüncü basamakta, koruyucu, tedav$ ed$c$, esenlend$r$c$ ve gel$"t$r$c$ sa#lık 
h$zmetler$n$n tümünün ula"ılab$l$r olması sa#lanmalıdır.

Sa#lı#ın toplumsalla"ması toplum ve b$rey$n kend$ sa#lıklılık durumunun kend$ 
kontrolünde yürütülmes$ ko"ullarına sah$p olmasını gerekt$r$r. Bunun $ç$n de 
sa#lık b$lg$s$n$n toplumsalla"ması öneml$ b$r unsurdur. Hastalık ve tüket$m 
merkezl$ b$r sa#lık algısını ger$letmek $ç$n k$"$n$n kend$ beden$n$ tanıması, 
kend$ sa#lı#ı $ç$n yapab$lecekler$n$n farkında olması ve sa#lıkçıya ne zaman 
ba"vurması gerekt$#$ konusundak$ farkındalık düzey$n$n gel$"t$r$lmes$,  sa#lık 
h$zmetler$nden yararlanma $l$"k$s$n$n ba#ımlılık olu"turmadan sürdürüleb$l-
mes$ hedeflenmel$d$r. 

Sa#lık h$zmetler$n$n demokrat$kle"t$r$lmes$ h$zmet üretenler$n planlamadan sunu
ma kadar söz ve karar sah$b$ oldu#u demokrat$k b$r mekan$zma genel de-
mokrat$kle"meye de katkı sunacaktır. 

Sa#lık bedensel, ruhsal, s$yasal, kültürel, ekoloj$k bütünlükte ele alındı#ında tam $
y$l$k hal$ tanımlanab$l$r. ‘Sa#lıklı olma’ hal$n$n mümkün olab$lece#$ ko"ulları ve 
mücadeley$ de tanımlar.

“Sa#lık, sa#lıkçılara bırakılamayacak kadar öneml!d!r.” (Ivan Ill$ch) Sa#lımız $ç$n 
öncel$kle demokras$ye $ht$yacımız oldu#u ve b$rl$kte mücadele etme hep$m$-
z$n geçm$"ten, bugüne ve yarınlara olan sorumlulu#udur.

Sa#lık

Sanat
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Türk$ye’de, tar$h$ boyunca, sanatın, sanatçıların, hatta sanat yatırımcı ve destek-
ç$ler$n$n ba"ı hep dertte olmu"tur. Üstel$k ne yazık k$ bu, kanıksanmı" b$r 
durumdur. Oysa b$r ülken$n, hayat damarlarından b$r$ olan “Sanat”, $ç$nde 
üret$ld$#$ toplumun da$ma sınırlarını zorlar.

&$md$, Türk$ye’de ya"ayan b$zler olarak, alınması gereken mesafey$ görmem$z 
adına $zn$n$zle b$r alıntı payla"mak $ster$z: “Herhang$ b$r devlet$n s$yas$ pro-
pagandasını yapan, herhang$ b$r ırk ve m$llet$ tezy$f eden, dost devlet ve 
m$lletler$n h$ss$n$ renc$de eden, d$n propagandası yapan, m$ll$ rej$me aykırı 
olan, s$yas$, $kt$sad$ ve $çt$ma$ $deoloj$ propagandası yapan, umum$ terb$ye 
ve ahlaka ve m$ll$ duygularımıza mugay$r bulunan, askerl$k "eref ve hays$ye-
t$n$ kıran ve askerl$k aleyh$nde propaganda yapan, memleket$n $nz$bat ve 
emn$yet$ bakımından zararlı olan, cürüm $"lemeye tahr$k eden, $ç$nde Türk$ye 
aleyh$nde propaganda vasıtası olacak sahneler bulunan ve ayrıca zaman 
geçmes$yle yıpranmı" ve perde üzer$nde gözler$ yoracak derecede esk$m$" 
olan f$lmler$n göster$m$ne müsaade ed$lmez.” Bu alıntı, Türk$ye’de 1939’da 
çıkartılan “Sansür N$zamnames$”nden alındı!

2003 yılına kadar da ba"ta s$nema ve müz$k olmak üzere, sanatın bütün alanla-
rında tab$r ca$zse “kırmızı k$tap” $"lev$n$ gördü. Cumhur$yet’$n kurucu kodları 
(ya da bu bahane ed$lerek), böylece yaratım ve sanat alanına ta"ınmı" oldu. 
2003-2010 yılları arasında Avrupa B$rl$#$ yasaları da uygulamada Türk devlet 
gelene#$ne uyarlandı ve yasadan beklenen, AB’dek$ $mkanlar büyük ölçüde 
sa#lanmadı.

Özerk 
Sanat Kurumu
$st!yoruz

Bütün sanat alanları, çok uzun yıllardır, dayanılmaz b!r baskı ve 
denet!m mekan!zması !çer!s!nde bo"ulmaya çalı#ılıyor. Oysa sanat, 
kumsalların üzer!ndek! kaldırımlardan da kend!s!n! var etm!#t!r ve var 
etmeye devam edecekt!r. Sanat topluma !lham ve zeng!nl!k katar. 

Sanat

Cumhur$yet’$n kurulu"undan bu yana yazılmı" bütün “toplum sözle"meler$ / ana-
yasalar” devlet$ merkeze aldı. Devlet$n toplum kar"ısındak$ güvenl$#$n$, hak-
larını ve öncel$#$n$ tanımladı. Yan$ toplum, devlet $ç$n vardı…

&$md$ b$ze gerekl$ olan, toplumun devlet kar"ısındak$ haklarını, öncel$#$n$, devlet$n 
topluma nasıl h$zmet etmes$ gerekt$#$n$ tanımlayan b$r anayasa yazmaktır!

Devlet$n, toplum tarafından $n"a ed$ld$#$n$ ve toplum $ç$n var oldu#unu kayıt altına 
alan; ço#ulcu, e"$tl$kç$, c$ns$yet özgürlükçü, ekoloj$ye ba#lı, güçlend$r$lm$" 
yerel yönet$m$ temel alan b$r anayasa.

Ancak Cumhur$yet tar$h$ne "ah$tl$#$m$zden b$ld$#$m$z g$b$, b$r hakkın Anayasa’da 
yazması, onun tam olarak uygulanmasını beraber$nde get$rmeyeb$l$yor. Ha-
l$hazırdak$ Anayasa’nın 64. Madde’s$ne ra#men devlet, sanatı ve sanatçıyı 
koruma ve destekleme görev$n$ on yıllardır sınırsız b$r keyf$yet ve önyargıyla 
uygulamaktadır.

Anayasa’da yazılanların keyf$yete kurban g$tmemes$n$n yolu; öz $radem$z$, öz $n$s$-
yat$f$m$z$ olu"turacak, f$krî tak$p ve denet$m yapacak, anayasal olarak ta-
nımlanmı", kurumsal b$r öz örgütlenmeye sah$p olmaktan geç$yor.

Ülken$n kurtulu"u, demokras$/pol$t$ka tanımını dönü"türmekten geç$yor! B$zce, 
Demokras$’n$n do#ru tanımı; toplumun farklı alanları kend$ler$n$ nasıl yöne-
t$r ve toplumsal yönet$me nasıl, hang$ araçlarla katılır; sorusunun yanıtında 
saklı. !k$zdere’n$n kader$ !k$zdere halkınca, !stanbul’un kader$ !stanbul halkın-
ca bel$rlenmezse; nasıl felaketlere kaldı#ımız çok açıktır. Bu nedenle sanat 
alanı, sanatçılar tarafından bel!rlenmel!d!r.

Öncel$k, sermaye veya devlet de#$l, sanatçıdır; sanatçıların ortak faydasıdır. Bu 
nedenlerle b$z sanatçılar ve sanat emekç$ler$, Türk$ye’de b$r Özerk Sanat 
Kurumu’nu (ÖSK), hayat$ b$r gerekl$l$k oldu#unun altını ç$zerek talep ed$yoruz.

Foto#raf: Özcan Yaman
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Üret$lecek sanatın nasıl b$r ortamda gerçekle"eb$lece#$ne; Anadolu’da ya"ayan 
ve ya"amı" bütün d$llerde sanat e#$t$m$ ve üret$m$ $ç$n nasıl b$r altyapıya 
$ht$yaç oldu#una; kültür endüstr$s$ ve devlet kar"ısında sanatın özgür ve 
ba#ımsız olab$lmes$ $ç$n nasıl korunmalara ve desteklenmelere gereks$n$m 
duydu#una; her yıl genel bütçeden ne kadar pay almaları gerekt$#$ne; b$z-
zat kend$ler$n$n tasarlayıp kuraca#ı Özerk Sanat Kurumu aracılı#ıyla karar 
vermel$; $cra etmel$ ve denetlemel$d$r.

B$zler, Türk$ye’dek$ sanat alanlarının –en azından b$r kısmının– tems$lc$ler$ olarak, 
Türk$ye’dek$ sanat dünyasının henüz konusu dah$ açılmamı" sayısız sorunla-
rının tartı"ılması ve özgür, demokrat$k b$r ülke $çer$s$nde sonuca ula"tırılması 
$ç$n mücadele verecek ve bu $"lev$ yer$ne get$recek b$r Özerk Sanat Kurumu 
olması gerekt$#$ konusunda hemf$k$r b$r toplama ula"mı" durumdayız. Kon-
feransın hemen akab$nde de gen$" katılımlı b$r Özerk Sanat Kurumu Çalı"ta-
yı olu"turmayı hedefl$yoruz.

Özerk Sanat Kurumu, $ç $"ley$"$ ve yönet$m tarzı olarak, do#rudan demokras$y$ 
uygulayan; böylel$kle de kayırmacılık, rü"vet, bürokrat$zm g$b$ hastalıklara 
kar"ı ba#ı"ıklık s$stem$ güçlü b$r kurum olmalıdır. (Özerk Sanat Kurumu’nun 
$"ley$" b$ç$m$ -örne#$n tems$l$yet$n nasıl olaca#ı- ve do#rudan demokras$n$n 
uygulanı" "ekl$ bu Çalı"tay’da tasarlanacaktır. Böyles$ b$r çalı"tayın toplan-
ması $ç$n ba"langıçta 7 temel sanat alanından meslek b$rl$kler$ aracılı#ı $le 
bel$rl$ sayıda delegeyle toplanması b$zce en ver$ml$ yoldur.)

Bu kapsamda, kamuoyuyla bazı sorun tesp$tler$m$z$ ve çözüm öner$ler$m$z$ 
payla"mak $ster$z:

ÇALI%MA KO%ULL ARI:Hemen her sanat alanında $k$ farklı emek ve mücadele 
türü söz konusudur. Ücretl$ emek, götürü çalı"ma vb. $ç$n send$kal mücadele 
ve b$reysel çalı"an (zanaatkarlar g$b$) müell$f sanatçılar $ç$n de kooperat$fle"-
me. Ancak sanat alanlarının bütünü söz konusu oldu#unda bu sorun, ülkede 
bütün ücretl$ veya tel$fl$ çalı"anları ba#layan yasalar, uluslararası mücadele-
n$n kazanımlarına uygun b$r hale gelmed$kçe, çözülemez durumdadır.

Türk$ye’n$n bütün sanat alanlarının kader$, "üphes$z k$ toplumun kader$yle b$rl$kte 
yazılmı" durumdadır. Sanat, toplumsal hayattan h$çb$r zaman kopuk olma-
mı"tır. Bu nedenle, tüm sanat alanlarındak$ send$kala"ma süreçler$n$n önün-
dek$ –p$yasadan ve bürokras$den kaynaklanan– tüm engeller derhal kaldırıl-
malı ve tüm sanat alanlarında send$kalıların çalı"tırılması demokrat$k "artlar 
altında desteklenmel$d$r. Ülke genel$nde send$kal hak yasalarının sermaye 
de#$l, $nsan/sanatçı merkezl$ olarak yen$den yazılması kırmızı ç$zg$m$zd$r.

SOSYAL GÜVENL $K: Sosyal Güvenl$k konusunda $se sanat alanı –AB ülkeler$n-
dek$ g$b$– b$r $st$sna olarak ele alınmalıdır. Sanat emekç$s$ h$çb$r zaman 
kes$nt$s$z çalı"amaz. Bu, sanatı d$#er “t$car$” sektörlerden ayıran en temel 

Sanat

özell$klerdend$r. Bazı yıllar tamamıyla $"s$z kalab$l$r, bazen de b$rkaç yıl 365 
gün çalı"ab$l$r.

Dünyanın tüm baskıcı rej$mler$ ne kadar u#ra"salar da sanatın özgür çalı"ma ru-
hunu endüstr$yel üret$mle kısıtlayamadılar. Böyles$ b$r çalı"ma düzen$, kes$n-
t$s$z ve tam-zamanlı çalı"anların sah$p oldu#u sosyal haklarla farklı yöntem-
lerle e"$tlenmey$ gerekt$r$r.

F $KRÎ  MÜLK $YET HAKL ARI:  Öte yandan f$krî mülk$yet hakları, AB uyum süreç-
ler$nde en çok yol alınan alanlardan b$r$ oldu. F$krî Mülk$yet Hakları Yasası’nın 
kabul ed$ld$#$ hal$yle b$le oldukça $ler$ b$r yasa oldu#unu kabul etsek de ya-
sanın çalı"masını engelleyen üç öneml$ bo"luk söz konusudur:

1 F$krî mülk$yet hırsızlı#ı (korsanlık) kar"ısında adalet s$stem$, d$#er suçlarda 
oldu#u g$b$ resen harekete geçememekte ve yasa büyük ölçüde bu nedenle 
kullanılamaz durumdadır. F$krî mülk$yet hırsızlı#ı, kamusal suç kategor$s$nde 
kabul ed$lmel$d$r.

2 F$kr$ mülk$yet hakları yasasını model aldı#ımız Avrupa’da yasa, tel$f hakları-
nın tahs$latı ve tak$b$ $ç$n özel kurulu"ları yetk$lend$rm$"t$r. Bunlara “topla-
yıcı örgütler” adı ver$l$r. Müell$f olan her sanatçı, $lg$l$ toplayıcı örgüte kend$ 
haklarını tak$p ve tahs$lat yetk$s$ ver$r. Ancak uzun süre Kültür Bakanlı#ı bu 
kurulu"ları “meslek b$rl$kler$” olarak n$teled$ ve toplayıcı örgütler olarak yet-
k$lend$rmed$. Bu da örgütler$n $"levs$z kalmasına neden oldu. Bu örgütler$n 
aynı zamanda meslek b$rl$#$ $"lev$ görmes$nde b$r sakınca yok. Öneml$ olan 
f$kr$ mülk$yet hakları yasasıyla açık ve net olarak toplayıcı yetk$ler$ tanımla-
nıp, $"lev kazandırılmalıdır.

3 Yasa, yapımcıların temel prens$plerde anla"ılmı" b$r sözle"me standardı 
olu"turmasını zorunlu kılmıyor. Üstel$k bunu, t$caret serbest$s$ kapsamında 
de#erlend$r$yor. Böylece koruyucu yasaların eks$kl$#$ neden$yle, utanç ver$c$ 
kölel$k sözle"meler$ $mza $ç$n önümüze sunuluyor.

ÜRET $MDE TEKELLE%ME VE P $YASAYA BA& IMLILIK:  Oysa $nsanlı#ın 
yaptı#ı, kend$s$ $ç$n en yararlı $k$ bulu"; b$l$m ve sanattır. Her $k$ alan da tam 
özgürlük ve ba#ımsızlık olmaksızın varlı#ını sürdüremez. 

Sanatçının (veya b$l$mc$n$n) özgür ve ba#ımsız olmasının yolu $se devletten ve top-
lumsal güçlerden ba#ımsızlı#ının kamu (halk) tarafından güvenceye alınma-
sıdır. Oysa günümüzde sanat (b$l$m$ b$l$mc$lere bırakalım), hem devlete hem 
p$yasaya ba#ımlı duruma get$r$lm$"t$r. Böylece sanatçılar;

Kamusal kaynakların $deoloj$k kullanımıyla kısıtlanıyor,
Yerel yönet$mler$n yasal veya bütçesel keyf$yet$ne terk ed$l$yor,
T$car$ yapımlar dı"ındak$lere nefes alma $mkanı her türlü yöntemle daraltılıyor,
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Ve böylece de parayı veren$n düdü#ü çaldı#ı veya part$zanlı#ın / kayırma-
cılı#ın ön aldı#ı b$r düzende gelecek kaygısıyla $mt$han ed$l$yorlar.

Oysa üret$m, da#ıtım ve tanıtım, Özerk Sanat Kurumu ve yerel yönet$mlerce 
düzenlenmel$ ve do#rudan desteklenmel$d$r. Yerel yönet$mler yasası, 
beled$yeler$ yerel sanat fonları kurmakla görevlend$rmel$d$r.

Sanatın kad$m $"lev$ne yen$den ula"ab$lmes$, özgür ve ba#ımsız b$r ortama 
er$"eb$lmes$ $ç$n, var olan kara düzen$ ters yüz etmek gerekl$d$r. Son 
kırk yılı b$le esas alsak, ne yazık k$ sanatçı, yılkı atı g$b$ kültür endüstr$s$ 
cangılında sa# kalmaya çalı"maktadır. Devlet ve p$yasa, sanatçıdan 
sadece b$r “e#lence üret$c$s$” yaratmak $ç$n çalı"mı"tır.

Bu ba#lamda, Kültür ve Tur$zm’$n aynı bakanlıkta b$rle"t$r$lmes$ hatasından 
b$r an evvel ger$ dönülmel$ ve Kültür Bakanlı#ı, sanat alanındak$ yet-
k$ler$n$ Özerk Sanat Kurumu’na ve yerel yönet$mlere devretmel$d$r. 
Sanatçı statüsü ve meslek tanımları, Özerk Sanat Kurumu tarafından 
tanımlanmalı ve sınıflandırılmalıdır.

Bütün sanat alanlarında yapımcılık yapanların belgeler$ Özerk Sanat Kuru-
mu tarafından da tesc$l ed$lmel$d$r.

Sanatçıların kazançları, b$r sev$yeye kadar, verg$den muaf tutulmalı ve 
bütün sanatçılara “Temel Gel$r Güvences$” ve kamu tarafından süb-
vanse ed$len kes$nt$s$z sosyal güvenl$k hakkı sa#lanmalıdır.

Çünkü bütün sanat alanları, çok uzun yıllardır, dayanılmaz b$r baskı ve de-
net$m mekan$zması $çer$s$nde bo#ulmaya çalı"ılıyor. Oysa sanat, 
kumsalların üzer$ndek$ kaldırımlardan da kend$s$n$ var etm$"t$r ve var 
etmeye devam edecekt$r. Sanat topluma $lham ve zeng$nl$k katar. 

Toplumsal hayatın ve e#$t$m$n kurucu unsudur sanat. Bugün, $nsanlık tar$h$-
n$n en büyük dönü"ümler$n$n $ç$nden geçen b$zler$n sorumlulu#una 
uygun b$r gelecek kurmalıyız. Yarının sanatçılarına kar"ı sorumlulu#u-
muzu derhal yer$ne get$rmel$y$z. K$msen$n yoksa, sanatın tar$he hesap 
verme zorunlulu#u vardır.

B $ZLER BUR ADAYIZ  ve yarına ne kaldı#ının pe"$nde mücadele etmeye 
devam edece#$z...

* Bu tebl$#, farklı alanlardan b$r grup sanatçı tarafından DK sürec$ $ç$n kaleme alındı. 
Bu nedenle sadece b$r taslak ve tekl$f n$tel$#$nded$r.

Sanat

Tarım
Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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Demokras$ üzer$ne yapılan konu"malarda en çok d$le get$r$len “Demokras! hava 
g!b!, su g!b!, ekmek g!b! !ht!yaçtır.” cümles$d$r. Demokras$n$n ne kadar ac$l 
ve öneml$ b$r $ht$yaç oldu#unu anlatmak üzere kullandı#ımız hava, su, ek-
mek, a" g$b$ kavramların kend$s$ne ula"ımda sorun varsa zaten demokras$ 
de yoktur d$yeb$l$r$z.  

Üret$mde ve bölü"ümde adalets$zl$k b$r yana b$l$m $nsanları 30 yıl sonra dünya 
nüfusunun 9 m$lyar olaca#ını ve yüzde 60 daha fazla gıdaya $ht$yaç olaca-
#ını bel$rt$yorlar. Bu da demekt$r k$; önümüzdek$ dönem tem$z su kadar tarım 
ve gıda da çok önem kazanacak. Ülkem$zde bu yıl ya"adı#ımız kuraklı#a 
ba#lı olarak azalan üret$m neden$yle üret$c$ köylüler hem geç$mler$n$ hem 
de üret$m$ devam ett$rememe tehl$kes$yle kar"ı kar"ıya kalırken artan gıda 
enflasyonu neden$yle halkında pahalı tüketece#$ b$r süreç $le kar"ı kar"ıyayız. 
Kap$tal$st dünya b$r yanda tarım ürünler$ ve gıda stokları olu"tururken d$#er 
yanda $"ç$ sınıfı ve ez$len halk k$tleler$ne gıdaya ula"ımı zorla"tırarak, açlı#ı 
dayatıyor.  

Ülkem$z tarım üret$m$ 24 Ocak kararlarından günümüze sürekl$ ve planlı b$r "ek$l-
de çökert$lerek tarım ve tekeller$n hak$m$yet$ne sokuldu. !laç, gübre, mazot 
ba"ta olmak üzere tarımda kullanılan g$rd$ler$n f$yatı artarken desteklemeler 
azaltıldı. Tarımsal desteklemen$n aracı olan Tekel, Çaykur, &eker Fabr$kaları 
g$b$ kurumlar $le üret$m ve da#ıtımda rol oynayan T!GEM, TÜGSA&, !GSA&, 
Z$ra$ Donatım Kurumu, Et Balık Kurumu ve Süt Endüstr$s$ Kurumu g$b$ kurulu"-
ların satılması, kapatılması ya da $"levs$zle"t$r$lmes$ de 24 Ocak kararlarının 
devamı olarak hayata geçt$ler. Ardından Dünya Bankası’ndan atama $le ge-

Tarımı 
Çökertme
Planı $"l!yor

Tarladan rafa kadar tarım ve gıda üzer!nde söz ve karar hakkının 
kullanılması sorunu öneml! b!r demokras! sorunudur. Uluslararası 
tekeller, tarımı bütünüyle batırmaya yönel!rken ver!ml! tarım 
araz!ler!n! de #!rketlere devretme hesabı yapmaktadırlar. 

Tarım

len ekonom$ bakanı Kemal Derv$"’$n dayatmasıyla çıkarılan 15 günde 15 yasa 
çıkarıldı. Dönem$n Ba"bakan’ı Ecev$t’$n “sess$z devr$m” olarak n$teled$#$ yasa 
düzenlemes$yle "eker ve tütün üret$m$ne kota get$r$l$rken, fabr$kaların satı"ı-
nın önü açıldı. Tuz $"letmeler$ ve Tekel tamamen özelle"t$r$ld$, "eker fabr$ka-
larının özelle"t$rme sürec$ ba"ladı ve "eker pancarı ve tütünde fabr$kalar tek 
taraflı f$yat bel$rlemeye ba"ladır. IMF, Dünya Bankası, Dünya T$caret Örgütü 
ve AB tarafından reform adı altında olu"turulan saldırı paketler$yle b$r yan-
dan tarım ve ya"am alanlarımız sermayeye pe"ke" çek$l$rken d$#er yandan 
uygulanan pol$t$kalarla tarım üret$m$ "$rketler$n faal$yet alanı hal$ne get$r$ld$. 
Üret$c$ köylülerde tarımdan koparak $"s$zler ordusuna katılmak üzere büyük-
"eh$rlere göç etmeye ba"ladılar. 

Dün “Kend$ kend$ne yeten 7 ülkeden b$r$y$z.” söylem$ bugün yer$n$ “B$z h$çb$r za-
man kend$ne yeten ülke olmadık.” sözler$ne bıraktı. Bu#day, mısır, soya, 
ayç$çe#$ ve mısır ba"ta olmak üzere pek çok tarım ürününde dolayısıyla da 
temel gıdada $thalatçı duruma gel$rken, p$yasa den$len tüccar de#$rmen$n-
de köylünün eme#$ sömürülüp, ürett$#$ ürünün b$le f$yatını bel$rleyemed$#$ b$r 
süreç dayatılmaktadır. Hal böyle olunca tarladan rafa kadar tarım ürünler$ 
ve gıda üzer$nde söz ve karar hakkının kullanılması sorunu öneml$ b$r de-
mokras$ sorunudur. Uluslararası tekeller, tarımı bütünüyle batırmaya yönel$r-
ken, tarım ürünler$nde $thalatı artırırken ver$ml$ tarım araz$ler$n$ de "$rketlere 
devretme hesabı yapmaktadırlar. IMF’s$z IMF pol$t$kaları, Dünya bankası ve 
Dünya T$caret Örgütü de, bu batırma $"$n$ emperyal$st ülkeler adına planla-
yan ve dayatan kurumlar olarak ba"rolde yer alırken $"b$rl$kç$ $kt$darlar el$yle 
ülke tarımı çökert$lerek üret$c$ köylüler tarımdan koparılmaktadır. 

Foto#raf: Özcan Yaman
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Uygulanan enerj$, maden ve sanay$ pol$t$kaları da tarım alanları, mera ve yayla-
lar ba"ta olmak üzere topra#ı ve suyu k$rleterek tarım üret$m$ ve üret$c$ 
köylüler$n ya"amı üzer$nde $k$nc$ b$r saldırı dalgası olarak kar"ımıza çıkmak-
tadır. Zeyt$nl$kler ba"ta olmak üzere pek çok yerde tarım alanları maden 
"$rketler$n$n talanına açılmaktadır. Elektr$k üret$m$ bahanes$yle ba"ta term$k 
ve jeotermal santraller olmak üzere enerj$ üret$m tes$sler$ hem tarım alan-
ları üzer$ne kurulmakta hem de yarattıkları k$rl$l$k tarım alanları ve gıdamızı 
k$rletmekted$r. HES’ler $le suyumuz enerj$ "$rketler$n$n malı hal$ne get$r$l$rken 
tarım alanları ve b$tk$ örtüsü susuz bırakılmaktadır.  Acele kamula"tırma 
ba"ta olmak üzere Kanun Hükmünde Kararnamelerle tarım alanları $mara 
açılarak talan ve tahr$p ed$lmekted$r. 19 yıllık AKP $kt$darı uyguladı#ı pol$t$ka-
larla sadece üret$c$ köylüler$ bezd$rerek tarımdan koparmıyor aynı zamanda 
tarım ve ya"am alanlarına $kt$dar gücü $le el koyarak sermayen$n talanı ve 
h$zmet$ne sunmaktadır. 

Gel$nen noktada tekeller, ürün f$yatının bel$rlenmes$nden tutalım; uygulanan kota 
ve kontenjan uygulamaları neden$yle ne kadar üretece#$m$z$, tarım ve 
ya"am alanlarımızın talan ve tahr$b$n$ $"b$rl$kç$ $kt$darlar el$yle planlayıp 
dayatmaktadır. O nedenle de ürett!#!m!z ürün üzer!nde söz ve karar sah!b! 
olmanın yanı sıra ba"ta tarım ve ya"am alanlarımız üzer!nde tasarrufta bu-
lunarak korumanın demokrat!k b!r hak oldu#u b!l!nc!yle Demokras$ Konfe-
ransı’nı selamlarken talepler$m$z$ d$le get$rmek $ster$z:

1 Tarım ürünler$nde taban f$yat uygulanarak üret$c$ köylünün eme#$n$n aracılar 
ve tüccarlar tarafından sömürülmes$ engellemel$d$r. 

Foto#raf: Özcan Yaman

Tarım

2 Tarım üret$m$nde ba"ta çay, "eker pancarı ve tütün olmak üzere kota ve 
kontenjan uygulamasına son ver$lmel$d$r

3 Ba"ta $laç, mazot, gübre ve yem olmak üzere tarım üret$m$n$n g$rd$ mal$yet-
ler$ dü"ürülmel$. Tohumluk ücrets$z da#ıtılmalıdır. Köylünün kullandı#ı mazot-
tan ÖTV kaldırılmalıdır. Tarım üret$m$n$n planlı "ek$lde devamı $ç$n g$rd$ des-
te#$ sa#lanmalıdır. 

4 Hayvancılı#ın gel$"t$r$lmes$ $ç$n yem deste#$ ver$lmel$; çayır, mera ve yayla-
ların talan ve tahr$b$ engellenmel$d$r. Yem b$tk$ler$ üret$m$n$ artırmak $ç$n des-
tekler artırılmalıdır. 

5 Tarım üret$m$n$n devamı $ç$n üret$c$ köylülere ucuz kred$ sa#lanmalıdır. Uy-
gulanan tarım pol$t$kaları neden$yle eme#$n$n kar"ılı#ını alamayan köylüler 
borçla üret$m yapmaya çalı"ırken b$r yanda kuraklık d$#er yanda don fe-
laketler$ neden$yle ürün alamadı#ı g$b$ borçları da katlanarak artmaktadır. 
Tarım kred$ kooperat$f$ ve bankalara olan borçları neden$yle traktörü, hay-
vanı, tarlası, ba#ı bahçes$ haczed$len köylüler$n hac$z $"lemler$ durdurulmalı, 
üret$c$ köylüler$n bankalara ve Tarım Kred$ Kooperat$fler$’ne olan borçları 
s$l$nmel$d$r.

6 Tarım ürünlerde harman, hasat dönem$ $thalat durdurulmalı, ülke $ç$ üret$m$ 
olan tarım ürünler$nde kıtlık yada yeters$zl$k sorunu olmadı#ı sürece $thalat 
yasaklanmalıdır. 

7 Tarım alanları ve ormanlık alanların tarım dı"ı kullanımı durdurulmalı. Tarım 

Foto#raf: Pa"a !mrek
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ve ormanlık alanların $mara açılması ba"ta olmak üzere $n"aat, enerj$ ve 
maden "$rketler$n$n talan ve tahr$b$ne son ver$lmel$d$r. 

8 Üret$c$ köylüler ve a$leler$ sosyal güvenl$#e kavu"turulmalı, geç$ml$k tarım 
üret$m$ yapan köylüler$n sosyal güvenl$#$ devlet tarafından kar"ılanmalıdır. 

9 Bugün ya"adı#ımız don ve kuraklık afetler$ neden$yle zarar gören üret$c$ 
köylülere üret$me devam edeb$lmeler$ $ç$n nakd$ yardım yapılmalı, kuraklık 
olan bölgelerde DS! bedava su vermel$, DEDA& ba"ta olmak üzere elekt-
r$k da#ıtım "$rketler$n$n elektr$k borcu neden$yle köylünün sulama suyunda 
kullandı#ı elektr$#$ kesmes$ne $z$n ver$lmemel$d$r. Yen$ dönem $ç$n ücrets$z 
tohumluk ba"ta olmak üzere g$rd$ deste#$ sa#lanmalıdır. Sulama suyunda 
kullanılan elektr$#$n KDV’s$ yüzde 18’den, yüzde 1’e $nd$r$lmel$d$r. 

Tarım

Yerel
Demokras!

Çalı"ma Alanı

Demokras! Konferansı
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1980’ler sonrası ba"layıp, özell$kle AKP $kt$darında boyutlanan neol$beral pol$t$ka-
lar, kamu h$zmetler$ alanındak$ daraltmayı artırmı", kamu h$zmetler$n$ küresel 
p$yasanın tahakkümüne açmı"tır. Kamusal h$zmetler$n p$yasa süreçler$ne 
terked$lmes$, do#al ve tar$h$ varlıkların $nsanların ve d$#er canlıların ya"am 
alanlarının küresel rant pazarına dönü"türülmes$n$n etk$s$ yerel yönet$mlerde 
do#rudan görülmü"tür. Bu etk$ sadece ya#ma ve talanla sınırlandırılamaz, 
aynı zamanda büyükten küçü#e her b$r$mde sermayen$n yönet$m süreçler$n-
de de etk$l$ olması anlamına gel$r.  

Özell$kle son 20 yılda ülke h$çb$r dönemde u#ramadı#ı kadar vah"$ce ya#maya 
u#ramı"tır. Bu yönet$m pol$t$kalarının do#al sonucu barınma, altyapı, ula-
"ım, enerj$, e#$t$m, sa#lık, kültür  h$zmetler$n$n t$car$le"mes$ ve özelle"t$r$lme-
s$ kentler$n metala"ması, kentlerde ya"ayanların mü"ter$ye dönü"mes$d$r. 
Tamamen b$r rant ve ekoloj$k yıkım projes$ olan Kanal !stanbul’un büyük"eh$r 
beled$yes$n$n ve halkın açık $t$razına ra#men $kt$darın ve sermayen$n çıkarları 
u#runa zorla gerçekle"t$r$lmeye çalı"ılması da $ç$nde bulundu#umuz duru-
mun vahamet$n$ gözler önüne sermekted$r. 

Plansızlı#ın ve denet$ms$zl$#$n a#ır sonuçları, deprem, sel, heyelan g$b$ afetler-
le ya"anmaktadır. Marmara Den$z$nde ortaya çıkan den$z salyası (müs$laj) 
felaket$ de hem denet$ms$zl$#$n hem de kent yönet$m$nde sermayen$n ta-
hakkümünün açık b$r sonucudur. Plansız, denet$ms$z, p$yasaya terked$lm$", 
metala"tırılmı" kentler, yoksulların, ez$lenler$n ve emekç$ler$n, kadınların, 
engell$ler$n, çocukların, mültec$ler$n sosyal ya"amdan dı"landı#ı, kamusal 

Halkçı, Toplumcu, 
Demokrat!k 
Yerel Yönet!m

Yerel yönet!m sadece yurtta#lar !ç!n bazı h!zmetler üreten b!r yapı ve 
merkez! yönet!m!n b!r uzantısı de"!ld!r. Yerel yönet!mler, yurtta#ların 
kend! ya#am alanları hakkında söz sah!b! oldukları, b!zzat karar alma 
ve denet!m süreçler!nde etk!n oldukları yapılar olarak tar!f ed!lmel!d!r. 

Yerel
Demokras!

olması gereken h$zmetlerden e"$t yararlanamadı#ı, yoksullu#u der$nle"t$ren, 
parçalanmı" mekânlar hal$ne gelm$"t$r.

Tek adam rej$m$nde, yerel yönet$mler üzer$ndek$ $dar$ ve mal$ vesayet artmı",  
muhal$f beled$yeler$n yetk$ler$ kısıtlanmı" adeta çalı"amaz hale get$r$lmeye 
çalı"ılmı", b$r çok HDP’l$ beled$yeye kayyum atarak halkın $rades$ ve anayasa 
güvences$ndek$ seçme seç$lme hakkı ç$#nenm$"t$r.

Bu durum ancak toplumcu, demokrat$k, halkçı b$r yerel yönet$m anlayı"ıyla a"ıla-
b$l$r. Yerel yönet$m organlarının ba#ımsız olu"umu, karar alab$lme ve uygu-
layab$lme yetk$s$, yerel düzeyde alınan kararların katılımcı mekan$zmalar ve 
organlar yaratılarak b$zzat halk tarafından alınmasının sa#lanması ve mal$ 
ba#ımsızlık bütün yerel yönet$mler $ç$n geçerl$ $lkeler olmalıdır.

MERKEZ $YETÇ $L $&E K AR% I  ADEM $  MERKEZ $YETÇ $L $K. Yerel yönet$mler 
cumhurba"kanlı#ı yönet$m s$stem$ $le artık tek adamın "ahsında c$s$mle"en 
merkez$ yönet$m$n $dar$ ve mal$ vesayet$ altındadır. Özell$kle son yıllarda KHK 
larla yapılan de#$"$klerle bu vesayet daha da artmı"tır.  Çevre ve &eh$rc$-
l$k Bakanlı#ı’na gen$" yetk$ler ver$lerek yerel yönet$mler$n kentler$ planlama 
yetk$ler$ kısıtlanmı"tır. Ne kadar personel çalı"tırıldı#ından hang$ müdürlü#ün 
kurulaca#ına kadar bütün kararlar Bakanlıkta kurulan Yerel Yönet$m Mü-
dürlü#ü ve Devlet Personel Müdürlü#ü tarafından alınmaktadır. Büyük"eh$r 
beled$yes$ genel sekreter$, büyük"eh$r beled$ye ba"kanının tekl$f$ üzer$ne 
merkez$ $dare tarafından atanmaktadır. Seç$lm$" karar organı olan beled$ye 
mecl$sler$ tarafından alınan kararların büyük b$r bölümü ancak kaymakam 
veya val$ler$n onayından sonra kes$nle"eb$lmekt$r. Merkez$ hükümet$n ye-
rellerdek$ uzantısı olan kaymakam ve val$ler be#enmed$kler$ kararları ger$ 
çev$rme ya da yargıya götürme yetk$s$ne sah$pt$rler. Atanmı" olanlar seç$lm$" 
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olanların üzer$nde yetk$lerle donatılmı"lardır. Bu da merkez$n yereller üzer$n-
de vesayet$n$ arttırmı"tır. 

YEREL YÖNET $MLER MAL $  VESAYET ALTINDA . Yerel yönet$mler aynı za-
manda mal$ açıdan da merkez$ vesayet altındadır. H$zmetler$ yer$ne ge-
t$reb$lmek $ç$n gerekl$ mal$ kaynaklardan yoksundurlar. Yerel yönet$mlere 
merkez$ bütçeden ayrılan pay yeters$z oldu#u g$b$ verg$ ve harçlar da ancak 
merkez$ yönet$m$n bel$rled$#$ m$ktarda olab$lmekted$r. Buna, muhalefet$n 
el$ndek$ beled$yelere gönder$len paylardan yapılan öngörülemeyen ke-
s$nt$ler de eklend$#$nde yerel yönet$mler, h$zmetler$n yer$ne get$r$lmes$nde 
büyük sıkıntılar ya"amaktadırlar. Özell$kle küçük kentler, beled$ye paylarının 
kentlerde ya"ayan k$"$ ba"ına göre saptanması  ve gel$"m$"l$k düzey$n$n göz 
önünde bulundurulmaması neden$yle bu sıkıntıyı daha çok ya"amaktadırlar. 
Bu nedenle beled$yelere merkez$ bütçeden ayrılan pay artırılmalı, gel$"me-
m$" bölgelere poz$t$f ayrımcılık uygulanarak ek ödeme yapılmalı, beled$yele-
r$n gel$rler$n$ artırab$lmeler$ $ç$n verg$ ve harçları kend$ler$n$n tesp$t etmeler$-
n$n yolu açılmalıdır.

Büyük"eh$rlerde !ç$"ler$ Bakanlı#ı bünyes$nde, val$lere ba#lı olarak kurulan Yatırım 
!zleme ve Koord$nasyon Ba"kanlı#ına beled$yeler$n yatırım ve h$zmetler$n$ 
$zleme, gerekt$#$nde bu yatırım ve h$zmetler$n$ yer$ne get$rme ve mal$yet$-
n$ beled$yelerden alma yetk$s$ ver$lm$"t$r. Val$ler$n beled$yeler$n gel$rler$ne 
öneml$ b$r bölümüne el koyma yetk$s$ anlamına gelen bu uygulama, merke-
z$n beled$yeler üzer$ndek$ mal$ vesayet$n$ artıran ba"ka b$r etkend$r.

K AY YIM ATAMAL ARI.  Tek adam rej$m$n$n yerel yönet$mler üzer$ndek$ vesa-
yet$n$n en çarpıcı örne#$ $se kayyım atamalarıdır. 19 A#ustos 2016 tar$h$nde 
411 sayılı torba yasa kapsamında “Beled$yelere kayyım atanmasını öngören 
yasa tekl$f$” TBMM’de görü"ülmü" ancak muhalefet$n tepk$s$ neden$yle söz 
konusu düzenleme torba yasadan çıkarılmı"tır. !sted$#$ sonuca TBMM çatısı 
altında ula"amayaca#ını anlayan AKP 4 Eylül 2016’da 674 sayılı torba KHK $le 
5393 sayılı Beled$ye Kanunun 45ve 47. Maddeler$ne ekleme yaparak kayyım 
atamalarının yolunu açmı"tır. Aynı maddeye göre kayyım atanan beled$ye-
lerde bütçe ve muhasebe $" ve $"lemler$n$n val$l$k onayı $le defterdarlı#a veya 
mal müdürlü#üne gördürüleb$lecek ve bu beled$yelerde beled$ye mecl$s$n$n, 
kayyım ba"kanın ça#rısı olmadıkça toplanamayacak ve beled$ye encüme-
n$n$ de memur üyeler$ tarafından yürütülecekt$r. KHK daha sonra TBMM’ye 
yasala"arak kalıcı hale get$r$lm$"t$r.

Söz konusu torba KHK düzenlemes$yle beraber hakkında kes$nle"m$" mahkeme 
kararı olup olmadı#ına bakılmaksızın, “dava, soru"turma açılması yeterl$ 
görülerek” seç$lm$" yüzlerce beled$ye ba"kanlarının, e"ba"kanlarının, mecl$s 
üyeler$n$n ve muhtarların yerler$ne kayyımlar atanmı"tır. Beled$ye mecl$sler$, 
encümen ve kom$syonlar da atanmı" memurların kontrolüne bırakılmı"tır. 
Kayyımlar h$çb$r zaman mecl$sler$ toplantıya ça#ırmamı", halkın bütçe yap-
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ma hakkını el$nden almı", bütün karar süreçler$nden halkı dı"lamı", atanmı" 
encümen üyeler$yle kent$n ve kent halkının $rades$ne $potek koymu"lardır. 
Beled$ye yönet$mler$ yerele ve halka kar"ı h$çb$r sorumluluk h$ssetmeyen, he-
sap verme ve "e'aflık kr$terler$ne uyma $ht$yacı duymayan devlet memurları 
el$yle olu"turulmu"tur.

Anayasanın 123. ve 127. maddeler$nde kamu tüzel k$"$l$#$ne sah$p oldu#u ve dene-
t$mler$n$n nasıl yapılaca#ı bel$rt$len beled$yeler, böylece merkez$ yönet$m$n 
b$rer ta"ra örgütüne dönü"türülmü"tür. Türk$ye’n$n de $mzaladı#ı uluslararası 
anla"maların, özell$kle Avrupa Yerel Yönet$mler Özerkl$k &artı’nın en temel 
kr$ter$ olan karar organları ‘seç$mle $" ba"ına gelen yerel ve yer$nde yönet$m’ 
$lkes$ yerle b$r ed$lm$"t$r. Seç$m güvences$ ortadan kaldırılmı", halkın $rades$ 
h$çe sayılmı"tır. Yerell$#$n en öneml$ vurgusu olan seç$mle $" ba"ına gelm$" 
$rade gasp ed$lerek yerel demokras$ ortadan kaldırılmı" tek adam rej$m$n$n 
yerelle"t$r$lmes$ sürec$ ba"latılmı"tır.

Yerel demokras$n$n en öneml$ "artı merkez$ $daren$n yereller üzer$ndek$ vesayet$n$n 
ve artık tek adamda c$s$mle"en merkez$le"men$n ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
nedenle yetk$ler$n payla"ılarak h$zmetler$n öneml$ b$r kısmının yerel yönet$m-
lere devred$lmes$, yerel yönet$mler$n güçlend$r$lerek, yer$nden yönet$m$n ha-
yata geç$r$lmes$ gerek$r. Gücün tekelle"mes$ne, hegemonya ve baskı rej$m$-
n$n ortaya çıkmasına yol açan merkez$yetç$l$#$n yer$ne yetk$ler$n payla"ıldı#ı, 
halkın toplumsal örgütlenmeler$yle yönet$me katıldı#ı adem$ merkez$yetç$ 
yönet$m b$ç$m$ne geç$lmel$d$r.

Bunun yanında beled$ye kanununda gerekl$ de#$"$kler yapılarak beled$ye ba"kan-
larının yetk$s$ de sınırlandırılmalı, halk mecl$sler$n$n, kadın ve gençl$k mec-
l$sler$n$n, beled$ye emekç$ler$n$n, send$kaların, k$tle ve meslek örgütler$n$n 
yönet$me katılmasının yolu açılmalıdır.

Foto#raf: Fırat Topal
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Avrupa Konsey$ne üye devletler tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yönet$m-
ler Özerkl$k &artı, Türk$ye tarafından 1988 yılında $mzalanarak 1993 yılında 
yürürlü#e konmu"tur. Ancak yerel yönet$mler$n üzer$nde merkez$n vesayet$n$ 
sınırlayan 6 madden$n çe"$tl$ bölümler$ne "erh koymu"tur. Bu "erhler$n kaldırı-
larak Avrupa Yerel Yönet$mler Özerkl$k &artı hayata geç$r$lmel$d$r.

%$RKETLER $  VE SERMAYEY $  DE&$L HALKIN ÇIK ARL ARINI ÖNCELEMEK. 
Türk$ye’de kentler bugün uygulanan neol$beral pol$t$kalar neden$yle yen$ 
pazarlar hal$ne gel$rken, kentsel mekânlar ranta açılmı" bunun sonucu ye"$l 
alanlar, ormanlar, korular, tarım araz$ler$ ve kent$n hafızası olan tar$h$ me-
kanlar tahr$p ed$lm$"t$r. Kentsel h$zmetler $se p$yasala"tırma, t$car$le"t$rme, 
özelle"t$rme ve yabancıla"tırma sarmalına sürüklenm$"t$r. Kamusal çıkarlar 
yer$ne "$rketler$n ve sermaye sınıfının çıkarları her "ey$ bel$rler olmu"tur. 

Bu pol$t$kalar sadece sosyal e"$ts$zl$kler$ de#$l mekânsal e"$ts$zl$kler$ de ortaya 
çıkarmaktadır. Kentsel dönü"üm adı altında yapılan uygulamalarla kentler-
dek$ emekç$ sınıflar ya"adıkları ortamlardan uzakla"tırılarak, kent$n çeper$ne 
sürülürken ranta açılan $"ç$ ve emekç$ mahalleler$ uluslararası sermaye $ç$n 
konut, $" merkez$, plaza alanları olarak pazarlanmaktadır.

!stanbul Levent’te ve Hal$ç’te fabr$kaların yıkılarak yerler$ne alı"ver$" merkezler$-
n$n, plazaların $n"a ed$lmes$; 1 Mayıs ve Gez$ d$ren$"ler$yle hafızalara kazınan 
Taks$m Meydanı’na cam$ yapılması ve Gez$ Parkı’nın ortadan kaldırılmasında 
ve b$l$m $nsanlarının bütün uyarılarına ra#men Kanal !stanbul yapımında-
k$ sürdürülen ısrar, D$yarbakır Sur’da tar$h$ evler$n yıkılarak yer$ne kar$katür 
evler$n yapılması bu örneklerden sadece b$rkaçıdır. 

Bu uygulamalar b$r yandan do#ayı tahr$p ederek kentler$ nefes alamaz hale ge-
t$r$rken b$r yandan da tar$h$ ve toplumsal hafızayı, yan$ dayanı"ma, b$rl$kte 
ya"am ve d$ren$" hafızasını yok etmey$ amaçlamaktadır.

Foto#raf: Özcan Yaman
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Rant u#runa do#ayı, topra#ı ve tar$h$ tahr$p eden, $nsanı topluma ve do#aya 
yabancıla"tıran bu pol$t$ka yer$ne "$rketler$n ve sermayen$n çıkarlarını de#$l 
kamusal çıkarı esas alan, halk ve k$tle örgütlenmeler$n$n katılımıyla kentler$ 
yen$den $n"a etmeye $mkân sa#layacak pol$t$kalara $ht$yaç vardır. Aynı za-
manda kentler, kırı, tarımsal ve yerel ekonom$y$ tahr$p eden tüket$m merkez-
ler$ olmaktan çıkarılmalıdır. Do#aya, tar$h$ dokuya ve kent hafızasına zarar 
veren uygulamalar suç olarak görülmel$d$r. 

Yerel mekanlar, toplumsal $ht$yaçları g$derecek, halkın b$rl$kte ya"amasını ve da-
yanı"masını sa#layacak ortak kullanma mekanları da $çerecek b$r "ek$lde 
ekoloj$k ve katılımcı b$r "ek$lde planlanmalıdır. Kadınlar, gençler, çocuklar ve 
engell$ler ba"ta olmak üzere kentte ya"ayan bütün toplumsal kes$mler$n e"$t 
b$r "ek$lde yararlandıkları sosyal donatı alanları hayata geç$r$lmel$d$r. Kent$n 
esk$yen bölgeler$ $ç$n yer$nde dönü"ümü esas alan projeler uygulanmalıdır.  

E%$TL $K $LKES $ .  Yerel yönet$mler halka en yakın yönet$mlerd$r. Bu nedenle e"$t-
s$zl$klere kar"ı mücadelede ve e"$tl$kç$ b$r toplumun gel$"t$r$lmes$nde öneml$ 
b$r etk$ye sah$pt$rler. Ayrıca kentte ya"ayan halkın bütün yerel yönet$m h$z-
metler$nden e"$t b$r "ek$lde yararlanması ve karar alma süreçler$ne katılması 
temel b$r haktır. Halk $se sosyoloj$k olarak ço#uldur. Kadındır, erkekt$r, LGB-
T!+’dır, çocuktur, gençt$r, ya"lıdır, engell$d$r, $"ç$d$r, emekç$d$r, esnaftır, $"s$zd$r, 
Türktür, Kürttür, Lazdır, Çerkezd$r, Ermen$d$r, Rumdur, Süryan$d$r, Romandır, 
Mültec$d$r, Alev$d$r, Sünn$d$r, Hır$st$yandır, Musev$d$r vs. Yerel yönet$m h$z-
metler$n$n kentte ya"ayan herkese e"$t b$ç$mde ula"ması $ç$n bu ço#ul yapı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kentlerde yurtta"lara sa#lanan bütün 
kamusal h$zmetlerden yararlanması gereken göçmenler de ya"amaktadır. 
Göçmenler$n de kent ve $nsan haklarından tam yararlanab$lece#$ düzenle-
meler yapılmalıdır. 

Stratej$k Planlarda, !mar planlarında, bütçe harcamalarında, sosyal h$zmetlerde, 
Mecl$s kararlarında bütün bu kes$mler$n talepler$ d$kkate alınmalıdır. Anad$l-
de h$zmetlere er$"$m hakkı temel b$r haktır. Yerel yönet$mler bütün h$zmetler$-
n$ kentte ya"ayanların anad$l$nde vermeye özen göstermel$d$r. 

Toplumsal c$ns$yet e"$ts$zl$#$n$n g$der$lmes$nde ve kadınların toplumsal hayata 
özgürce katılmasının sa#lanmasında yerel yönet$mler$n rolü hayat$d$r. Çünkü 
yerel yönet$m pol$t$ka ve uygulamaları kadınların hayatını do#rudan etk$ler. 

Kentte ya#ayan halkın bütün yerel yönet!m h!zmetler!nden e#!t 
b!r #ek!lde yararlanması ve karar alma süreçler!ne katılması 

temel b!r haktır. Halk sosyoloj!k olarak ço"uldur. Yerel yönet!m 
h!zmetler!n!n kentte ya#ayan herkese e#!t b!ç!mde ula#ması 

!ç!n bu ço"ul yapı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Kentler$n planlanmasından ula"ım ko"ullarına, park, bahçe, ye"$l alan ora-
nından, sokakların ı"ıklandırılmasına, kültür, spor, meydan, çar"ı-pazar g$b$ 
ortak mekânların kullanımına kadar bütün uygulamalar ya"am b$ç$m$n$ "ek$l-
lend$r$r.  Kadın erkek e"$tl$#$ne dayalı b$r toplum $ç$n yerel yönet$mler$n bütün 
h$zmetler$nde ve örgüt yapılarında toplumsal c$ns$yet e"$tl$#$n$ d$kkate alan 
pol$t$kaları hayata geç$rmeler$ ve kadınları karar mekan$zmalarına katmaları 
gerek$r. Bunun $ç$n toplumsal c$ns$yete duyarlı bütçe uygulamasına geç$l-
mel$d$r. Yerel yönet$mler tarafından $mzalanab$len Avrupa Yerel Ya"amda 
Kadın-Erkek E"$tl$#$ &artı (CEMR) $mzalanarak gerekler$ yer$ne get$r$lmel$d$r. 

Yerel yönet$mler kadın yönel$k g$derek artan "$ddete ve kadın kırımına ula"an ka-
dın c$nayetler$ne kar"ı mücadelede de etk$n önlemler almalı, kadın danı"ma 
merkezler$ ve kadın sı#ınaklarını açmalıdır. E" ba"kanlık s$stem$ de kadının 
s$yasette e"$t tems$l$n$ sa#layan öneml$ kazanımlardan b$r$d$r. 

YOKSULLUKL A MÜCADELE.  Ekonom$k kr$z$n der$nle"mes$ne ba#lı olarak $"-
s$zl$k ve yoksulluk artmı"tır. Yerel yönet$mler yoksulluk ve $"s$zl$kle mücadeley$ 
kamu görev$ olarak görmel$d$r. Bu nedenle dayanı"ma a#larını gel$"t$rmel$, 
kooperat$fler$ desteklemel$, halkın ya"amının ucuzlatılması, ucuz ve güvenl$ 
gıdaya ula"ab$lmes$ $ç$n gerekl$ g$r$"$mler$ yapmalıdır. Barınma, ula"ım, gıda, 
su, g$b$ h$zmetler yoksullar ve dezavantajlı gruplar $ç$n ula"ılab$l$r hale get$-
r$lmel$d$r. Kırsal alanda ya"ayan, tarım ve hayvancılık $le u#ra"arak, mevs$m-
l$k gel$r sa#layan halk ekonom$k olarak desteklenmel$d$r, özell$kle daha önce 
bedels$z veya dü"ük bedeller öded$#$, beled$ye h$zmetler$ $ç$n ödemeler 
yapmak zorunda kalmamalıdır

HALKIN K AR AR ALMA VE DENETLEME SÜREÇLER $NE DO&RUDAN 
K ATILIMINI  SA&L AYACAK MEK AN $ZMAL AR .  Yerel yönet$m sadece 
yurtta"lar $ç$n bazı h$zmetler üreten b$r yapı ve merkez$ yönet$m$n b$r uzantısı 
de#$ld$r. Yerel yönet$mler, yurtta"ların kend$ ya"am alanları hakkında söz sa-
h$b$ oldukları, alınan kararlara sadece göstermel$k mekan$zmalarla katıldık-
ları de#$l, b$zzat karar alma ve denet$m süreçler$nde etk$n oldukları yapılar 
olarak tar$f ed$lmel$d$r. Yoksa yaygınlıkla görüldü#ü g$b$, kurulan kent konsey$ 
ve mahalle mecl$sler$ türünden katılımcı mekan$zmalar, beled$ye uygulama-
larına halkın da katılımı sa#landı gerekçes$yle me"rula"tırılmaktadır.

Yasal düzenlemeyle kurulan kent konsey$ ve mahalle mecl$sler$ demokrat$k katılım 
açısından çok öneml$ mekan$zmalar olmakla b$rl$kte, kent konsey$nde olu"-
turulan görü"ler beled$ye mecl$s$n$n $lk toplantısında gündeme alınarak de-
#erlend$r$lmekted$r. Yan$ kent konsey$ kararlarının ya da görü"ler$n$n beled$ye 
mecl$s$ açısından ba#layıcılı#ı yoktur. Görü"ler karar n$tel$#$ kazanmamakta, 
bu da katılımcılık $dd$asını gölgelemekted$r.  

Katılım süreçler$nde s$yas$ ve sınıfsal unsurlar gözardı ed$lmeyecek b$r yere sah$p-
t$r. Yerel yönet$mlerde katılımın n$tel$#$n$n demokrat$k olması, $nsan hak ve 
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özgürlükler$ ba"ta olmak üzere tüm demokrat$k hakların ve kent hakkının 
savunulab$lmes$ne ve hayata geç$r$leb$lmes$ne ba#lıdır. Barınma hakkı, üc-
rets$z ve n$tel$kl$ sa#lık hakkı, e#$t$m hakkı, ücrets$z ve tem$z su hakkı, sa#lıklı 
gıdaya er$"$m, sa#lıklı b$r atmosferde ya"amak, ula"ım ve tem$z b$r çevrede 
ya"ama hakkının savunulması ve gel$"t$r$lmes$nde halkın s$yas$ özne olarak 
taraf olmasını gerekt$r$r. Katılım hakkı, bu hakların t$car$le"t$r$lmes$ne ve p$ya-
sa ko"ullarına göre düzenlenmes$ne kar"ı çıkmakla ve bütün bu demokrat$k 
$çer$k ve b$ç$mle anlam kazanır. 

Kent konseyler$, mahalle mecl$sler$ önemsenmes$ ve sah$plen$lmes$ gereken katılım 
mekan$zmaları ve fırsatları olmakla b$rl$kte, bu zem$nler$n çıkar çatı"malarına 
ve farklı çıkar gruplarının tems$l$ne de sahne oldukları unutulmamalıdır. 

Katılım hakkı elbette yurtta"ların demokrat$k haklarını daha fazla ve daha yay-
gın kullanmasını sa#lar. Ancak, katılım süreçler$nde var olan güç $l$"k$ler$n$ 
de#$"t$recek ve dönü"türecek önlemler alınmadı#ı takd$rde bu katılım meka-
n$zmaları $"levsel olmayacaktır. 

Ne yerel yönet$m yapıları, ne katılım mekan$zmaları güç ve $kt$dar $l$"k$ler$nden, 
sermayen$n kentler üzer$ndek$ tahakkümünden ve p$yasa süreçler$nden ba-
#ımsız yapılar olarak "ek$lleneb$l$r. Bu nedenle, her do#rudan katılım meka-
n$zması b$r çıkar çatı"ması alanıdır aynı zamanda. Katılım mekan$zmaları bu 
b$l$nçle ve do#ru b$r b$ç$mde yapılandırılma#ı takd$rde hayatın $ç$nde süre-
gelen ve $çselle"t$r$lm$" olan h$yerar"$n$n e"$t söz ve hukuk yaratma $dd$asın-
da olan yapılara sızması kaçınılmazdır. 

Foto#raf: Hasgül Yaman Ta"ba"
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Gez$ d$ren$"$ sonrası kurulan ve ya"am alanlarına da$r her sorunun tartı"ıldı#ı park 
forumları yerel yönet$mlerde halkın katılımına da$r öneml$ $puçları vermek-
ted$r. Tabandan örgütlenen, $knaya dayalı karar alma süreçler$nde bütün 
kentl$ler$ kapsayan ve kent hakkını her kentl$ye tesl$m eden yen$ b$r yerel 
yönet$m model$ yaratılmalıdır. 

Yerel yönet$m$, rant üretme zem$n$ olmaktan çıkaracak, l$yakata dayanan, "e'af, 
hesap vereb$l$r, kamusal olarak denetleneb$len, yetk$ler$n$ halkla payla"an, 
soka#ın ses$ne kulak veren yen$ b$r yerel yönet$m anlayı"ının demokras$ mü-
cadeles$ne katkısı büyük olacaktır. 
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