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ÖNSÖZ

Haziran Direnişi’nin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Taksim 
Gezi Parkı’nda başlayan bu halk ayaklanmasının etkilerinin 
sokaklarda ciddi bir şekilde hissedildiği, Taksim Dayanışması 

tarafından yapılan çağrıların karşılık bulduğu günlerin sıcaklığında, 
27 Temmuz 2013 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde, "Gezi Direnişi, 
İşçi Sınıfı ve Sendikalar" başlıklı bir forum-tartışma toplantısı 
düzenlemiştik. 

Amacımız, kimilerinin “orta sınıf isyanı” olarak tanımladığı, Türkiye’de 
yaşanan ekonomik büyümenin ve refahın bir sonucu olarak 
değerlendirdiği, işçi sınıfı ve sendikaların eksikliğini dile getirdiği 
bu toplumsal kalkışmaya dair yürütülen tartışmalar karşısında 
yirmiyi aşkın akademisyen ve sendika uzmanı olarak biraraya 
gelip yaşadığımız süreci anlamaya, direnişin içindeki eğilimleri 
ortaya koymaya, sendikaların ve işçi sınıfının direniş içindeki yerini 
tanımlamaya çalışmaktı. 

Bu anlamda yaptığımız toplantının üzerinden uzun bir 
zaman geçmiş olsa da bu tartışmanın bugün için de önemini 
koruduğunu düşünüyoruz. Haziran ayaklanmasını sıcağı sıcağına 
değerlendirdiğimiz bu tartışma-forumunun, o günün gerçekliği 
üzerinden yapılan tartışmaların bugüne yansımalarını görmek 
açısından değerli bir katkı sunacağı kanaatindeyiz.

Bu amaçla DİSK-AR tartışmalarının ilki olan bu tartışma-forumunun 
çözümlemesini sizlerle paylaşmayı anlamlı bulduk. Bundan sonra 
da buna benzer tartışmaları gerçekleştirme ve sizlerle paylaşma 
arzusundayız.



(27 Temmuz 

2013’te DİSK Genel 

Merkezi’nde 

13.00-18.00 saatleri 

arasında, Gezi 

Direnişi, İşçi Sınıfı 

ve Sendikalar 

başlığında 

düzenlenen 

forum-tartışma 

toplantısı)

ARZU ÇERKEZOĞLU (DİSK Genel Sekreteri): 

Öncelikle bu sıcak yaz gününde, tatil za-
manında zaman ayırıp geldiğiniz için 

DİSK adına teşekkür etmek istiyoruz. Aslın-
da DİSK-AR Danışma Meclisi’ni böylesi bir 
dönemde bir araya getirmek için böyle bir 
toplantıyı Serkan’la birlikte planlarken, iki 
tane temel derdimiz vardı. Birincisi önümüz-
deki dönemde DİSK’in hem sınıf mücadelesi 
açısından hem içinden geçtiğimiz bu tarihsel 
süreçte Türkiye tarihi açısından üstlenme-
si gereken görevler, yapması gereken işler 
açısından baktığımızda DİSK-AR’ın önemli bir 
alan olduğunu düşünüyoruz. 

Sokaktan beslenen çok temel bir çalışma alanı 
bizim açımızdan. O nedenle DİSK-AR’ın bu za-
mana kadar yaptığı çalışmalar ışığında, bundan 
sonra daha kurumsal ve etkin bir konumda ol-
ması açısından bir adım atmak istedik. İkincisi 
ve aslında burada toplanmamızda bizi motive 
eden şey, içinden geçtiğimiz süreç. Yaklaşık iki 
aydır Türkiye tarihinin en büyük kırılma nok-
talarından biri olarak tarif edebileceğimiz bir 
dönem yaşıyoruz. Ve hep söylediğimiz gibi, 
Türkiye’de bundan sonra hiçbir şeyin önceki 
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dönemdeki gibi olmayacağı çok 
açık bir biçimde görülüyor. Ve 
önümüzdeki dönemde dalgalar 
halinde devam edeceği çok açık 
olan bir süreç… Böylesi bir dö-
nemde Gezi Direnişi diye ifade 
edilen bu süreci ve bu noktada 
sınıf hareketinin, emek hareketi-
nin, sendikal hareketin yapması 
gerekenleri önümüzdeki döne-
me ışık tutacak bir şekilde tüm 
yönleriyle tartışmak istedik. Böy-
le bir toplantıda bir araya gelmek 
ve bunun üzerinden de önümüz-
deki döneme dair bir yol haritası 
çıkartmak mümkün olabilir.

Toplantıyı iki bölümde planladık. 
Birincisi, Gezi Direnişi’nin sınıfsal-
lığı… Herhalde önümüzdeki epey 
bir zaman konuşulacak, tartışıla-
cak, kitaplar çıkacak, makaleler 
yazılacak, belki kongreler dü-
zenlenecek… Böylesi bir sürecin 
içerisindeyiz. İkincisi de böyle bir 
dönemde sendikalar, emek hare-
keti ne yaptı, ne yapmalı? İleriye 
yönelik bir tartışma yürütmekte 
fayda var diye düşündük. Serkan 
bir çerçeve sunuş yapacak, on-
dan sonra da iki bölüm halinde 
tartışmaları yürütmek ve saat 
18.00 gibi tartışmaları toparla-
mak gibi bir planlama yaptık. 

Ben tekrar hoş geldiniz diyo-
rum, teşekkür ediyorum ve sözü 
Serkan’a bırakıyorum.

SERKAN ÖNGEL (DİSK Araştırma 
Dairesi Müdürü): Teşekkür edi-
yorum. En başta bu toplantının 

yaz döneminde gerçekleşiyor ol-
ması bir takım handikaplar taşı-
yor. Katılım sorunu başta olmak 
üzere bu handikapları göz önüne 
alarak toplantımızı organize et-
tik. Katılımcı sayısı olarak beklen-
timizin karşılandığı bir toplantı; 
daha fazla bir katılım zaten top-
lantı açısından verimli olmazdı. 
İsimlerin önceden belirlendiği 
değil, danışma meclisimize genel 
çağrı ile bir araya geldiğimiz bir 
toplantı gerçekleştirmeyi istedik. 

DİSK-AR faaliyetleri bir Danışma 
Meclisi ve onun üzerinden şekil-
lenmiş bir Koordinasyon Kurulu 
üzerinden yürütülmeye çalışılı-
yor. Biz, DİSK-AR Koordinasyon 
Kurulu olarak kabuğumuzu kır-
maya çalışıyoruz bir süredir. Şu 
an bir yayın, DİSK-AR Dergisi fa-
aliyetimiz var. Bu faaliyeti Koor-
dinasyon Kurulu’ndaki arkadaş-
larımızla beraber yürütüyoruz. 
Herhalde bir 15 gün içerisinde 
matbaaya gider dergimiz. 

Bunun dışında güncel sorunlara 
daha aktif bir biçimde müdaha-
le eden Danışma Meclisi’yle daha 
koordineli bir yapıya nasıl bürü-
nebiliriz sorusunu kendi aramız-
da tartışıyoruz. Bu çerçevede bu 
tip tartışma toplantılarını daha 
sık yapmak aslında arzuladığımız 
bir şey. Bundan sonrası açısından 
da önemli ve anlamlı olacak. 

Başkan bahsetti, son derece ta-
rihsel bir dönemden geçiyoruz. 
Bu anlamda bu tarihsel dönemi 
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değerlendirirken hangi nesnel-
lik üzerinde değerlendirmemiz 
gerektiğini, özellikle sınıfsal bir 
perspektiften nasıl ele alabilece-
ğimizi, sendikalara düşen payın 
ne olduğunu buradaki arkadaş-
larımızla paylaşıp onlardan fikir 
almak, bunu olursa bir metine 
dökmek temel düşüncelerimiz-
den biri. Gezi süreciyle birlikte 
emek cephesinde şekillenen tar-
tışmaların omurgasını, “Burada 
sınıf hareketi var mı?”, “Orta 
sınıfın isyanı mı?” gibi sorulara 
yönelik cevap arayışları belirledi. 
Tabii bu orta sınıf kavramıyla ilgili 
çok ciddi itirazların olduğunu bili-
yoruz. En azından bu konuda ya-
pılan pek çok değerlendirme var. 
Aslında biz de bu süreci orta sınıf 
kavramı gibi muğlak bir kavram 
üzerinden değil de, işçi sınıfının 
direnişteki rolü üzerinden oku-
manın daha sağlıklı olacağını dü-
şünüyoruz. Genel bir değerlendir-
me yaparsak, Gezi Direnişi’nin bir 
sınıfsallığının ve sınıfsal bir bileşi-
minin olduğu düşüncesindeyiz. 

Gezi sürecinde ve sonrasında bi-
limsel geçerliği ne kadar olursa 
olsun yapılan çeşitli araştırmalar 
gündeme geldi. Örneğin KONDA 
bir araştırma yaptı, Bilgi Üniversi-
tesi bir araştırma yaptı. Başka ça-
lışmalar oldu. Yöntemsel anlam-
da bu çalışmaların kimi sıkıntıları 
olsa da oraya dair bir fikir sahibi 
olmak mümkün. Kendi gözlem-
lerimiz de, oradaki yapının ağır-
lığını öğrencilerin ve beyaz ya-

kalıların oluşturduğu şeklinde. 
Bu eksenden baktığınızda Gezi 
Direnişi’nin temel bileşenini oluş-
turanların, işçi sınıfının neoliberal 
politikalarla ayrıcalıklarını yitiren 
kesimleriyle, giderek proleter-
leşen orta sınıfların, profesyonel 
meslek gruplarının ve onların ge-
leceğe dair kaygıları giderek ar-
tan çocuklarının oluşturduğunu 
görmek mümkün. Oradaki çalış-
malardan birinde yaş ortalama-
sının 28 olduğu ifade ediliyordu. 
Bu anlamda öğrencilerin sınıfsal 
karakterlerini ağırlıklı olarak aile-
lerinin belirlediği varsayımı üze-
rinden çok net bilgilere ulaşmak 
mümkün. 

Bugün üniversite okuyan öğren-
cilerin büyük çoğunluğu üniversi-
telerini bitirdiğinde geniş anlamı 
ile işçi statüsü ile çalışma haya-
tına dâhil olacak. TÜİK verilerine 
göre üniversite mezunu gençle-
rin %93’ünün ücretli olarak çalış-
ma hayatına katıldığını görüyo-
ruz. Bu aslında çalışma hayatının 
giderek gençlerin aleyhine yapı-
landırıldığı, mesleki eğitim başlığı 
altında gündeme gelen sertifi-
kasyon programları ile yıllara ya-
yılan sürelerle edinilen vasıfların 
yok sayıldığı, eğitim sisteminin 
başlı başına problem üretir bir 
noktaya geldiği bir süreçte ciddi 
bir sorun. Bunun yanında genç-
lerin işgücüne katılımında yaşa-
dığı problemlere baktığımızda, 
işsizliğin en yoğun olduğu kesi-
min üniversiteli işsizler olduğunu 



görmek mümkün. Özellikle üni-
versite mezunu genç kadınların 
işgücüne katılım konusunda ya-
şadığı güçlükler son derece fazla. 
Aslında Gezi Direnişi’ne de temel 
rengini veren, çok açık ki gençler 
ve kadınlar oldu. Bunun da bu sü-
reçle bağlantılı olduğunu düşün-
mek gerekiyor. 

Bununla beraber, geçmiş dönem-
den çok daha farklı olarak gençle-
rin işgücüne katılımında, deneyim-
sizliklerinin bir istismar biçimine 
döndüğünü görmek mümkün. O 
anlamda ücret düzeyleri arasında 
ciddi farklılıklar oluşmuş durumda. 
Yani eski işçilerle yeni işçiler arasın-
da ciddi farklar var. Yine eğitimin 
maliyetleri ailelerin üzerine çok 
daha fazla yıkılmış durumda. Veriler 
bu durumu açıkça ortaya koyuyor: 
Eğitimin hane halkı bütçesi içerisin-
deki payı %1.3’ten %2’ye çıkmıştır. 
Yine üniversite mezunlarının birço-
ğunun geçici, yarı-zamanlı vb. işler-
de kendisine iş olanakları bulduğu-
nu görmek mümkün; tabii bu işin 
sınıfsal boyutu. 

Gezi Direnişi’nin kültürel, sosyal 
kaynaklarının olduğunu; burada-
ki tepkinin giderek biriken yaşam 
tarzına müdahalelerle bağlantılı 
olduğunu söylemek de mümkün. 
Ama bunun aynı zamanda bir sı-
nıfsallığa denk düştüğünü de gör-
mek gerektiğini düşünüyorum. O 
anlamda özellikle 2000’li yıllarda 
Türkiye’de yaşanan dönüşümün 
iki temel toplumsal kategoriyi 
çok derinden etkilediğini görmek 

mümkün. Birincisi, tarım alanında 
yaşanan hızlı çözülme… Cumhuri-
yet tarihinde onar yıllık dönem-
ler itibariyle baktığımızda tarım-
da en ciddi çözülmenin olduğu, 
hatta sayısal olarak gerilemenin 
yaşandığı neredeyse tek dönem 
2000’li yıllar. Yaklaşık 3,5 milyon 
kişi tarım kesimindeki istihdam-
dan çekilmiş durumda. Bunların 
kentlerde var olmalarının ya da 
yaşamlarını sürdürebilmelerinin 
AKP’nin uyguladığı sosyal politi-
kalar ve dinsel muhafazakârlık 
çerçevesinde oluşturulan ağlar 
üzerinden sağlandığını söyleye-
biliriz. 

Bir taraftan bütçe içinde çok ciddi 
ağırlığa sahip sosyal yardımlarla 
ayakta durmaya çalışan, taşe-
ron işçilik ve esnek çalışma bi-
çimleriyle çalışma hayatına dâhil 
olan, ama zaten tarım kesiminde 
yoksul, kamu hizmetine erişi-
mi olmadığı için bu hizmetlerin 
yoksunluğunu, düşük gelirli gü-
vencesiz işleri tolere edebilen bir 
kesim var. Diğer tarafta ise, kamu 
çalışanları, beyaz yakalı çalışan-
lar, profesyonel meslek grubu 
sahipleri olarak tanımladığımız 
kesimler var. Bu kesimler daha 
önceki dönemlerden farklılaşan 
bir durumla karşı karşıyalar. Özel-
likle 90’lı yıllarla 2000’li yıllar ara-
sında çok ciddi uçurumlar oluş-
muş durumda. Mesela avukatlık 
mesleğini ele alalım; 1990’larda 
hukuk fakültelerini bitirenler 
doğrudan kendi ofislerini açar- 5



ken bugün ücretli olarak avukat 
bürolarında çalışmak durumun-
da kalanların sayısı hiç de az de-
ğil. Dolayısıyla bir proleterleşme 
dalgasının olduğunu söylemek 
mümkün. Yine kamu çalışanları-
nın, toplum nezdinde AKP’nin uy-
guladığı politikalarla saygınlıkla-
rını giderek yitirdiklerini görmek 
de mümkün. Yani doktor olmak, 
öğretmen olmak gibi daha önce 
toplum nezdinde saygınlık kay-
nağı olan meslekler bugün nere-
deyse ötekileştirilen, dışlanan bir 
söylemin muhatabı durumunda. 
Özellikle kamudaki istihdam po-
litikalarıyla bu sürecin inşa edil-
diğini görüyoruz. Yine başta da 
söylediğim gibi, öğrencilerin ça-
lışma hayatına katılımlarındaki 
problemlerle bağlantılı sorunlar 
bu eksende ele alınabilir.

Birinci kesim, yani tarımdan ko-
pup proleterleşen kesim zaten 
dinsel muhafazakârlığa daha yat-
kın bir kitle. Kentle yeni tanışan 
ve AKP’nin tabanını oluşturan bir 
kitle. Bu kitlenin kentleşme ile 
birlikte istemlerinin ve talepleri-
nin ileriki süreçlerde daha da ar-
tacağını görmek gerekiyor. Yani 
AKP’nin “evde zor tutuyoruz” de-
diği %50’lik kitlesi bir süre sonra 
AKP’nin kendisine karşı sokağa 
çıkabilir. Böyle bir potansiyel di-
namik var; özellikle taşeron ör-
gütlenmesi o yüzden bence son 
derece önemli bir konu. 

Tartışma başlıklarından biri olarak 
da değerlendirebileceğimiz husus-

lardan birini bu mevzunun oluş-
turduğunu düşünüyorum. Diğer 
kesim ise, yani Gezi Direnişi’nin 
tabanını oluşturan kitle –ki buna 
ikinci kuşak mavi yakalı işçileri de 
dâhil edebiliriz. Bunların ise za-
ten kentte olmasından kaynaklı, 
muhafazakâr yaşam biçiminin 
dışında bir yaşam biçimine sahip 
olduklarını ve giderek artan kültü-
rel baskıyı daha ağır bir biçimde 
yaşadıklarını görmek gerekiyor. 
Sürece biraz da buradan bakmak 
gerekir, diye düşünüyorum. O an-
lamda dinsel muhafazakârlık veya 
laiklik ekseninde gelişen tepkile-
rin bir sınıfsal temelinin olduğunu 
da düşünüyorum. Bu süreç içinde 
bunu ortaya çıkaran temel dina-
mik tek başına bir sınıfsallık değil 
elbette. İnsanların ortak tüketim 
alanlarının organizasyonuna, ye-
niden-üretim alanlarının dönüştü-
rülmesine dair ortaya koydukları 
duyarlılıkla başlayan bir süreç var. 

İsyan bu eksende bir patlama 
noktası. Dolayısıyla sadece bu 
duyarlılıklarla sınırlı bir durum 
yok ortada. Başbakan da dönem 
dönem bunu söylüyor zaten; 
“Bunların derdi iki üç ağaç de-
ğilmiş” diyor. 

Süreci değerlendirirken bir baş-
ka önemli başlık daha var; bu 
isyanın sınıf mücadelesi ile bağı. 
Biliyoruz ki, emek-sermaye çeliş-
kisinin tek mekânı işyerleri de-
ğil. Kentsel mücadeleler burada 
önemli. Yeniden-üretim alanları-
nın ve kamu hizmetlerinin niteli-6



ğinin piyasanın ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilmesi çabalarına karşı 
mücadelenin ortaklaştığı yeni bir 
zeminden bahsediyoruz. Bu sü-
reçte 4+4+4 uygulamasına karşı 
oluşan tepkinin de önemli oldu-
ğunu görmek zorundayız. Ancak 
eğitimin yeniden yapılandırılması 
sadece dinsel muhafazakârlığın 
örgütlenmesi için ortaya konul-
muş bir şey değil, aynı zamanda 
emek piyasalarını da yeniden 
şekillendirmek için ortaya konul-
muş bir şey bu. Burada mesleki 
eğitimin yeniden şekillenmesine 
yönelik de bir girişim söz konusu. 
Bütün bunlara baktığımızda artık 
sınıf mücadelesinin alanı, sadece 
işyerlerimizde verdiğimiz mü-
cadele ile sınırlı mı? Bu eksende 
kent hakkı temelli mücadeleler-
de sendikaların konumu ne ol-
malı? Tartışılması gereken sorular 
bunlar. 

Tabii Gezi Direnişi bu soruyu he-
pimiz için tartıştırmaya başladı. 
Türkiye’deki sendikal hareketin 
böyle bir süreci göğüsleyemeye-
cek durumda olduğunu ve top-
lumsal olarak, toplum nezdinde 
ne kadar geriye gittiğini göste-
ren bir süreci yaşadık. Gerçek-
ten herkes sendikalardan bir şey 
bekledi, ama sendikaların bu sü-
reci gerçekten karşılayabileceği 
durumları yoktu. Ya da vardı da 
sendikalar geri mi durdu bunu da 
ikinci kısımda tartışırsak iyi ola-
cağını düşünüyorum. 

Bu anlamda ilk bölümdeki tartış-

mayı sınıfsallık üzerine yapabili-
riz. Burada yani Haziran Ayaklan-
masında gerçekten bir sınıfsallık 
var mıydı? Yoksa orta sınıf hare-
keti miydi? Yoksa sadece laisizm 
ve çevre sorunlarının ortaya çık-
ması mıydı? 

Biliyorsunuz Gezi sürecini yo-
rumlayan kimi değerlendirmeler, 
“Türkiye’de ekonomik düzey gi-
derek arttı dolayısıyla insanlar 
giderek bu tip sorunlara karşı 
tepki vermeye başladı,” şeklin-
de. Bu tartışmaları da ilk bölüm-
de yapabiliriz. İkinci bölümde de 
“Sendikalar ne yapmalıydı, ne 
yapmalı, ne yapabiliriz”i tartışa-
lım istedik. Ben kısaca böyle bir 
çerçeve sunuş yaptıktan sonra 
sözü sizlere bırakıyorum.

HAKAN KOÇAK (Öğretim Üye-
si, Sendika Uzmanı): Öncelik-
le söylemek istediğim şu; Gezi 
Direnişi’nin veya başka bir şeyin 
sınıfsal boyutunu konuşurken 
bir sınıfsal karakteri, yani salt 
bir sınıfsal karakteri olmalı mı-
dır? Bu noktada zaman zaman 
zorlamacı bir yaklaşım var, diye 
düşünüyorum. Bu kadar yaygın 
bir halk hareketinin, isyanın, di-
renişin ya da adına ne dersek, 
zaten net bir sınıfsal tabanının 
ortaya konması zor bir şey, diye 
düşünüyorum. Daha önce DİSK-
AR Koordinasyon Kurulu’nda 
tartıştığımızda da söylemiştim. 
Mesela Mustafa Sönmez de ben-
zetti, Paris Komünü’yle benzeş- 7



tirmeler yapıldı. Gerçekten de 
direnişin parktaki bölümü, daha 
küçük çaplı bile olsa, bir komün 
deneyimiydi. Paris Komünü’nü 
de düşündüğümüzde pür anlam-
da bir işçi sınıfı yoktu, olması da 
çok mümkün değildi. Buradaki 
temel şey kentli sınıf katmanları, 
kentli topluluklar, klasik kentsel 
isyanlarda görülen topluluklar 
artı modern çağda görülen taraf-
tar grupları vs. gibi yenileri ola-
bilir. Bu da zaten olağandır diye 
düşünüyorum kendi adıma. Do-
layısıyla bu sınıfsallık veya “ha-
yır onlar orta sınıftı” tartışması 
biraz daraltıcı gibi. Orta sınıf is-
yanı diyenlerin, orta sınıf kavra-
mını veya terimini kullananların 
çoğunun kastettiği aslında Mark-
sist terminolojiyi kullananlar için, 
beyaz yakalı ücretlilere tekabül 
ediyor. “Orta sınıfların isyanı” 
tespiti de aslında bir yanıyla 
şöyle doğru: Orta sınıf kavramını 
kullananlar, bunu özensizce kul-
landıklarından, aslında çok da 
derinlikli bir sınıf analizine da-
yandırmadıklarından böyle. Yani 
“Kimi kastediyorsunuz?” de-
diklerinde, saydıkları gruplar bir 
liste yapılsa, Marksistlerin, “Biz 
onlara ücretlilerin beyaz yakalı 
kesimi diyoruz,” diyebilecekleri 
bir şey. Bu anlamıyla belki ana 
gövdeyi oluşturması açısından 
doğru görünüyor. Bütün bunlar 
Serkan’ın da dediği gibi en fazla 
gözlemlere, okuduklarımıza da-
yanıyor. Çok yaygın araştırmalar 

yok. İsmi zikredilen birkaç araş-
tırma var. Fakat orada da bence 
şöyle bir sorun var; bunlar Gezi 
Parkı’nda yaşanan 10-12 günlük 
döneme odaklanan araştırmalar. 
Artık orada komün deneyimi-
ni yaşayan, orada ikamet eden 
veya orada gezinenler. Ama bel-
ki bu hareketi anlamak açısın-
dan yalnızca bir katmanı mı dü-
şünmek lazım? En az üç katmanlı 
bir şey değil miydi yaşanan? 
Yani sokakta direnenler, özel-
likle de Taksim’de yoğunlaşmış, 
o direnişe çeşitli biçimlerde ka-
tılanlar; sonra parktaki deneyim 
içerisinde yer alanlar; bir de ma-
hallelerde burayla çoğu kez hiç 
ilişkilenemeden hem İstanbul’da 
hem de diğer kentlerde bu sü-
rece katılanlar. Dolayısıyla bu üç 
katman için ayrı sonuçlar çıkar-
mak ve aralarındaki farkları gör-
mek gerekir, diye düşünüyorum. 
Öbür türlü Gezi’yi sadece bir kat-
man üzerinden ele almak olur. 
Mesela KONDA veya Bilgi Üniver-
sitesi ya da başka araştırmacılar, 
İstanbul’un en aktif mahalleleri 
olan Gazi, Sarıgazi, Okmeydanı 
veya Kadıköy tarafına gitseydi 
bambaşka bir profil ortaya çı-
kacaktı. Gezi’dekinden, parkın 
içinden epeyce farklılaşacaktı. 
Hatta Gezi Parkı eylemi sürdüğü 
müddetçe orada olan mitingle-
rin bile bileşimi değişiklikler arz 
ediyordu. Mesela bunlardan en 
büyüğü Pazar Mitingi’ydi. Çok 
daha fazla mahallenin de orada 8



olduğu bir mitingdi bu. Tabii bu 
benim kişisel gözlemim. Dola-
yısıyla bu farklılıkların nasıl ve 
niçin kaynaşıp bir araya geldik-
lerini, nasıl ortak bir hareketin 
parçası olabildiklerini konuşmak 
bana daha doğru geliyor. 
İkincisi de, sanki ortada olmayan 
bir hareket birden ortaya çıktı 
gibi bir şeyi de “orta sınıf isyanı” 
kavramıyla anlatanlar ima edi-
yorlar. Yani “artık sıkıldı orta 
sınıflar, bunaldı ve isyan etti” 
gibi bir anlatım. Oysa yakın bir 
döneme, bir ya da bir buçuk yıllık 
bir zaman dilimine baktığımızda 
benim gördüğüm o ki; mesela ta-
raftar gruplarının burada yer al-
ması için yeterli bir birikim vardı. 
Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, bir-
çok kez Gezi sürecinde yaşanana 
benzer şekilde, belki tam aynısı 
olmasa da, polisle karşı karşıya 
gelmişlerdi ve orada bir birikme 
vardı. Üniversitelerde de vardı, en 
büyüğü ve en görünürü ODTÜ’de 
olan. Öte yandan çok söylen-
miyor ama işçi hareketinde de 
büyük bir radikalleşme vardı. 
Çapı küçük olduğu için, biz hep 
bir 15-16 Haziran romantizmiyle 
baktığımız için, kocaman olma-
yan ama İrfan Kaygısız’ın DİSK-AR 
Dergisi’nin bu ilk sayısında orta-
ya çıkardığı gibi, birçok yerde var 
olan doğrudan eylemler, radikal 
eylemler, işyeri işgalleri, işvereni 
tutsak almak gibi geçmişte cüret 
edilenden daha cesur hareketler 
vardı ve o da bir birikim sağlıyor-

du. Ayrıca Kürt hareketinin de 
çok uzun zamandır kazandığı ve 
kazandırdığı bir sokak deneyimi 
vardı. En özgünü de şu aslında; bu 
sürece geleneksel 1 Mayıs’ların 
dışında gövde olarak büyük bir 
katılım sağlayan ulusalcı, cumhu-
riyetçi kesimler. Bu kesimler de 
geçtiğimiz 29 Ekim’de Ankara’da 
polisle daha önce hiç olmadığı 
kadar ciddi bir karşı karşıya geliş 
yaşamışlardı. Dolayısıyla Gezi’nin 
ana gövdesini oluşturan kesim-
lerinin hepsinin yakın zamanda 
deneyimleri oluşmuştu. Bir ey-
lem repertuarı olan, slogan alış-
verişi olan, kentli kesimler (orta 
sınıf değil ama) Gezi Direnişi’nde, 
yani bu patlama anında, oluş-
turdukları bu birikimleri eklem-
leştirdiler, diye düşünüyorum. 
Sendikalardan bekleneni ikinci 
kısımda söyleyeceğiz ama sendi-
kalar ile emekçilerin katılımını da 
birbiriyle aynı şey olarak düşün-
memek lazım. Örneğin hayatını 
kaybedenlere baktığımızda me-
sela Ankara’da Ethem, Hatay’da 
Abdullah, Mehmet. Eskişehir’deki 
Ali’yi saymazsanız, kolayca orta 
sınıfa dâhil edilemeyecek insan-
lar hayatını kaybetmiş durumda. 
Keza yine sakat kalanlar, mağdu-
riyet yaşayanlar içinde çok sayı-
da emekçi var. Bu hareket içinde 
de belli oluyor zaten. 

İki uca da kaydırmadan bir tar-
tışma yapmak doğru olur diye 
düşünüyorum. Ne “bu kesinlikle 
emekçi karakterli bir hareket- 9



ti” demek ve bunun için de üc-
retlilik kriterini ortaya koymak; 
ne de öbür tarafa gidip “bir orta 
sınıf isyanı” demek. Son dönem-
de dünyadaki halk hareketlerine 
ilişkin yapılan birçok kolaycı eti-
ketlemeler var, onun Türkiye’de-
ki versiyonunu kabul etmemek 
gerekir. Konuyu kendi özgünlüğü 
içinde anlamaya çalışmak bana 
daha anlamlı geliyor. 

Şimdilik söyleyeceklerim bu ka-
dar. Belki son bir şey daha; ha-
reketi karakterinde aramak bana 
daha doğru geliyor. Hareketin 
ana karakterinin, çıkış karakte-
rinin bir sürü şeyle eklemlense 
de, bir kent hakkı talebi oldu-
ğu, bu anlamda da sınıfsal oldu-
ğu. Yani sermayenin dünyada 
ve Türkiye’de yaptığı bir sınıfsal 
hamlenin karşısında, o sınıfsal 
hamlede en genel anlamıyla çok 
derin mağduriyetler yaratan bir 
kentsel dönüşüm hareketi. Kuş-
kusuz birçok farklı konuyla birlik-
te, sosyal, sınıfsal, kültürel vs. İşte 
buna karşı bir çıkış ise, bu sınıfsal 
bir tepkidir demektir. Neolibera-
lizmin bu momentinde, bu evre-
sinde, hem daha fazla öne çıkan 
hem de kırılganlık kazanan bir 
hamlesi kent üzerinden yürütül-
dü. Buna karşı yürütülen bir kent 
hareketiyse en genel anlamda, 
David Harvey’in çokça anlattığı 
gibi, bu bağlamda bir sınıfsallı-
ğı tartışmak veya öne koymak 
daha anlamlı. Kısacası sınıfsallık 
meselesini sadece bileşimiyle 

konuşmamak gerekir, diye düşü-
nüyorum. Teşekkür ederim.

FERDA KOÇ (Araştırmacı, Ya-
zar): Hakan’ın geldiği yeri ben 
başlangıç noktası haline geti-
recektim; benim için iyi bir giriş 
oldu. Yani hareketin karakterine 
bakarak onun sınıfsal niteliğini 
anlamaya çalışmak etkili bir yön-
tem. Bir hareketin sınıfsal niteli-
ğini belirlemek için katılımcıların 
sınıf kimliklerinden başlamaya-
bilirsiniz. Söylemden de hareket 
edebilirsiniz. 
Yine de ben Hakan’ın sözünü 
ettiği, hareketi esas olarak kent 
hakkı hareketi olarak tanımla-
masına sakınımla yaklaşıyorum. 
Çünkü bu hareket Gezi Direnişi 
çerçevesinde bir kent hakkı ha-
reketiydi, ama bütün bir Haziran 
İsyanı’na baktığımızda üçlü bir 
hareket görüyoruz: Bir kent hak-
kı hareketi, bir sekülarizm hare-
keti yani yaşamın dini esaslara 
göre düzenlenmesine karşı ge-
liştirilmiş bir hareket, üçüncü ise 
polis devletine bir reaksiyon. Za-
ten olayı Gezi hareketi olmaktan 
çıkartan da yaygın polis şidde-
tiydi. Hareket üçüncü gününden 
itibaren Gezi Parkı’ndaki “üç beş 
ağacın meselesi” olmaktan çıktı 
ve AKP iktidarının ortaya koy-
duğu polis devleti performan-
sına karşı bir isyan olarak bü-
tün Türkiye’ye yayıldı. Örneğin 
İzmir’de insanlar Gezi Parkı’nda-
ki ağaçlar için çıkmadı sokağa. 10



AKP iktidarının yaygın şiddetine 
karşı ayaklandılar. 

Bu üç olgunun hepsi de esasen 
politik düzleme ait konular ve 
hangi sınıfları isyana, muhalefete 
çağırdığı ve kimleri çağıramadığı 
önemli. Bu çağırılma ve çağırıla-
mama halleri hareketin sınıfsal 
özelliklerini kavramamızı kolay-
laştırıyor. Polis devletine karşı 
reaksiyon, sekülarizmi muhafa-
za ve kent hakkının savunulma-
sı üçlüsünün harekete geçirdiği 
topluluklara baktığımızda bunla-
rın, kimilerinin orta sınıf dediği, 
kimilerinin beyaz yakalı ücretliler 
dediği, kimi arkadaşlarımızın yeni 
orta sınıf proletarya adını verdiği 
bir özel grupla çaprazlandığını gö-
rüyoruz. Bu özel grup üç talebin 
üçünün birden taşıyıcısı. Diğer ta-
raftan İstanbul’da Gazi Mahallesi; 
Ankara’da Mamak, Dikmen gibi 
mahalleler; Antakya’da Armutlu 
Mahallesi gibi yoksul mahalle-
lerdeki hareketleri kent hakkı 
mücadelesiyle anlamlandırmak 
kolay değil. Bu mahallelerin ki-
minde yaygın polis şiddetine kar-
şı reaksiyonun, kiminde de Alevi 
kimliği nedeniyle sekülarizme 
yapılan bir vurgunun ön plana 
geçtiğini görüyoruz. 

Yani Haziran İsyanı’nı tek eksen 
üzerinden açıklamak istersek, 
isyanın AKP’nin siyasi rejimine 
karşı geliştiğini ve politik bir ha-
reket olduğunu söyleyebiliriz. 
İsyanın çağırdığı sınıfsal katego-
rinin ise Hakan’ın “beyaz yaka-

lı ücretliler” dediği veya Ergin 
Yıldızoğlu’nun “yeni orta sınıf 
proletarya” dediği kategori oldu-
ğunu görüyoruz. 

İsyanın çağrısına yanıt vermeyen 
toplumsal kesimler de önemli. 
Gezi Direnişi ve Haziran İsyanı ile 
birlikte harekete geçme ihtiyacı 
duyan çeşitli sendikal merkez-
lerimiz oldu. DİSK Genel Merkezi 
harekete geçme ihtiyacı duydu, 
KESK Genel Merkezi harekete 
geçme ihtiyacı duydu. TMMOB ve 
TTB de meslek örgütleri olarak 
harekete geçme ihtiyacı duydu-
lar. Ama sendikalar ne örgütlerini 
ne kitlelerini harekete geçirebil-
diler; meslek örgütlerinin kitlesi 
harekete geçti ama rutin örgüt-
leri bu hareketin taşıyıcısı olmadı. 

Sendikal örgüt bu süreçte ha-
reket edemedi. İşyeri, işyeri 
temsilcisi, şube, genel merkez, 
konfederasyon dizisi de hareket 
edemedi. Mesela en aktif ola-
rak gördüğümüz meslek örgütü 
olarak TTB’nin harekete katılımı 
kendi rutin örgütü vasıtasıyla 
olmadı. Mesela mühendisler bu 
harekete çok etkin, çok yaygın 
katıldılar ama TMMOB’un rutin 
örgütü vasıtasıyla katılmadılar. 
Dolayısıyla hareket örgütleri aştı. 
Hem de hareketin bileşenleri 
kendi örgütlerini aştılar. Bu ör-
gütleriyle manevi bağlarını ko-
pararak aşmadılar ama. Bu da 
önemli. Yani hekimler gönüllü 
hekimlerin oluşturduğu revir de-
neyimine katılırken, referansları 11



TTB’ydi. Ama sadece referanstı. 
Yani bu örgütsel referansı kullan-
dılar. Ama TTB’nin rutin örgütlen-
mesini kullanmadılar. Mühendis-
ler için TMMOB destek alınacak 
meslek örgütü oldu. Örneğin Be-
yoğlu’ndaki Makine Mühendisleri 
Odası da böyleydi. Odaların çeşitli 
mekânları da bu şekilde kulla-
nıldı. Yani harekete katılan pro-
fesyoneller, meslek örgütleriyle 
olumsuz ilişki kurmadılar; ama 
meslek örgütlerinin rutin ağına 
da katılmadılar. Bu yönün de 
bundan sonra bu hareketin sen-
dikal alanla işçi hareketiyle ilişki-
sinin nasıl gelişeceğini projekte 
edebilmek açısından önemli ol-
duğu kanısındayım. 

ATİLLA ÖZSEVER (Araştırmacı, 
Yazar, Öğretim Üyesi): Ben de 
kısa bir şeyler söyleyeyim. Ga-
yet güzel gidiyor konu. Hakan’ın 
değerlendirmesine katılıyorum 
genel olarak, kompozisyon ola-
rak. Fakat Ferda da önemli bir 
noktaya değindi. 1 Haziran’da 
Taksim alanının kitle tarafından 
ilk kez ele geçirilişine giderken 
üç tane Alman Lisesi öğrenci-
si bana dedi ki, “Acaba hocam 
biz üç gün boyunca bu eylemi 
sürekli yapsak Tayyip Erdoğan 
düşer mi?” Yani şimdi onların ka-
fasındaki şey bu. Böyle bir eylem 
Başbakanı düşürebilir mi minva-
linde. Sonra, “Öyle kolay kolay 
düşmez,” diye onlara anlattım. 
Yoğurtçu Parkı’nda bir grup var-

dı konuşuyoruz, dediler ki biz 
bir dans grubunun bileşenleriyiz. 
Dans grubunda birisi mühendis, 
birisi turizmci, birisi muhasebe-
ci… ondan sonra aslında biz dans 
grubunun üyeleriyiz fakat bu ha-
rekete geldik… 

Şimdi tabii gayet güzel ifade etti 
Ferda, hakikaten kent hakkı, la-
iklik meselesi ve polis şiddeti ve 
benzeri nedenler toplumu ha-
rekete geçirdi. İşçi sınıfının bu 
çerçevede olaylara tam katıla-
mamasının nedenleri nelerdir? 
Bu konular ne kadar işçi sınıfının 
talepleri haline geliyor, problem 
burada. Eğer mevcut gelişime bu 
Haziran Direnişi’nin sürekliliği açı-
sından baktığımız zaman, sürekli 
olması ve aynı zamanda hedefi 
olması ve talepler doğrultusunda 
iktidarı zorlaması, siyasal iktidarın 
değişmesine yol açması açısından 
bir anlamda işçi sınıfının talep-
leriyle örtüşmesini gerektiriyor, 
diye düşünüyorum. Yani kitlele-
rin mücadelesinin siyasal bir ikti-
dar değişimine yol açması, daha 
doğrusu sisteme temelde muhalif 
olarak anti-kapitalist bir sürece 
evrilebilmesi ancak işçi sınıfının 
bu harekete dâhil olması ve işçi 
sınıfının talepleriyle bu kesimlerin, 
bu hareketin taleplerinin örtüş-
mesi gerekir, diye düşünüyorum. 

İRFAN KAYGISIZ (Sendika Uz-
manı): Gezi’nin sınıfsal karakteri 
tartışmasının gerekli ve önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bir top-12



lumsal mücadeleye rengini veren 
işçi sınıfı ise farklı, “orta” sınıf ola-
rak tanımlanan farklı bir toplum-
sal kesim ise farklı ideolojik ve 
politik sonuçlara varmak gerekir. 
Bilindiği üzere işçi sınıfı devrimci-
dir. Ancak “orta” sınıf olarak ifade 
edilen ve Marksist yazında küçük 
burjuva olarak tanımlanan ke-
sim için aynı şeyi söyleyemeyiz. 
“Orta” sınıf ya da küçük burjuva 
denilen ve aslında bugün nicelik 
olarak varlığı oldukça sınırlı olan 
bu kesim, tarihsel ve güncel nite-
liği nedeniyle devrimci değil, tam 
tersine uzlaşmacı olan bir top-
lumsal kategoridir. “Orta” sınıf 
isyankâr değildir; öfkesi ve tepki-
si geçicidir; çatışmacı değildir. 

Sınıfsal karakter tartışmasının bir 
politik muhtevası var. Bir sendikal 
ya da politik hareket bunu neden 
tartışır ya da tartışmalı, bunun 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Eğer siz orta sınıf diyorsanız, bir 
politik hareketseniz bunu geçici 
bir tepki olarak görüp devrimci 
bir rol biçmemeli ve bu hareke-
te özel bir anlam yüklememeniz 
gerekir. Sendikal hareketseniz bu 
kesim sizin örgütsel “kapsama 
alanınıza” girmiyor, bu hareket 
sizi ilgilendirmiyor demektir. Bu 
nedenle Gezi’nin hem ideolojik 
hem siyasal rengi ve muhtevası 
açısından bileşenini tartışmamız 
gerekiyor, diye düşünüyorum. 

Yaygın sözel ya da yazılı değer-
lendirme, bu hareketin bir “orta” 
sınıf mücadelesi olduğuna dair-

dir. Bu tespite kaynaklık eden, 
mücadelenin görünür aktörleri-
nin, özellikle de Gezi Parkı içinde 
bulunan, burayı mesken edinen 
kişilerin sosyal, kültürel yapısı ve 
yaşlarının genç olmasıdır. Dola-
yısıyla, değerlendirme üzerinde 
çok da düşünülmeden, gelenek-
sel “sol” refleksle yapılmaktadır. 
Hakan’a katıldığım nokta, orta sı-
nıf diyenler aslında Marksist sınıf 
analizi üzerinden değerlendirme 
ve kavramsal tartışma yapmı-
yor, ezber bir söylemi kullanıyor. 
Dolaylı olarak, küçük burjuva bir 
bileşenden söz ediyor. Bazıları 
da kısmen Serkan’ın da yaptığı 
gibi yaşla bağlantılı analiz yap-
maya çalışıyor. “Gezi’de gençler 
vardı” demek sınıfsal analiz açı-
sından hiçbir şey ifade etmiyor. 
Çünkü bileşenlerin genç olması 
sınıfsal karakter bakımından bir 
sonuç doğurmaz. Gençlik, sınıfsal 
bir ayrıma işaret etmez. Nitekim 
işçi sınıfının büyük çoğunluğu da 
yaş itibariyle gençtir. Biliyoruz ki, 
gençlik olarak kastedilen dolaylı 
olarak öğrencilerdir. Bu tümüyle 
doğru değildir, elbette öğrenci 
katılımı çoktur, ancak genç işçiler 
baskındı diyebiliriz.

İşçi sınıfı, ücret, sosyal konum, 
statü, yaşam alışkanlıkları, eğitim 
ve yaş gibi kriterlerle belirlenmez. 
Başka kesimler bunu yapabilir ve 
yapıyorlar; çoklukla da statüyü 
esas alıyorlar. Ancak Marksistler 
için değerlendirme kriterlerinin 
farklı olması gerekir. Marks, bu- 13



gün çokça yapıldığı gibi, sınıf ta-
nımında ücret düzeyini ve sosyal 
statüyü esas almaz. Sınıflar, üre-
tim ve yeniden-üretim içindeki 
yerlerine, üretim araçları karşısın-
daki konumlarına göre tanımlanır. 
Biraz önce söylediğim kriterler, 
ancak işçi sınıfı içindeki katman-
laşmanın bir sonucu olarak de-
ğerlendirilmelidir. Çünkü işçi sınıfı 
dediğimizde tek ve homojen bir 
kesimden söz etmiyoruz. 

“Orta” sınıf, dolayısıyla küçük 
burjuva olarak tanımlanan ke-
sim iki bileşenden oluşmaktadır. 
Birincisi, geçimini mesleki ayrıca-
lıkları ile emek gücünü satma zo-
runda olmadan sağlayan avukat, 
hekim, mühendis gibi profesyo-
nel meslek grupları, ikincisi ise 
küçük esnaftır. Bugün, sermaye-
nin yeni birikim rejimi ve emek 
süreçlerinin esneklik temelli ye-
niden düzenlemesi sonucu emek 
vasıfsızlaşmaktadır. Bunun sonu-
cunda birinci kesim neredeyse 
bütün ayrıcalıklarını yitirmekte 
ve bu kesimlerin önemli bölümü 
ücretli hale gelmektedir. Uzman-
laşmış hukuk büroları, büyük öl-
çekli mühendislik büroları, özel 
hastaneler gündelik yaşamımızın 
parçaları haline gelmiştir. Bu yö-
nelim giderek artmaktadır. Dün 
kendi özel bürolarında, muaye-
nehanelerinde çalışanlar, bugün 
giderek azalmaktadır. Buradan 
bakıldığında, bazı kesimlerin sos-
yal ayrıcalıklarını kısmen korudu-
ğu söylense de, büyük çoğunlu-

ğunun eski çalışma koşullarını 
ve ayrıcalıklarını koruyamadığını, 
mülksüzleşerek proletaryanın 
parçaları halinde geldiğini söyle-
yebiliriz. Bu kesimin önemli oran-
da üretim alanında değil, dolaşım 
ve tüketim alanında ya da daha 
çok yeniden-üretim alanında ça-
lışanlardan oluştuğunu görüyo-
ruz. Bunlar, beyaz yakalı olarak 
tanımlanan ve hizmet sektörün-
de yoğunlaşan ve emek günü 
satmak zorunda olan, başka da 
üretim ve geçim aracına sahip ol-
mayanlardır. 

Gezi’de hangi toplumsal kesim-
lerin yer aldığına ilişkin olarak, 
gözlemlerimiz yanında, yönteme 
ilişkin kimi eleştiriler yapılsa da, 
araştırma şirketlerinin verilerine 
bakmakta yarar var. KONDA’nın 
yaptığı ankette, eyleme katılan-
ların yüzde 52’sinin ücretliler, 
yüzde 6’sının işsizlerden oluştu-
ğu; GENAR’ın araştırmasında ise, 
ücretlilerin yüzde 58, işsizlerin ise 
yüzde 10 oranında olduğu belir-
tilmektedir. İşçi sınıfı tanımını dar 
anlamda ele alıp, sadece ücretli 
ve işsizleri işçi sınıfı içine dâhil et-
memiz durumunda, Gezi isyanına 
katılanlardan yaklaşık yüzde 58 
ile yüzde 68 oranındaki bir ke-
simin emek gücünü satan ya da 
satma ihtiyacı içerisinde olanlar 
olduğunu söyleyebiliriz. GENAR’ın 
araştırmasında kendi hesabına 
çalışanlar (burjuva ve küçük bur-
juva) sadece yüzde 2,4 olarak 
çıkmıştır. Dolayısıyla, Gezi’de yer 14



alanların önemli bölümünün üc-
retli ve işsizlerden; ücretlilerin de 
ağırlıkla beyaz yakalı işçilerden 
oluştuğunu söyleyebiliriz. “Gün-
düz işte, akşam direnişte” cüm-
lesiyle yapılan özet tam da bu 
durumu anlatmaktadır. Bunlar is-
yanın her yer ve aşamasında yer 
aldıkları gibi, NTV, Habertürk pro-
testolarını yapanlar, plazalardan 
sokağa inenlerdir. 

İsyanın sınıfsal bileşeninin işçi sınıfı 
ağırlıklı olması ve bunun da beyaz 
yakalılardan oluştuğunun söylen-
mesi, sınıfın mavi yakalı olarak 
tanımlanan ve üretimde, ağırlıklı 
olarak da sanayi üretiminde yer 
alan işçilerin mücadele içinde ol-
madığı anlamına gelmez, gelme-
melidir. Mavi yakalıların toplamda 
katılımlarının az olduğu açıktır. Bu 
kesim çok görünür olmamakla 
birlikte mücadele içinde yer al-
mıştır. Görünürlüklerinin az olması 
hiç olmadıkları anlamına gelmez. 
Mücadelenin yoğunlaştığı çeper 
semtlere, mekânlara bakıldığında, 
bu mekânlarda ikamet edenlerin 
önemli bir kesiminin mavi yaka-
lı işçiler ve toplamda da işçi sınıfı 
semtleri olduğu görülecektir. Yine 
mücadelede yitirdiklerimizin bir-
çoğunun da işçi olduğu bilinmek-
tedir. Ancak, işyeri, fabrika temelli 
katılım olmamıştır, direniş işyerle-
rine sıçratılamamıştır.

İsyanın ana gövdesinin işçi sı-
nıfının bir parçası olan beyaz 
yakalılarından oluşması, tıpkı 
taleplerde ve isyanda yer alma 

gerekçelerinde olduğu gibi, isya-
nın çok katmanlı, çok bileşenli, 
farklı toplumsal kesimlerin bir 
arada olduğu gerçeğinin göz ardı 
edilmesi anlamına gelmez. Mü-
cadelede ağırlıklı olarak yer alan-
lar işçiler ve işçileşme sürecinde 
olanlardır.

FERDA KOÇ: Burada katılımcılar 
açısından ihmal edilen bir şeyi 
söylemek lazım; kadın katılımcı-
ların yüksekliği. Hakan’ın sözünü 
ettiği daha önceki daha küçük 
isyanların katlanarak büyüdüğü 
bir tabloyu öngörmek açısından 
kadınlar kural dışı bir durumda 
burada. Yani 29 Ekim hadisesi, 
Cumhuriyetçilerdeki; ODTÜ isyanı, 
öğrencilerdeki; 1 Mayıs, güvence-
siz işçiler ve genel olarak soldaki; 
sezon sonunda taraftar grupla-
rıyla polis arasında çıkan büyük 
çatışmalar bütün bu kesimlerin 
mücadele azim ve kararlılığında-
ki kitleselleşmenin işaretleriydi. 
Ama kadınların bu denli kitlesel 
bir şekilde iktidarla karşı karşıya 
geldiği bir deneyim yoktu. Kürtaj 
eylemleri vardı ama militanlık ile 
kitlesel tepkiyi bir araya getiren 
örnekler oluşturmadı. 

ÖZGE YURTTAŞ (Sendika Uzma-
nı): Burada şöyle bir şey var. Son 
10 yıla bakıldığında iktidara geri 
adım attıran iki şey var: Birincisi 
2003 tezkeresi, toplumsal muha-
lefetin geri adım attırdığı şeydi; 
diğeri de kürtaj eylemleri. 15



FERDA KOÇ:  Hayır, hayır. İsyan 
biçimine köprü olan bir hareket-
ten bahsediyorum.

TÜL AKBAL SÜALP (Öğretim 
Üyesi): Aslında orada önemli bir 
karakter var; belki sayısal açıdan 
belirleyici değil ama kadın ha-
reketlerinin karakteri var. Yani 
yan yana geliş biçimleri, yürüyüş 
biçimleri, parktaki tavırlarda, üs-
luplarda belirleyici olmuştu. Şunu 
kastediyorum: Kadın hareketinin 
eylemlerinde Kürt kadınlar da 
olur, ulusalcı kadınlar da olur, 
birbirlerinin varlığını engelleme-
den yan yana yürüme adabını 
edinmişlerdir. Mesela parktaki ve 
etrafındaki bütün toplanmalar-
da bu adap benimsenmişti. Yani 
sanki kadın hareketi üslubunu 
oraya aktardı. Yine LGBT hareke-
tinin de aynı şekilde büyük bir 
üslup katkısı oldu. Pek çok ha-
reketin yıllarca oluşturduğu de-
neyimlerin aktarılmasından söz 
edebiliriz. Bunun ötesi berisi tar-
tışılabilir. Geziye kadar bir takım 
insanlar hep sokaktaydı, yani 
İstiklâl Caddesi’ni düşünün, saat 
bakıyorduk değil mi? İşte saat 
bilmem kaç eylemi; ama kitlesi 
belliydi onların. Burada olan bir 
kıvılcım aslında. Zaten toplum-
sal hareketler böyle bir şey değil 
midir; birçok insanı çağırmaz mı? 
Herkes bir şekilde oraya eklem-
lenebileceğini düşündü, herkesin 
kendine ait üslup ve davranışı 
oradaki birlikteliği belirledi.

ÖZGE YURTTAŞ Şunu kast edi-
yorum: Belki eylem biçimi, mili-
tanlık açısından benzeştirilemez 
ama kürtaj eylemleri de kitlesel-
di. Kadınlar bu eylemlere zekâ, 
mizah kattılar. O cüret toplumsal 
muhalefet de aslında kadınların 
ve LGBT’lerin eylemleriyle ilk or-
taya çıkan bir şey. Kendini ortaya 
koyan başbakana “Tayyip” diye 
hitap eden; hem kendi varlığını 
pervasızca ortaya koyan –ki bunu 
kötü bir şey olarak söylemiyo-
rum– hem de karşısındaki mu-
hatapla böyle ilişki kurma söyle-
mi aslında kadın eylemlerinin ve 
LGBT eylemlerinin söylemidir.

NEDİM SÜALP (Öğretim Üyesi): 
Ben bir analiz yapmaktan ziya-
de, bundan sonraki tartışmalar 
açısından belki bir iki noktaya 
dikkat çekmek gerekir, diye dü-
şünüyorum. Birincisi; hareketin 
sınıfsal analizi, sınıfsal karakteri, 
sınıfsal bileşenleri gibi meseleler 
üzerine daha çok düşünmemiz, 
çok çalışmamız gerekiyor. Bazı 
çok genel referanslar ve sapta-
malar dışında, bence, öyle ale-
lacele analiz edebileceğimiz, şu 
anda açıklamalar getirebileceği-
miz konular olmayabilir bunlar. 
Ama şu noktanın üzerinde önem-
le durulması ve iyi analiz edilme-
si gerektiğine inanıyorum: Bu, sırf 
AKP’ye karşı bir hareket olsaydı 
ya da en azından iktidarı şu anda 
elinde tutan grup, güruh ve/veya 
ittifak –adına ne derseniz– bunu 16



sadece kendilerine yönelmiş bir 
hareket olarak algılasaydı, bunu 
bastırma konusunda bu kadar 
sert bir yönteme başvurmazlardı, 
diye düşünüyorum. Bunun özel-
likle “sistemin kendisini” tehdit 
eden bir hareket potansiyeli ta-
şıdığının çok net görüldüğünü ve 
bu nedenle bu dağıtma, direnişi 
bastırma yönteminin bir devlet 
refleksi olarak bu derece sert ol-
duğunu düşünüyorum. Nitekim 
bütün bu sürece sadece İstanbul 
perspektifinden veya İstanbul’da 
yaşananlar çerçevesinden bak-
mazsak, başka şehirlerdeki ça-
tışmaların, daha doğrusu dev-
let tarafından direnişi bastırma 
biçiminin çok daha fazla şiddet 
içerdiğini net olarak görebiliriz. 
Oralarda görünen o ki, bu konu-
daki tartışmalar çok daha hâkim. 
Dolayısıyla bence hareketin bü-
tününe bakarken, bu sistem kar-
şıtı olması ve daha da önemlisi 
sisteme alternatif sunma potan-
siyelinin belirgin bir görünürlüğe 
sahip olması asıl üzerinde durul-
ması gereken nokta gibi geliyor 
bana. Neoliberalizmin Türkiye’yi 
ve dünyayı bugün getirdiği konu-
ma karşı alternatif arayışlarının 
–ya da hissiyatlarının diyebilirsi-
niz– belirginliği; ama sisteme kar-
şı bir hareket olması ve bir alter-
natif sunması nedeniyle devlet 
şiddetinin bu kadar sert olduğu-
nu düşünüyorum. Aksi takdirde 
başka yöntemlerle müdahale 
edebilirlerdi. Somut olarak, biraz 

romantik olacak belki ama Tak-
sim’deki Komün deneyiminin, 
ikinci-üçüncü gününden itibaren 
oradaki deneyimin görünür yö-
nünün bu alternatifi ve dolayısıy-
la sisteme karşı bu tehdidi bayağı 
artıran boyutta bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Birkaç milletve-
kilinin çabası dışında, aslında bir 
bütün olarak CHP’nin başından 
beri sergilenen şiddete, en azın-
dan sessiz kalması, böyle bir sis-
teme karşı tehdit algısının güçlü 
olduğunu kanıtlıyor bence. Onun 
için, bence Taksim’deki, parktaki 
pratiğin, küçük de olsa geliştiril-
meye çalışılan yaşam tarzının 
atlanmaması gerektiğini düşünü-
yorum. Bu, üzerine düşünmemiz 
gereken bir şey. 
Bir ikinci nokta da şu: Önümüz-
de hep tekrarladığımız bir laf var: 
“Bu hareketi işçi sınıfının talep-
leriyle birleştirmek!” Bence bu 
noktada sorulması gereken soru 
şu: İşçi sınıfının talepleri nelerdir? 
Biz bugün bunları hiç konuşma-
dık. Eğer bunlar sendikal talepler, 
defansif bazlı talepler, sadece sis-
tem karşısında işçi sınıfının kendi 
konumunu korumaya ve belki 
biraz daha güçlendirmeye yöne-
lik taleplerse, o zaman salt, dar 
anlamda işçi sınıfının talebinden 
başka bir şey olmaz bu. Ama bu 
talepleri başka bir noktada tartış-
mak lazım. Biraz önce söylediğim 
şeyle bütünleşebilmesi için, artık 
işçi sınıfının talepleri ne olmalıdır 
sorusunu, bunun siyasi bir me- 17



sele olduğu meselesi etrafında 
tartışarak belirginleştirmek gere-
kir. Bunun sadece sendikal örgüt-
lenmeyle, belli mevzilerdeki, ör-
neğin işyerlerindeki grev, direniş 
vb. hareketlerle sınırlı olmaması 
gerektiğini mutlaka vurgulamak 
gerekir. Belki de zaten bu hare-
kette, işçi sınıfının demeyeyim, 
ama belli işçi kesimlerinin görü-
nür olamamasının nedenlerinden 
biri, bu anlamda işçi sınıfının ta-
leplerinin ortada olmamasıydı. 
Şunu da ekleyeyim, belki birçok 
kişi düşünüyordur. Ekonomik 
kriz, Suriye sorunu, ekonomiyi 
ayakta tutan kaynakların ke-
silmesi ve birçok başka neden-
ler düşünüldüğünde eylülden 
[2013’ün eylülü kastediliyor] iti-
baren hayat çok zorlaşabilir ve 
benzeri hareketleri Türkiye’de ve 
başka ülkelerde izlemeye başla-
yabiliriz. Dolayısıyla eğer böyle 
bir ihtimal söz konusuysa işçi sı-
nıfının taleplerinin ne olduğu, ne 
olması gerektiği bence o dönem-
de sürecin içinde olma, sürece 
yön verme açısından önemlidir, 
diye düşünüyorum.

AYŞE DÜZKAN (Gazeteci): Aslın-
da dinlemek için gelmiştim ben, 
fakat konu çok çalıştığım bir yere 
geldiği için söz alma ihtiyacı duy-
dum. AKP iktidarının başa geldi-
ğinden beri bizim yazdığımız bir 
şey var. Biz yazdıkça da ağırlıklı 
olarak sınıf bakış açısını benimse-
yenler bunu biraz bıyık altı bir gü-

lümsemeyle karşılıyorlar. AKP’nin 
en fazla karşısına aldığı iki kesim 
var: kadınlar ve LGBT’ler. 
Sınıf hareketi içinden çok az iz-
lenen bir şey var. Aliye Kavaf 
“eşcinsellik hastalıktır” dediği 
andan itibaren her LGBT Onur 
Yürüyüşü kitle olarak katlanarak 
artıyor. Bu sene de çok büyük bir 
güce ulaştı. Kadın hareketleri bi-
raz daha farklı. Gerçekten kürtaj 
eylemleri bu iktidarı ikinci defa 
geri püskürten eylem oldu. Fa-
kat başka önemli bir nokta daha 
var: Gezi’nin geneline baktığımız-
da bu eylemler daha çok kadın 
hareketinde feministlerin ağır-
lıkta olduğu ilk yıllara benziyor. 
Hatırlayanlar vardır, 1987 yılında 
bir kadın şenliği yapıldı Kariye 
Müzesi’nde. İlk defa Türkiye’de 
herkesin farklı alanlarda konu-
şabildiği, açık kürsü olan, açık 
mikrofon olan…işte çocuklara bir 
yerde bakılan bir politik şenlik. 
Daha sonra kötü taklitlerini de 
gördüğümüz –şenlikli muhalefet 
sonraları şenlikte zıplama halini 
aldı– o güne kadar Türkiye’nin 
karşılaşmamış olduğu farklı bir 
politika yapma biçimi; daha fazla 
insana söz hakkı veren, sanatı da 
politikanın içine sokan bir tarz. 
Bu eylemlerin o tarzın içinde ol-
duğunu görüyoruz. 
Gezi Direnişi’nin birkaç işaretinin 
olduğunu düşünüyorum. 1 Mayıs, 
sınıf eylemliliği, kürtaj eylemleri 
zaten söylendi. Bir başka işaret, 
İnternet yasağına karşı yürüyüş. 18



Kendim de katılmadım ve hiç 
ciddiye almadım o zaman. Bir 
başka işaret, hayvan hakları için 
bir gösteri olmuştu. Dediğim gibi 
ben ikisini de hiç ciddiye alma-
dım ve katılmadım. Ama mesela 
bu hayvan hakları meselesinin, 
hayvana olan cana olan hürme-
tin önemli olduğunu düşünü-
yorum. Çünkü faşist ideolojinin 
ana çizgilerinden biri canı hiçe 
sayması, cana saygısızlığı. Buna 
karşılık hem Gezi alanında hem 
de daha sonrasında işte kedileri 
alıyor insanlar kurtarıyorlar falan, 
yani her türlü cana sahip çıkmak 
söz konusu. Şimdi uzun vadede 
düşündüğümde bir tane daha 
Kronstadt olsun istemiyorsak bu 
hassasiyetten faydalanabileceği-
mizi, yararlanabileceğimizi düşü-
nüyorum. Yani kedinin hakkını, 
canını kollayan insanlar kolay ko-
lay kendi saflarında şiddete baş-
vurmaz gibi geliyor bana ve bu-
nun böyle sürmesini istiyorum. 
Hem kedisever hem Kronstadt 
istemeyen birisi olarak. Kadın 
hareketine gelince… Ben kadın 
hareketinin hiçbir varyasyonu-
nun Gezi’deki kadın muhalefe-
tini varoluşu içine alamadığını, 
kapsayamadığını düşünüyorum. 
Nasıl ki bu hareket solun belli 
örgütlenmelerini aştıysa böyle 
devire devire gittiyse… Az önce 
sizin verdiğiniz örnekte olduğu 
gibi yani mühendisler katıldı ama 
TMMOB’la değil; hekimler katıl-
dı ama TTB’yle değil. Benzer bir 

şey de kadınlarla ilgili oldu. Ama 
LGBT’ler öyle değil. En örgütlü ke-
simlerden biri oldu direnişte ve 
bu ne kadar şaşırtıcı, en zor be-
nimsenecek şeylerden biri. Ha-
tırlarsınız taraftar gruplarıyla bir-
likte yürüdüler. Ülkenin en maço 
şeylerinden biri, “İbneler burada 
Tayyip nerede?” diye yürüdü on-
larla birlikte. O duvarların, taşların 
yıkıldığını gördük. Ama şöyle bir 
şey var. Bu gösterilerde neredey-
se bir tane bile ekonomik şey 
yok. Orada Hakan’a katılıyorum; 
sınıfsal tahlil tabii ki çok önemli, 
her şeyi kapitalist sınıflarla açık-
layabilir miyiz emin değilim. Yani 
mesela kadın meselesini kapita-
list ilişkilerle açıklayabilir miyiz? 
Çünkü buradaki tartışmalarda 
hayat tarzı diye adlandırılan şey 
ağırlıklı olarak kadınların üstün-
deki baskının adı. Hamileyken 
sokağa çıkamıyorsanız, kürtaj 
sınırlanıyorsa bu hayat tarzı de-
ğildir. Bırakalım onu burjuva ba-
sın desin. Bu, kadınlar üstündeki 
baskının artışıyla ilgili bir şeydir, 
nasıl biçimlendiğiyle ilgili bir şey-
dir ve tabii herkes kadınları sınıf 
olarak görmek zorunda değil 
ama böyle bir boyutu da var. So-
nuç olarak bu iki kesimin, AKP’nin 
vurduğu bu iki farklı kesimin, ka-
dınların ve LGBT’lerin hem dire-
nişte hem gösterilerde bu kadar 
öne çıkmasının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Şu da çok ilginç 
tabii, biz ölenlere baktığımızda 
onların emekçi olduğunu görü- 19



yoruz, ama yaygın ideolojik iklim 
onların Alevi olduğunu söylüyor. 
Şimdi ikisi de doğru ama onları 
oraya getiren, onları ölümle yüz 
yüze gelecek kadar onun parça-
sı kılan neydi? Belki ikisi birden, 
ama üzerine düşünmek gerekir 
diye düşünüyorum.

TÜL AKBAL SÜALP: Karşımızda 
aslında gittikçe aleni faşizanla-
şan bir yönetim var. Faşizm do-
layısıyla birilerine çok sert sal-
dıracaktır; kadınlar gibi, elbette 
LGBT’ler gibi ve toplumun genel 
kesimine de. Şimdi orada genel 
şiddet diyebileceğimiz bir şiddet 
var. Bunun adını koysak da koy-
masak da insanları rahatsız eden 
bir yanı da var. Bunun arkasında, 
çok da uzatıp dağıtmak da iste-
mem ama mesela çok ciddi, ister 
adına Anadolu Kaplanları deyin 
ister Anadolu’daki küçük ölçek-
li sermaye grupları deyin, son 
birkaç on yıl içerisinde sermaye 
birikiminin nasıl hızla oluştuğuna 
ve mülksüzleştirilen, işçileştirilen 
kitlelerin koşullarına bakalım. 
Mesela Gaziantep’te bu hızlı ve 
muazzam dönüşümün hakika-
ten ete kemiğe bürünmüş halini 
görmek mümkün. Ve tabii ortada 
yani yukarıda ciddi bir hegemon-
ya savaşı var; bütün bunlar aslın-
da aşağıda bizlerin durumunu da 
belirleyen şeyler. Bunlardan biri, 
evet güvencesizlik. Bahsettiğimiz 
Amerikan terminolojisinin orta sı-
nıf diye tanımladığı ya da üniver-

siteden çıkıp iş arayacak kesim-
ler ya da kadınlar… Kadınların çok 
büyük bir kısmı ya kendilerini ya 
da eşlerini güvencesizlik hattının 
altında buluveriyorlar. Bu güven-
cesizlik hikâyesi çok ciddi bir bi-
çimde toplumun çok büyük bir 
kesimini vuruyor aslında. Beyaz 
yakalı denilenleri, “profesyonel-
leri” de vuruyor. Bir yerin genel 
müdürü de tir tir titriyor. Herkes 
ertesi gün tamamen işsiz kalabi-
leceğinin farkında. Ve gözünün 
yaşına bakılmayacağının, bilgi bi-
rikiminin, çok severek ve güvene-
rek kendilerini içinde tanımladık-
ları “entelektüel kapital”lerinin 
hiçbirinin bir önemi yok. Hepimiz 
her an kapının önündeyiz. Bu çok 
ciddi bir şey. Önünde uzanan ha-
yata güvenememek, yarınını bi-
lememek, kapının önüne konu-
labilmek… Bu, kent hikâyesiyle 
aynı şey. Kent hakkı ne demek? 
Her an mahallem bitebilir. Bunu 
yaşıyor insanlar. Üç kuruşa otur-
duğu evde artık oturamayacak. 
Nereye gidecek? Şehrin bilmediği 
bir yerine gidecek. Daha önce da-
yanıştığı komşusuyla mı gidecek, 
o bile belli değil artık. O mahal-
leler çözülüyor, dağılıyorsun ve 
gideceğin yerde belki de daha 
fazla bir kiraya oturmak zorunda-
sın. Bu, hem kent sathında hem 
de üretim alanında ve çalışma 
hayatında bu ikili güvencesizlik, 
bu tekinsizlik aslında bir yandan 
da şiddet ve sürekli böğüren bir 
şey karşısındaki çıkışsızlık gibi 20



görünen çaresizlik bence ortak 
hattı oluşturuyor. Evet, ulusalcı 
diye tanımlananlar yaşama biçi-
mi üzerinden tanımlıyor olabilir-
ler bu baskıyı; başka birileri kent 
hakkı gibi farklı bir yerden ta-
nımlıyor olabilir; ama hepimizin 
buraya dâhil olma sebeplerinde 
böyle bir ortak hat olduğunu dü-
şünüyorum ben. Bunun önemli 
bir boyutunun hem kent, yani 
yaşam alanlarımız, günlük haya-
tımız hem de çalışma hayatında 
var olabilmenin bir mücadele 
alanı olması. Ve bugün faşizm 
direkt var olma biçimimize bıçağı 
dayadı aslında. Bu nedenle belki 
hep birlikte yan yana duramaz 
gibi gördüklerimiz yan yana gel-
meye başladı aslında. Çok önemli 
değilmiş gibi geliyor aslında ama 
ilk başlarda kim bunlar sorusu 
çok soruldu ya; parktakiler kim, 
dışarıdakiler kim diye. Bu ısrar-
lı sorular bana hep entelektüel 
muhbirlik gibi geldi. Yerel muh-
birler tarif ediyorlar, bunlar işte 
bilmem kaç yaş grubundan fa-
lanca okullara giden…açıkçası bu 
tarif tasnif ve tanımlama çabaları 
bir muhbirlik hareketi gibiydi. Bi-
rileri tarif etti, bu çocukları kim 
diye. Ama bu tarifler eksik kaldı 
hep, çünkü bunu bir tür gençlik 
hareketi isyanı olarak görmeyi 
tercih ettiler. Oysa bütün kuşak-
lar oradaydı. Anneleri, babaları 
CEO olan birileri geldi, böyle tarif 
etmeyi uygun gördüler, ama biz 
hepimiz biliyoruz ki mesela o 

girişte BDP’li çocuklar aslında gü-
venlik alıyordu bir anlamda, öyle 
değil mi? İşte bütün o sol gruplar 
hakikaten coğrafi bir sınır çizmiş-
lerdi ve sessiz sedasız parkın gü-
venliğini aldılar. Benim gözlemim 
budur. Parkın içinde bir Komün 
devam ederken o çocuklar ka-
natlarda güvenlik aldılar ve bu-
nun lafı bile edilmedi. Yani tanımı 
çok daha geniş olan bir şeyden 
konuşuyoruz aslında.

KURTAR TANYILMAZ (Öğretim 
Üyesi): Ben de Tül’ün bıraktığı 
yerden, ancak onun görüşlerini 
daha geniş bir çerçeveye oturta-
rak konuyu ele almak istiyorum. 
O da şu ortak hat meselesi ve 
bunun önemli olduğunu düşü-
nüyorum ben. Kendisi vurguladı. 
Şöyle ifade edelim: Hayat tarzı 
meselesi var, hayat tarzıyla ilgili 
değişik meseleler var; hükümetin 
saldırıları, özellikle kadınlara yö-
nelik, LGBT’lere yönelik saldırıları 
var vs. Bütün bunlar önemli, fa-
kat bunları genel bir çerçeve için-
de ele alırsak ortak hat olaraktan 
ve konuyu bir de uluslararası bir 
perspektife oturtacak olursak 
söz konusu gelişmelerin sadece 
Türkiye’ye özel bir mesele olma-
dığı çıkar ortaya. 
Geçen gün gazetede bir başlık 
atmışlar, “Dünyada sokağa in-
meyen kalmadı” diye. Gerçek-
ten neredeyse dünyada sokağa 
inmeyen kalmadı. Dolayısıyla 
bu Türkiye’ye özgü olan bir şey 21



değil. Son yıllara damgasını vu-
ran bir eğilimle karşı karşıyayız. 
Bu bakımdan isyanın sınıfsal ka-
rakterinden önce dönemin ka-
rakterini çizmek gerekiyor, diye 
düşünüyorum. Bu da aslında 
ortak hattın, hayat tarzı olsun, 
hükümetin faşizan tutumu ol-
sun, bunların hepsini anlamamızı 
sağlayacak bir eksenin tanım-
lanması açısından önemli. Belki 
birazdan ikinci bölümde konu-
şacağız ki aslında işçi hareketiyle 
de buluşacak, kesişecek bir ortak 
hattan söz ediyoruz. Orada şunu 
vurgulamak istiyorum ki, ulusla-
rarası çerçevede Tunus’tan başla-
yan Arap Devrimi, Yunanistan ve 
İspanya’daki ayaklanmalar, Wall 
Street’te parkın ele geçirilmesi 
ve oradan yaygınlaşan ve hatta 
oradan “Biz %99’uz” esprisi içe-
risinde ilerleyen bir işgal süreci 
ve nihayet Türkiye’de Brezilya’da 
peşi sıra gelen halk isyanları… Bü-
tün bunlardan ikisi kent hakkıyla 
ilişkili kamusal alana yapılan mü-
dahalelere tepki iken, diğerleri 
azalan ücretlere, işten çıkarmala-
ra, ulaşıma yapılan yüksek zam-
lara, kısaca kemer sıkmaya karşı 
kitlesel bir tepkinin ürünüydüler. 
Dolayısıyla bütün bu açıdan bak-
tığımız takdirde şunu tespit et-
memiz gerekiyor: 

Dünya kapitalizminin her şeyden 
önce ekonomik zemini çürük. 
Şiddetli sallanan bir dünya eko-
nomisi var ve bir türlü krizden çı-
kamıyor; bunu vurgulamak lazım. 

Dolayısıyla sıklıkla öne çıkartılan 
bu otoriter, faşizan tavır tamamen 
AKP hükümetine özgü değil, baş-
ka ülkelerde de yapılan uygula-
malar, o çok demokratik gözüken 
Avrupa ülkelerinde de çok sert 
uygulamalar var. AKP’den örnek 
verecek olursak –elimde hazır ra-
kamlar yok, daha sonra isteyen 
olursa okuyabilirim– Amerikan 
şirketlerinden alınan biber gazı-
nın ve plastik mermilerin haddi 
hesabı yok. Yani ilerleyen yıllarda 
kullanmak üzere almışlar. Onun 
hepsini Gezi isyanlarında kullandı-
lar, ama baktığımız zaman zaten 
tedarik edilmiş vaziyetteydi. Baş-
ka bir açıdan baktığımız takdirde, 
bütçede son yıllarda güvenlik ve 
savunma harcamaları artıyor ve 
bu son yıllarda en üst düzeyi-
ne gelmiş durumda. Dolayısıyla 
bunlar tesadüf olamaz. Şimdi bu 
tespitler ışığında bütün bu eği-
limleri kesen ortak eksenin ciddi 
bir şekilde neoliberal politikalar, 
sermayenin işçi sınıfına dünya 
çapında bir saldırısı olduğunu gö-
rüyoruz. Türkiye’ye özgü koşullar 
altında bu tabii ki muhafazakâr 
bir biçime bürünüyor; yani AKP ve 
Erdoğan’ın kişiliğinde simgeleşen 
bir biçimde muhafazakâr bir ta-
kım uygulamalarla birlikte gidiyor. 
İşte kadınlara vuruyor, LGBT’lere 
vuruyor şüphesiz; ama bunun 
altında yatan dinamiği de görme-
miz lazım. Bu neoliberal sınıf sal-
dırısı ne zaman başladı? Kabaca 
bu saldırı yaklaşık 30 sene evvel 22



başladı. Başladığı zaman da pimi 
çeken o ilk neoliberal uygulama-
lara Reaganizm dendi, Thatche-
rizm dendi. Thatcher’ın diğer ismi-
ni hatırlayalım “Demir Leydi”ydi. O 
dönem, benzer bir şiddet dalgası-
nın hüküm sürdüğü bir dönemdi. 
Demek ki silah harcamalarının, 
güvenlik harcamalarının bu kadar 
çok artırılması, adeta polis devleti 
halinin alınması, otoriter eğilimle-
rin bu kadar çok artması, sadece 
Türkiye’ye özel bir şey değil. Bu 
son 20-30 yıllık dönemin karakteri 
ve giderek de artıyor. Neden artı-
yor? Çünkü kriz giderek derinleşi-
yor, artık burjuva sınıfının da daha 
fazla uzlaşmaya tahammülü yok.

İşçi sınıfının yenilgiye uğratılma-
sı lazım, onun üzerine gidiyor. 
Yaşadıklarımız bu saldırının çe-
şitli veçheleri. Hayat tarzı, ya-
şam alanı diye bahsettiğimiz 
şeylerden birkaç tanesini alalım. 
Kent hakkı diyoruz, ne oluyor? 
Parklara el konuyor. Her yerde 
inşaat yapılıyor, AVM’ler yapılı-
yor. Oysa bu araziler herkesin; 
adı üzerinde, kamusal alan. Nasıl 
yapacaklar oraya? Aslında bu da 
özelleştirmenin başka bir biçimi. 
Kamusal alanlar yine kamunun 
düzenlemeleriyle özelleştiriliyor, 
sermaye birikimindeki tıkanıklığı 
aşmak için daha fazla kâr alan-
ları yaratmak için özel sektöre 
devrediliyor. Dolayısıyla işin bir 
boyutu bu. 

Bir diğer boyutu, emeğin disiplin 
altına alınması giderek artıyor. 

Son yıllarda Türkiye taşeron dev-
leti oldu deniyor, taşeron cum-
huriyeti deniyor. Gerçekten de 
Türkiye bu açıdan en uç örnek-
lerden biri. Hepiniz bildiğiniz için 
ayrıntılarına girmiyorum. Çalışma 
saatlerinden işsizlik oranlarına, 
taşeronlaşmaya kadar. Başka ül-
kelerde de tabii bunun giderek 
arttığını görüyoruz. 
Görüşlerimi şöyle özetlemek 
isterim: Bir tanesi dönemin ka-
rakteri itibariyle bu otoriter 
eğilim uluslararası yaygınlığa 
sahip. Türkiye’de de AKP ve 
muhafazakâr politikaların biçi-
mine bürünerek ortaya çıkıyor. 
İkincisi ise halk isyanının sınıfsal 
karakteri meselesi. Hakan’dan 
farklılaştı İrfan, ben İrfan’a tama-
men katılıyorum yani onunda 
işaret ettiği gibi Halk İsyanı’nın 
sınıfsal karakterini ortaya koy-
madan politik anlamda bir netice 
almak mümkün değil. Bu sınıfsal 
karakter de aslında şimdiye kadar 
vurguladığım ortak eksenle bulu-
şuyor. Yani insanların öfkelerini, 
Alevi olmasından kaynaklanan, 
kadın olmasından kaynaklanan 
ve başka başka unsurlardan kay-
naklanan, bunları kesen ortak 
eksenin bu baskıcı rejimin maddi 
temellerini anlatmaya çalıştım. 
Uygulanan neoliberal politikalar, 
sermaye birikiminin tıkanmışlığı 
ve sermaye birikiminin krizinin 
giderek derinleşmesi; bunlara 
dair yakın zamanda bir çözüm 
işareti henüz yok. Dolayısıyla 23



bunun önemli olduğunu düşünü-
yorum. Sınıfsal karakter itibariyle 
burada zaten dile getirildi, işte 
Tül de bahsetti; eğreti çalışma 
koşullarının, güvencesiz çalışma 
koşullarının işçi sınıfının farklı 
kesimlerine, kelimenin geniş an-
lamıyla farklı kesimlerine giderek 
yaygınlaşmış olması. Bu süreçte 
halk isyanında yer alanların bir 
kısmının belki de büyük bir ço-
ğunluğunun öğrenciler ve beyaz 
yakalılar olduğuna dair önemli 
kanıtlar sunuldu. Bu bakımdan, 
söz konusu döneme karakterini 
veren bu ortak eksende, serma-
yenin saldırısı etrafında bu fark-
lılaşan ihtiyaçları ve kimlikleri 
de içermek adına işçi hareketi, 
sendikal hareket neler yapabilir, 
bunları ikinci bölümde tartışmak 
anlamlı olur diye düşünüyorum. 

UMAR KARATEPE (Sendika Uz-
manı): Dün düzenli olarak gitti-
ğim Abbasağa Forumu’ndaydım. 
Orada emek üzerine bir forum 
vardı. Daha önceden defalar-
ca anket tarzı çalışmalar yaptık 
orada. Bildiğimiz anketten öte 
el kaldırarak sorulara yanıt alı-
yorduk. En düşük %80 civarında 
ücretli çalışan veya ücretli çalış-
maktan başka geçim olanağı ol-
madığını ifade eden insanlardan 
oluşan bir topluluk. Ki Abbasağa 
bu süreçte forumların gerçek-
leştiği en “orta sınıf” parklardan 
biri olarak bilinir. Burada şuna 
katılıyorum, bu hareketin üç 

tane temel ekseni var Ferda’nın 
dediği gibi. Ancak parkta sürekli 
gözlemlediğim başka bir eğilim 
daha var ki çok çarpıcı: Ferda’nın 
kent hakkı dediği, biraz daha ge-
nişletelim onu, emeğin yeniden-
üretimi alanındaki sermeye ta-
hakkümüne reaksiyon gösterme 
eğilimi çok fazla. İnsanlar arıyor-
lar. Sürekli bunlar konuşuluyor 
parklarda. İşte “okullar açılacak 
4+4+4’e karşı bir şey yapa-
lım”, “sağlıkta şu geliyormuş, 
şunu yapalım”, “şurada kent-
sel dönüşüm varmış gidelim”, 
“3. Köprü’ye dair bir şey yapa-
lım.” Yani orada insanlar şunu 
hissediyor: Evet biz parampar-
çaydık, kendi dertlerimizle ilgili 
bir dizi şey yaptık, işyerlerinde 
mücadele ettik; kadınlar olarak, 
LGBT’ler olarak, Aleviler olarak 
mücadele ettik ama tek bir şey 
bizi toplumsal bir hareket haline 
getirdi, sürükleyici ve birleştirici 
oldu. O da yeniden-üretim ala-
nındaki bu sermaye tahakkümü. 
Artık orada dur dediler. Emeğin 
yeniden üretimi alanındaki ta-
hakküm, aynı zamanda dinsel 
muhafazakârlıkla da donatılmış 
bir tahakküm. İçinde cinsiyetçi-
lik var, mezhepçilik var, ırkçılık 
var, ayırımcılık var, her türlü sağ-
cı pislik var orada. 
Parktaki emek tartışmasında göz-
lemlediğimiz bir başka şey, üretim 
alanına dair bir şey konuşulurken 
çok umutsuz konuşuluyor. Yani 
yenilgi duygusuyla konuşuluyor. 24



“Parça parçayız, on bin statü 
var, iş yerinde kadrolusu var, 
taşeronu var, dışarıdan evde iş 
yapanı var, bir araya gelemiyo-
ruz” vurgusu var. Öte yandan sü-
rekli “hepimiz işçiyiz” vurgusu da 
var. Liberal bir direnişçi çıktı dedi 
ki: “Bırakın bu sınıf mınıf işlerini. 
Gezi Direnişi göstermiştir ki sınıf 
dönüşüm için bir özne değildir 
artık.” Sonra bir avukat çıktı, yanıt 
verdi: “Beni işçi sınıfına dâhil et-
miyorsunuz, beyaz yakalı diyor-
sunuz ama ben siyah giyiyorum, 
yakamın teri belli olmasın diye.” 
Ücretli avukat sonuçta… Banka ça-
lışanları vs. çoğu zaman şaşırıyor-
lar gelen mavi yakalı arkadaşlarla 
karşılaştıklarında. Sendikalı mavi 
yakalı işçinin çalışma koşullarını 
öğrendiklerinde neredeyse “tuzu 
kuru” muamelesi yapıyorlar. Çün-
kü kendisi 900 lira maaş alıyor, 
bankada, plazada çalışıyor, 16 
saat çalıştığı günler olduğunu söy-
lüyor. Herkes orada içgüdüsel bir 
şey olarak şunun farkında: Hani o 
büyük uzlaşma görüntüsü vardı 
ya sermayeyle, hani refah devleti 
sosyal devlet falan, işte bunu yap-
mayacaktı, bozmayacaktı. Yeni-
den-üretim alanındaki bu serma-
yeleşme ve bunun bir de dinsel 
muhafazakârlıkla giydirilmiş hali 
şalterleri attıran şey oluyor.

Burada kadın meselesinden bah-
sedilirken, sadece kadın hareke-
ti üzerinden konuşuldu, ama bu 
yeniden-üretim alanındaki mü-
cadelenin önemi açısından başka 

deneyimler de yaşadık biz. Bütün 
barınma hakkı mücadelelerinde 
gördük ki en önde kadınlar vardı. 
Bir köye HES’çi şirket geldiğinde, 
maden şirketi geldiğinde kadınlar 
kovaladı. ÇED [Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi] toplantılarını ka-
dınlar yaptırmadı. Yani doğrudan 
bu tarz neoliberal saldırılara karşı 
hak mücadeleleri içinde de müt-
hiş bir kadın militanlığı birikti. Bu 
militanlığın hepsini biz Gezi’de de 
gördük. Hep düşünüyordum bu 
Tortumlu Leyla’yla niye bu kadar 
uğraşıyorlar diye. 16 yaşındaki 
kızla çok büyük bir devlet düş-
manıymış gibi uğraştılar. Demek 
ki bu yüzdenmiş. Az önce denil-
diği gibi bu hareket rejimi temel-
den sarsan bir hareket. 

Tayyip Erdoğan da biraz buna oy-
nuyor. Bize çok irrasyonel geliyor 
bu davranışı. “Bu adam kendi al-
tını mı oyuyor, ne yapıyor?” di-
yoruz. Aslında tam da Kurtar ho-
canın dediği gibi, sermayenin bu 
kriz ortamında, bu alanlara yani 
sermayenin egemenliğini derin-
leştirmeye, yani her yeri serma-
yeleştirmeye o kadar çok ihtiyacı 
var ki bundan geri dönüşü yok. 
Tayyip Erdoğan da şunu söylü-
yor: “Bunu ben bastırırım.” Bü-
tün o başkanlık rejimi tartışma-
larında ve Haziran direnişinde de 
bunu gösterdi sermaye. “Emeği, 
sermayenin saldırılarına karşı 
birleşen tüm kesimleri ezme, bu 
direnişleri bastırma yeteneğine 
ben sahibim. Böyle bir yetene- 25



ğim var ve bu düzen ancak ve 
ancak böyle devam edebilir,” 
diyor aslında. Bir örnek vereyim: 
Sert polis müdahalesinin olduğu 
her gün ve bunun başarılı olduğu 
her gün borsa kısmen yükseldi. 
Yani finans kapital de bunu sa-
tın alıyor. Bu sermaye içi çekiş-
meler evet bizim için önemli. Bu 
çatışmalar toplumsal muhalefet 
ve emek hareketi açısından ola-
naklar yaratır, bu çatlaklara bizim 
müdahalemiz devrimci sonuçlar 
doğurur, ama şunu bilelim ki hâlâ 
onlar açısından piyasalarda satın 
alınan şey Tayyip Erdoğan’ın bu 
sertliği. Bu noktada emek hare-
keti ne yapabilir, sendikal hare-
ket ne yapabilir meselesini ikinci 
bölümde tartışmak üzere bıraka-
lım. İkinci bölümde konu başlığı 
olarak önerim, yeniden-üretim 
alanındaki sermaye egemenli-
ğine bir şey söyleyemeyen bir 
sendikal hareket bundan sonra-
sı için ne yapabilir? Yani sadece 
üretim alanına sıkışmış bir sendi-
kal hareketin ne kadar şansı var-
dır? İkinci başlık önerim de “İşçi 
sınıfının talepleri ne olmalı?” 
Yani, doğrudan bu rejimin faşist 
karakterine dair bir şey söyleme-
yen bir işçi sınıfı hareketi olabilir 
mi? Bu manzara içerisinde bu iki 
başlığı önereceğim.

METİN ÖZUĞURLU (Öğretim 
Üyesi): Şimdi ben de büyük halk 
ayaklanmasına dönük, eylemci-
ler kimdi, özellikleri neydi şek-

linde, sosyolojik analizlerin ya-
pılmasını anlamlı buluyorum. Bu 
kulvarda ben de kimi gözlemle-
rimi paylaştım. Bu düzeydeki bir 
hareket söz konusu olduğunda 
–belki Hakan da onu kastet-
ti– peşinden gitmemiz gereken 
soru şu olabilir: Bu kadar insanı 
harekete geçiren çağrı neydi? 
Eylemciler kimdi, diye sorduğu-
nuzda, hele de ampirik düzeyde 
envai çeşitlilikte bir profil tanı-
mı söz konusu olabilir. Nitekim 
hükümet yanlısı strateji kuru-
luşlarının aceleyle hazırladıkları 
Gezi Olayı raporlarında da ben-
zer tasvirlere rastlıyoruz. Öyle 
bir liste sunuyorlar ki, kategorik 
olmayan şekilde, ne kadar sıfat 
varsa –Alevi, genç, işçi, profesyo-
nel, marjinal vs.– art arda yazı-
yorlar. O halde, eylemci tipleme-
sini, katılanların profilinin yanı 
sıra eylemcileri sokağa, barikata 
çağıran şeye de bakarak tartış-
malıyız. Kan grubunu koluna ya-
zarak, maskesiyle donanımlı bir 
şekilde polisle çatışmayı göze 
alarak sokağa çıkmasını sağla-
yan şey neydi? Şimdi burada da 
yine anketlere veya bireysel ta-
nıklıklara başvurduğumuzda, ki 
bunlar da çok önemlidir kuşku-
suz, orada da yine öznel anlam-
landırmalar söz konusu olmak-
tadır. Şimdi eylemciler doğrudan 
iktidarı hedef alıyordu; “biz seni 
meşru görmüyoruz ve seni bir 
iktidar olarak tanımıyoruz,” di-
yorlardı. 26



UMAR KARATEPE: Beşiktaş’taki 
Başbakanlık ofisini 3-4 gün işgal 
etmeye çalışan grubun içinde bir 
tane sol örgüt yoktu. Orası ele 
geçirilince hükümetin düşeceğini 
sanıyorlardı.

METİN ÖZUĞURLU  Ben de 1 
Haziran’da Dolmabahçe’den yu-
karı yürüyen kitlenin arasınday-
dım. Genç, liseli arkadaşlarla karşı-
laştım. “Bu yarın da böyle devam 
ederse, hükümet devrilir,” diyen 
gençler az değildi. 

O halde halk ayaklanmasının sı-
nıfsallığını analiz ederken; halk 
nezdinde yönetme erkini yitir-
miş bulunan iktidarın karakteri 
nedir, sorusunu sormalıyız? Bu 
AKP iktidarı –herhalde ortaklaşı-
rız burada– Türkiye’nin, dünya-
nın kapitalist sistemine yeniden 
derin entegrasyonu programını 
nihayete erdiren bir iktidardır. 
Gerçi derin entegrasyonun gereği 
nihayet yapıldığında ortada tıkır 
tıkır işleyen bir küresel nizam da 
kalmadı. Normalde 90’larda olma-
sı gereken şeyi 2010’lara kadar 
Türkiye ertelemiş oldu. Ama bunu 
gerçekleştiren, bunu gerçekleş-
tirmesi ölçüsünde de bir kurucu 
parti işlevi üstlenen, bir siyasi ik-
tidardır AKP iktidarı. Bir de kendi 
dünya görüşlerini bir norm olarak 
Türkiye’ye dayatan bir iktidardır. 
Türkiye’nin küresel nizama yeni-
den entegrasyonu meselesi aynı 
zamanda bir rejim revizyonu bi-
çiminde gerçekleşti Türkiye’de. 

Bu solda ağırlıklı olarak “yeni bir 
rejim kuruldu” diye algılandı. Sırf 
sol da söylemedi bunu. Graham 
Füller de yazdı, hatta isim de ver-
di; “Erdoğan ve Gülen hareketi 
Kemalist Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmıştır ve yeni bir cum-
huriyet kurulmuştur,” şeklinde 
öncü tespitlerde bulundu. Yeni 
bir rejim kurmadılar, esas olarak 
AKP’ye verilen görev, neoliberal 
dönüşümün gerektirdiği bir re-
jim revizyonuydu. Peki, ne oldu 
burada? Revize edilen rejimin 
konsolide olmasının beklendiği 
bir konjonktürde, yani 2010’dan 
sonra, referandumdan sonra, Er-
doğan önderliğindeki yönetici 
elit, bölgesel boyutu da olan bir 
hat izlemeye başladı. Şimdi öyle 
bir durumdayız ki, örneğin içinde 
yaşadığımız ülkede egemenliğin 
ölçeği belirsizdir. Biz egemen halk 
olarak var mıyız? Hangi ölçekte 
varız? Üniter miyiz, neyiz? AB’yle 
eklemleşme çerçevesinde ege-
menliğin devri zaten sorunsuzdu, 
ama o da şimdi belirsiz. Araf’tayız. 
Bu siyasi ekibin yeni bir rejim ih-
dasına yönelik arzusu var. 

Başkanlık rejimi vs. çerçevesinde 
Türkiye’ye bir şeyler sunuyor-
lar. İlaveten, toplumsal etkileşi-
mimizin örgütleyici ilkesinin ne 
olacağı da belirsiz. Erdoğan çıktı, 
“Din doğruyu söylüyorsa, iki tane 
ayyaşın çıkardığı şeye mi, dine 
mi bakarız?” dedi. Ölçek belirsiz, 
örgütleyici ilke, referans belirsiz. 
Sahi bizi bir toplum olarak bir 27



arada tutan şey ne? Sosyal devlet 
diyoruz ya, o sosyalliği sağlayan 
ne? İstihdam temelli örgütlenme 
mi, ne? O da belirsiz. Dolayısıyla 
bu belirsizlik zemininde ortaya 
çıkan bir büyük halk ayaklan-
masına dâhil olduk ve de tanıklık 
ettik. Doğrudan doğruya, bölge-
sel çapta küresel kapitalizmin 
başarılı addedilen entegrasyon 
biçimini hedef alan bir halk ayak-
lanması gerçekleşti. Dünyada bu 
kadar ilgi uyandırmasının nedeni 
de budur, diye düşünüyorum. 
Fransız Devrimi’nden bu yana, 
eşitlik ve özgürlüğün iç içeliği 
şeklindeki o büyük devrimci an-
ların tadını bize tattırdığı için hal-
kımızla ne kadar öğünsek yeridir. 
Türkiye’nin siyasi rejim sütun-
larındaki belirsizliği ve AKP’nin 
kendi dünya görüşünü bir norm 
olarak dayatmasını hesaba kat-
madan büyük halk ayaklanması-
nı anlamamız olanaksız. Siyasi re-
jim sütunlarının netleştirilmesine 
yönelmiş büyük bir kentli koalis-
yonla karşı karşıyayız. Meseleye 
öyle bakmak lazım. Bu koalisyo-
nun henüz bir siyasi temsili yok. 
DİSK’in burada bunu tartışıyor ol-
ması çok önemli; çünkü bütün bu 
büyük isyanlara kaynaklık eden 
ahlaki öfkenin hangi terimlerle 
ifade edileceği hususu hiç kuşku 
yok ki bir mücadele meselesidir. 
Sendikacılık hareketinin bu me-
seleyi önüne koyup tartışması iki 
bakımdan önemlidir: Türkiye nü-
fusunun önemli kesimi kentlerde 

yaşıyor, kentlerin çok büyük bir 
kısmı da üretim araçlarının mül-
kiyetinden tamamen yoksun bir 
biçimde, kendi emek gücünü 
satarak yaşamlarını sürdürüyor. 
Böyle bir Türkiye toplumsallığı 
var. Burada böyle bir zeminde 
çalışanların bir sınıf olarak örgüt-
lenmesi, sendikacılık hareketinin, 
politik hareketlerin de, en önemli 
görevlerinden biridir. Çalışanların 
bir sınıf hareketi vücuda getirme-
si bakımından sendikacılık hare-
keti ne tür görevler üstlenmeli-
dir? İki, vücuda gelmiş sınıfın da 
kendisini egemen bir halk olarak 
örgütlemesinin formu nedir? Bu-
nun görevleri nedir? Bu iki so-
ruyla sürekli devrim stratejisinin 
gereklerini sorgulamış oluyorum.

GENCER ÇAKIR (Sosyolog): Ben 
de tartıştığımız meselenin sınıf-
sal boyutuna şöyle yaklaşılabilir 
diye düşünüyorum. Türkiye bur-
juvazisinin kendi içindeki mü-
cadelesine (sınıf-içi mücadele) 
bakarsak belki bu anlamda bir 
şeyler yakalayabiliriz. 

Türkiye’de bir taraftan burjuva-
zinin cumhuriyetçi-laik ve te-
melde TÜSİAD’da örgütlü kesi-
miyle, AKP burjuvazisi denen ve 
“Nurjuvazi” diye de ifade edilen 
burjuvazisi arasında zaten yıllar-
dır sürmekte olan bir mücadele 
var. AKP döneminde burjuvazinin 
bu “muhafazakâr” kesiminin, 
AKP’nin iktidara geldiği yıldan bu 
yana, içten içe bir değişim yaşa-28



dığı biliniyor. Bu, rejim nezdinde 
“üst katlarda koltuk değişimi” 
şeklinde yansımasını buldu. Ben-
ce Sol’da koparılan “rejim deği-
şikliği” gürültüsü esasen budur. 
Yani sınıf mücadelesinde AKP’ye 
yaslanan -ya da AKP’nin yaslan-
dığı- burjuvazinin sermayenin 
diğer kesimi üzerindeki bir ağırlı-
ğının olmasıdır yaşanan şey. Do-
layısıyla, bir tarafta yıllardır laik 
söylemlerle kendi tabanını kon-
solide eden bir “batıcı-laik burju-
vazi” ve onun CHP’de cisimleşen 
bir siyaseti var. Bir on yıllık süre 
zarfında bu taban laiklik, cumhu-
riyet, yaşam tarzlarımıza karışıl-
masın vb. saiklerle hareket eden 
ve ona göre refleksler veren halk 
kesimleri, burjuvazinin kendi 
iç savaşı yaşanırken bir şekilde 
kendi “ayrıcalıklarını” kaybetme 
korkusuna kapıldı. “Ulusalcı” diye 
adlandırılan bu cumhuriyetçi ke-
simler zaten AKP’nin uyguladığı 
muhafazakâr siyasi pratiklerden 
ciddi bir rahatsızlık duyuyordu. 
İşte “eğitim reformu”ndan tutun 
kürtaj meselesine kadar pek çok 
şey söylenebilir bu konuda. 

Meseleye sınıfsal bakacaksak 
belki bu anlamda bakılabilir, diye 
düşünüyorum. Gezi eylemlerin-
de orada kim vardı, eğitimin du-
rumları neydi, orada şu vardı bu 
vardı… gibisinden anketvari çalış-
malar belki bizleri yanılgıya sü-
rükleyebilir. Ben meseleye esa-
sen Türkiye burjuvazisinin kendi 
içinde yaşadığı mücadelelerden 

hareketle yaklaşılabileceğini dü-
şünüyorum. 

AKP’nin şirretleşmesine, olayları 
bastırmadaki “otoriter” tavrına 
gelince… Belki şu söylenebilir; 
AKP burjuvazisi esasen 1980’ler-
den sonra gelişti ve bu gelişimin 
önünde ise önceki dönemlere kı-
yasla temelde bir “engel” yoktu. 
Şunu demeye çalışıyorum: Dar-
beyle yenilgiye uğratılmış bir işçi 
sınıfı hareketi vardı ve AKP bur-
juvazisi de bu işçi sınıfı hareke-
tinin son derece “ölü” seyrettiği 
bir zemin üzerinde yükselebildi. 
Elbette bunun dünya konjonktür 
meselesini de hesaba katabiliriz; 
sermayenin uluslararasılaşması 
vs. Ama bence AKP burjuvazi-
sinin hızla yükselmesinin arka-
sında, içeride “ölü” bir işçi sınıfı 
hareketinin olması temel belirle-
yicidir. Ve burjuvazi de bu “mad-
di zemin” üzerinde kendini hem 
inşa etti hem de konsolide etti. 
Dolayısıyla işçi sınıfı hareketiyle 
karşılaşmayan, işçi sınıfı hare-
ketine “bağışıklık” kazanmayan 
bir siyasi partiyle karşı karşıya-
yız: AKP. İşçi hareketi nedir, grev 
nedir, sendika nedir, sendikal 
mücadele nedir, hak aramak ne-
dir… daha bunlarla tanışmamış 
bir siyasi parti var karşımızda. 
İşçi sınıfını tanımıyor ve onunla, 
kaba ve açık şiddete başvurmak 
dışında nasıl mücadele edilir bil-
miyor. Ve bu tür hareketlere 
karşı da komplovari bir refleksle 
yaklaşıyor ve olabilecek en sert 29



yöntemlerle bastırmaya çalışıyor. 
Çünkü bastırmazsa kendi sırtını 
dayadığı sermayeyi de kaybe-
debilir –böyle bir korku da var. 
Eylemleri bastırdığı şekilde onlar-
dan onay alıyor; ama bir taraftan 
şöyle bir çelişkiyle de karşı karşı-
ya AKP: Bu bastırma hareketleri 
daha büyük bir toplumsal hare-
kete dönüşürse, bu sefer kendi 
üzerinde durduğu zeminden de 
kayacak! O dengeyi tutturmaya 
çalışıyor AKP. 

Bu anlamda AKP’nin verdiği 
“refleks”leri sınıf mücadelesi ze-
minine göre düşünebiliriz. 

Sınıf mücadelesiyle terbiye ol-
mayan bir parti ve burjuvazisi de 
keza aynı şekilde, “İşçiye hak-
kını biz veririz, onlar alamaz!” 
dürtüleriyle siyaset yapıyor… Ben 
AKP’nin şirretleşmesini temelde 
bu şekilde okuyorum.

DENİZCAN KUTLU (Araştırma 
Görevlisi): Ben bir iki noktaya 
parmak basmak istiyorum. Açık-
çası şu benim açımdan sevindi-
rici. Yani Gezi eylemlerine katı-
lanların sınıf profilini saptamaya 
dönük bir tartışmanın aslında bir 
sosyolojik betimlemenin ötesine 
geçip bir siyasal rejim tartışma-
sını, AKP’ye dönük bir tartışmayı 
bu kadar kolaylaştırıyor olma-
sı, aslında sanki temel bir takım 
konuları –örneğin kadın hareketi 
konuşuldu, temel birkaç şey ko-
nuşuldu– AKP’yle beraber düşün-
me algısının yerleşiyor olduğu 

yönündeki izlenimimi kuvvetlen-
dirdi ve bu benim için sevindirici 
bir şey. Neoliberal program kuş-
kusuz küresel boyutta uygula-
nan bir şeydi. Türkiye de bunun 
bir parçası olarak yaşama geçirdi; 
ama şunu da görmek gerekiyor: 
AKP’li yıllar, AKP’nin uyguladığı 
kuşkusuz sadece bir neoliberal 
dönüşüm değildi. Bu noktada 
birkaç örnek üzerinden sapta-
ma yapmak istiyorum. Şöyle bir 
şeydi sanki Türkiye’de yaşadığı-
mız: Ekonomi ve siyaset arasın-
daki ilişkide siyasetin biraz daha 
baskın karakter olarak ön plana 
çıktığı, kuşkusuz bir ekonomik 
dönüşüm olurken, AKP’de temsil 
olunan siyasi ve ekonomik ka-
rakterin bu ekonomik dönüşüm 
içerisinde yedirilmiş olduğu bir 
10-12 yıl yaşadık ve bu özellikle 
2007 seçimlerinden sonra arttı. 
Siyasal mücadele başlığı açısın-
dan düşünmek gerekirse 4+4+4, 
kürtaj, 3 çocuk, kadın istihdamı 
ve en son geçen 2012’nin son ay-
larında gündeme gelen üniversi-
tede dönüşüm… 

Şimdi bu başlıklardan, işte sade-
ce, bunları bir çocuk işçilik, ucuz 
emek, esnek çalışma, kadın işgü-
cü, yedek işgücü rezervi başlıkları 
çerçevesinde anlamlandırarak bir 
karşı koyuş örgütlemek çok fazla 
söz konusu değil. Bunları söyler-
ken, aynı zamanda gündelik ya-
şantının ve bir bütün olarak da 
kamunun siyasal İslam çerçeve-
sinde bir norm olarak örgütlendi-30



ğini ve böyle bir ekonomi-siyaset 
ilişkisini iç içe geçirerek karşı ko-
yuş içerisinde olmak gerektiğini 
düşünüyorum. Aynı şekilde üni-
versite başlığında biz bunu yaşa-
dık. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
arkadaşlarla yaptığım tartışmaları 
hatırlıyorum. Aynı şekilde, başka 
yerlerdeki tartışmaları izlemeye 
da gayret ettim. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından hazırlanan –ki 
YÖK tarafından hazırlanması da 
ilginçtir ve ayrıca çözümlenmeli-
dir– Yasa Taslağı Önerisi’ne göre, 
bir Üniversite Konseyi oluşturu-
lacak. Üniversite bünyesinde, bu 
Konsey’e de üniversitenin bulun-
duğu ilde son 3 yıl içerisinde, en 
çok gelir vergisi ödeyen gerçek 
kişiler veya kurumlar vergisi öde-
yen tüzel kişi temsilcileri arasın-
dan ya da üniversiteye en çok 
bağışta bulunanlar arasından bir 
kişi seçilebilecek. 

Seçici heyete Bakanlar Kurulu 
doğrudan iki öğretim üyesi seçe-
biliyor. Ayrıntısına girmek istemi-
yorum. Başka bir şey söylemek 
için anlatıyorum. Şimdi kuşkusuz 
geleneksel bir neoliberal dönü-
şüm sorunu açısından baktığımız 
zaman, sermaye doğrudan üni-
versitenin içerisine giriyor diye 
okuyoruz biz bunu. Ama biz bunu 
neden Türkiye’de şu an yönetimi 
tayin edici olan siyasi akımın ora-
daki temsilcilerinin üniversiteye 
gireceği biçiminde okumuyoruz? 
Ben açıkçası bu anlamda biraz 
önce o soyut düzlemde söylemiş 

olduğum, ekonomik dönüşümün 
içerisine bir siyasal programın 
yedirilmesi açısından bakmak 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
örneğin, çok çocuk doğurana er-
ken emeklilik, böyle bir düzenle-
me getiriliyor. Bireysel iş hukuku 
içerisinde düzenlenen kreş hakkı 
söz konusu olduğu zaman emek 
lehine bir düzenleme var gibi gö-
züküyor. Bunun neden olduğu 
konusunda bir ekonomiyle siya-
seti iç içe geçirecek bir analizin 
yapılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Son olarak bu süreci sadece 
dönüşüm olarak okuyoruz; bir de 
bunun karşı refleksi var. Yani dö-
nüştürücü bir program, bu uygu-
lanıyor bir alanda ve biz genellik-
le sadece oraya bakıyoruz. 

Hâlbuki işin bir tarafında şöyle 
olumlu bir boyut da var. AKP’nin 
hayatı ve siyasal rejimi dönüştür-
meye yönelik her adımı aslında 
o alanlarda bir karşı duruş başlı-
ğına da dönüşmüş durumda. İşte 
bir spor bunun bir parçası, mü-
zik, hayvan hakları, işte İnternet, 
basın-yayın, kadın, LGBT, emek 
başlığı kuşkusuz, gençlik, çocuk…
bunların hepsi aslında siyasallaş-
tığı oranda, karşıt siyasallaşma 
açısından kendi içerisinde bir 
takım potansiyeller taşıyor gibi 
geliyor bana. Sendikalar da bu-
nun içerisinde yer alıyor. Kendi 
iç sorunları, iç yüklerinden kay-
naklanan, işgücü piyasasından 
kaynaklanan sorunları var; ama 
ikinci oturumda konuşulması 31



planlanan şey, AKP karşıtlığının 
toplumsal temellerini konuşur-
ken sendikalar denildiğinde AKP 
analizi olmayan bir sendikal ey-
lem çizgisi tartışmasının açıkçası 
bir yönüyle eksik olacağını dü-
şünüyorum. Fiili mücadele nok-
tasına dikkat çekildi. Bu noktada 
gerek bunu tartışanlar olarak 
bizlerin gerekse sendikaların bu 
noktada rahat olması gerektiği-
ni düşünüyorum. Fiili mücadele 
yöntemleri, işyeri işgalleri olur, iş 
yavaşlatma olur, iş bırakma olur, 
başka şeyler olur… bunlar işçi sı-
nıfı tarafından dönemin ve günün 
gereksinimleri çerçevesinde be-
lirlenecek olan şeylerdir; bunlar 
denenmeli. Hele Gezi’den sonra, 
genel toplumsal mücadele tarzı 
da bir parça değişmiş durumda, 
daha rahat olacağını düşünüyo-
rum. “Bunun yasada yeri yok” 
denildiği zaman, verilecek cevap 
çok net. İşverenin da yaptığı pek 
çok uygulamanın yasada yeri 
yok. Dolayısıyla, işverenlerin ade-
ta bir “üretim stratejisi” olarak 
hukuk dışı yollara bu kadar baş-
vurduğu bir işgücü piyasası or-
tamında örgütlü ya da örgütsüz 
işçilerin de mevzuat dışı yolları 
deneme yolunun kendiliğinden 
açıldığını düşünüyorum. Dahası, 
fiiliyat Türkiye’de yıllara dayalı 
olarak işgücü piyasasını esnek-
leştirmenin en önemli basamak-
larından biri haline gelmiş durum-
da. Sendikacılık hareketinin önü 
biraz da bu şekilde açılabilir. Bun-

ları tartışmamız gerekiyor. Ayrıca 
bu alanda yaşanacak gelişmeler, 
bilimsel alanı da tetikleyecektir. 
Bakınız bir TEKEL direnişi yaşandı; 
devamında birçok kitap çalışması 
geldi, makaleler ve yüksek lisans 
tezleri yazıldı. Bu Gezi süreci için 
de geçerli. Dolayısıyla sosyal bi-
limleri canlandıracak bir yönü de 
var. Bu fiili mücadele boyutunu 
da içerecek şekilde, bugün sendi-
kal mücadelenin, aynı zamanda 
sendikal alanda yaşanan kimi ge-
lişmelerden ötürü, sendikal alan 
içi bir mücadeleyi de içermesi 
gerektiğini düşünüyorum, diye-
rek noktayı koyayım.

NEDİM SÜALP: Uzun erimli bir 
hareket olmaya çalışırken, biz 
kendi baktığımız ve ait olduğu-
muzu hissettiğimiz yerden baka-
rak bir şeyleri okumaya çalışırız. 
O nedenle hareketin sınıfsal ka-
rakterine bakar, sınıfsal bileşen-
lerine ayırmaya çalışırız. Hâlbuki 
bir yöntem olarak şu da öne-
rilebilir bütün bu konuşulanlar 
çerçevesinde: Ben hareketin ne 
olduğunu değil, hangi potansiyeli 
taşıdığını anlamaya çalışırsam, o 
zaman karşımdaki güruhun bir 
bütün olarak nasıl davrandığını 
analiz ederek bir şey çıkarsayabi-
lirim. Hep AKP konuşuyoruz ama 
“sükût ikrardan gelir” diye bir 
laf vardır, kabullenmekten dolayı 
sessiz kalınır. Örneğin CHP’nin tav-
rının bu hareketin bir an önce sö-
nümlenmesini istediğinin aşikâr 32



olması, olaylar biraz daha de-
vam ederse sistemin bütününü 
sorgulayabilecek bir potansiyeli 
taşıması gibi bir “tehdidi görme-
leri” açısından, CHP’nin en büyük 
ikinci parti olarak sessiz kalması-
nın AKP’nin bütün bu şiddetinin 
düzeyine çanak tuttuğunu rahat-
lıkla görebilirim. Yani aynı siste-
me yönelik tehdit algılamasının 
CHP’de de açıkça hissedildiğini 
gözlemlemek mümkün; MHP’yi 
koymuyorum bile içine. Daha 
önce de dediğim gibi, bu hareke-
tin şimdilik ne olduğu, bileşenleri 
açısından kat etmemiz gereken 
daha çok yol, anlamamız gere-
ken, çalışmamız gereken daha 

çok şey var. Ancak ifade etmeye 
çalıştığım perspektiften baktığı-
nız zaman, taşıdığı potansiyeller 
açısından, Haziran kalkışmasının 
sisteme ciddi bir tehdit potan-
siyeli taşıdığı, hayatın başka bir 
şekilde dönüştürülebileceğinin 
nüvelerini içinde barındırdığı gibi 
niteliklerinin ön plana çıktığı net 
olarak tespit edilebilir. Bu anlam-
da Taksim Gezi Parkı’ndaki ve 
birçok başka şehirlerdeki deneyi-
min küçücük de olsa çok önemli 
olduğunu ve buradan birçok po-
litikanın ve örgütlenme tarzının 
üretilebileceğini düşünüyorum. 
Ciddi bir toplumsal potansiyel 
barındırdığını düşünüyorum.
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SERKAN ÖNGEL: 

Tartışmamızın ikinci oturumu-
nu açıyorum. Tabii ilk bölüm-

de daha ağırlıklı olarak direnişin 
muhtevasını ve sınıfsal karakteri-
ni tartıştık. Bileşenlerini tartıştık. 
Genel sermaye birikim süreci ile 
bağlantılarını tartıştık. Bu bölüm-
de ise daha çok “Sendikalara bu 
dönemde ne gibi görevler düşü-
yor? Sendikalar bu dönemde ne 
yapamadı? Ne yaptı? Ne yapabi-
lir?” gibi sorulara yanıt üretmek 
istiyoruz. Aynı zamanda DİSK’in 
bundan sonraki programı açısın-
dan da bu tartışmanın bir katkı 
oluşturması beklentisindeyiz. An-
cak birinci bölümde eksik kalan 
hususları da burada tamamlaya-

biliriz. Dolayısıyla katı bir biçimde 
illa ki sendikaları tartışacağız de-
miyoruz. Ancak ağırlıklı olarak bu 
bölümde beklentimiz sendika-
ların bu dönemde ne yapmaları 
gerektiği konusunda bir takım 
ipuçlarının ortaya çıkması. 

ATİLLA ÖZSEVER: Sendikalar bu 
dönemde ne yaptı, özellikle Gezi 
Direnişi sırasında? O konuya daha 
az değinip, “ne yapılabilir”in 
üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Tabii herkesin bildiği gibi KESK’in 
eylemi vardı 4-5 Haziran’da. 
DİSK de 5 Haziran’da bir genel 
grev çağrısında bulundu. KESK’in 
İstanbul’da gözlemlediğimiz ka-
darıyla etkin bir katılımı oldu 

II. Oturum: 
SENDİKALAR ve EMEK HAREKETİ 

NE YAPTI, NE YAPMALI?



ama DİSK’in sınırlı diyeceğim ya-
hut diğer sendikaların sınırlı ka-
tılımı oldu. Onun dışında genel 
grev konusunu, değerli arkadaş-
larımız var bizzat sendikacılar, 
sendika uzmanları, onlar daha 
iyi değerlendirebilirler, ama ha-
yatı durduracak tarzda bir genel 
grev hareketi söz konusu olmadı. 
Dolayısıyla işçi sınıfının bu şekil-
de müdahalesinin eksik kaldığını 
söyleyebiliriz, hatta şimdi Hava-
İş’in bir takım eylemleri oluyor. 
Hava-İş, Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlüğü önünde bir takım ey-
lemler yapıyor. Şimdi o ekinlik-
leri gözlemledim. Bir de Hava-İş 
üyeleri Taksim Gezi Parkı’nda bir 
yürüyüş falan yaptılar, yani ne-
redeyse Gezi Parkı’ndaki eylem, 
yani dışarıdaki izleyiciler açısın-
dan değil ama diğer sendikal açı-
dan katılım açısından Hava-İş’in 
eylemi, etkinliği, Gezi Parkı’nda 
çok daha büyük bir karşılık bul-
du. Şimdi dolayısıyla bu anlamda 
da iletişim açısından, etkileşim 
açısından önemli olduğunu gös-
teriyor Gezi eylemlerinin. Zaman 
zaman hatta Birleşik Metal’den 
birkaç arkadaşla, temsilci arka-
daşla (tanıyorum eğitimlerden) 
karşılaştığım zaman dediler ki, 
Gebze’deyiz; yahut yakında Ko-
caeli’ndeyiz. Çalışan arkadaşlar 
bunlar. Hani hiç değilse sendi-
ka bize bir talimat verse biz de 
işte bulunduğumuz yerlerde, 
Gebze’de Kocaeli’nde yahut İs-
tanbul civarında Kartal’da hani 

bir yürüyüş, fabrika çıkışı, var-
diya çıkışı bir yürüyüş yapalım. 
Gezi eylemine bu şekilde destek 
verelim… Bu konuda taleplerimiz 
olmasına rağmen, sendika yöne-
ticilerinin buna pek sıcak bakma-
dığını, sıcak bakmamasının nede-
ninin de daha çok muhafazakâr 
işçiler, mesela Gebze gibi 
muhafazakâr işçilerin varlığı ne-
deniyle, öyle bir şey yaparsak 
onları küstürür müyüz? Seçimler 
geliyor, ne olur, ne biter falan 
diye… Arkadaşın ifadesi bu şekil-
deydi. Dolayısıyla sendikaların bu 
anlamda aktif bir katılımını, Gezi 
eyleminin aktif katılımını şahsen 
gözlemleyemedim ben. 

Bu arada Türk-İş ne yaptı? Türk-
İş’in muhalefetini temsil eden 
Sendikal Güç Birliği bir “duran 
adam” eylemi yaptı, ama o da 
son derece 30-40 kişi falan sınırlı 
bir hareket oldu. Şimdi dolayısıyla 
ne için eksik kaldı, nedir, ne de-
ğildir… bunun üzerinde durabiliriz. 
Bu arada acaba gerçekten işçi sı-
nıfının talepleri ile bu mevcut Ha-
ziran İsyanı arasında nasıl bir ilişki 
kurulabilir. Önümüzdeki dönem-
de hem sendikal hem de siyasal 
anlamda nasıl bir yöne doğru evri-
lebilir, onun üzerinde bir iki görü-
şümü söylemek istiyorum. 

Şimdi tabii ikisinin kesişmesi açı-
sından öncelikle zaman zaman 
forumlarda da yer aldım –Yoğurt-
çu Parkı’nda ağırlıklı olarak; Öz-
gürlük Parkı, Göztepe Kadıköy’de 
oturduğum için. Tabii bu güven- 35



cesizlik meselesi önemli, sizler 
de bahsettiniz. Yani belki bu gü-
vencesizlik olayı üzerinden işsiz 
kalmak yahut ne bileyim işte, bir 
anlamda sendikaların da böyle 
bir sorunu var. Yahut işsizlikle 
ilgili, işsizlik ödeneğinden tutun 
da işsizlik sigortasının, parasının 
kullanılmasına kadar. Belki bu 
taleplerle Gezi Direnişi’ne katı-
lanların da geleceksiz, kendi ya-
şamlarıyla ilgili güvencesizliğini 
birleştiren bir şey olabilir. Bir de 
benim çok üzerinde durduğum 
bir konu: Sağlık meselesi çok 
önemli arkadaşlar. Yani değerli 
başkan [Arzu Çerkezoğlu kastedi-
liyor] sağlık sendikasının da baş-
kanı. Hakikaten zaman zaman 
gözlemliyorum. Gerek eczaneler-
de olsun gerek başka yerlerde, 
emekliler yahut aile hekimliğine 
gittiğimiz zaman çok ciddi tepki 
halindeler. Tabipler Birliği bunu 
gündeme getirdi; bu katkı payı 
meselesini –yani katkı payı kal-
dırılsın meselesini. Belki de işçi 
hareketiyle, emek hareketiyle 
Haziran Direnişi’nin birleşmesini 
sağlayacak noktalar bunlar… Sağ-
lık meselesi bütün herkesi ilgi-
lendiriyor. Eğitim meselesi bütün 
herkesi ilgilendiriyor. Dolayısıyla 
bu talepler üzerinden, ortak ta-
lepler üzerinden sendikaların ya-
hut emek örgütlerinin bir söylem 
geliştirmesi ve somut önerilerde 
bulunması daha uygun, diye dü-
şünüyorum. Bu arada ne olabilir? 
Diyelim İstanbul’da bir Darpha-

nede grevi devam ediyor. Mesela 
şimdi bu parklarda bu Darphane 
greviyle ilgili yahut başka şeyler-
le ilgili, oradan mesela temsilciler 
gelse yahut sendikacılar gelse, 
oralarda konuşsalar bir şekilde 
bağlantı kursalar, bunlar yarar-
lı olabilir mi, oradan oraya bir 
ziyaret düşünülebilir mi? Ha bu 
arada mesela ne oldu, medya 
çalışanları gerçekten bir ön aldı-
lar bu anlamda. Arkadaşlar gerek 
Yoğurtçu Parkı’nda olsun gerek 
Abbasağa Parkı’nda olsun medya 
çalışanlarının, medyanın duru-
munu ortaya koyan söyleşilerde 
bulundular. Hatta geçenlerde bi-
liyorsunuz medya çalışanlarının 
Taksim’de bir eylemi oldu, polis 
engelledi falan, ama oraya mese-
la halkı davet ettiler. Ondan son-
ra bir şekilde böyle bir bağlantı 
kuruldu. Yani demek istediğim, 
bu işçi sınıfının talepleri ile “orta 
sınıf” dediğimiz, beyaz yakalıların 
ve diğer halkın, kent hakkı olmak 
üzere konut hakkı –biz ona sen-
dikal söylemde daha çok konut 
hakkı diye ifade ediyoruz– bu tür 
söylemler üzerinden belki ortak 
bir mücadele yapılabilir önümüz-
deki dönemde. Onun ötesinde 
tabii sadece hareketin sendikal 
boyutunun ötesinde siyasal bo-
yutunu da yani bir anlamda ne-
oliberal politikalara kapitalizme 
karşı düzenle olan çelişkisini de 
ifade eden tarzda fikirlerin üre-
tilmesi lazım. Son olarak da yine 
bu arkadaşlardan gözlemlediğim 36



yani beyaz yakalı arkadaşlardan, 
Gezi eylemine katılan arkadaş-
lardan şunları duyuyorum: “Ya, 
bu sendikalar mı? Bu sendikala-
ra mı üye olalım?” diyorlar. Yani 
mevcut sendikalara karşı ciddi 
bir güvensizlik var. Bu yapılardan 
şikâyetçiler. Dolayısıyla böyle 
bir yapıda biz görev almak iste-
miyoruz, üye olmak istemiyoruz 
deyip, yeni bir sendikal form 
öneriyorlar. Onun ötesinde bir de 
acaba diyorlar, yani bu toplu söz-
leşme sendikacılığına karşı da bir 
tavırları var. Yani bu toplu sözleş-
me sendikacılığı bir şey çözmü-
yor. Başka bir anlayış içerisinde 
sendikal mücadeleyi yürütmek 
lazım diye de düşünceler var. 
Dolayısıyla bunların da DİSK bün-
yesinde olsun, emek hareketi 
bünyesinde olsun o arkadaşların 
da taleplerine uygun hem sendi-
kal söylem hem de aynı zaman-
da örgütlenme biçimini ortaya 
koymaları gerekiyor. Mesela bu 
plaza çalışanlarıyla, yazılımcılarla, 
bilgisayar mühendisleriyle ko-
nuştum. Küçümsemek anlamın-
da söylemiyorlar, ama diyorlar 
ki: “Biz mevcut duruma göre, 
yani büro işkolunda Migros’taki 
işçiyle, oradaki kasiyer arka-
daşla aynı sendikada olacağız, 
beklentilerimiz, hayata bakışı-
mız farklı. Dolayısıyla aynı ör-
gütte nasıl bir araya geleceğiz? 
Bizim taleplerimize uygun bir 
yapı yok.” Şimdi bunların hepsi-
nin tartışılması lazım. Daha önce 

mühendislerin, teknik elemanla-
rın Birleşik Metal-İş bünyesinde 
ayrı bir şube olarak örgütlenmesi 
gündeme gelmişti. Acaba öyle bir 
model mi gerekir? Birlikte nasıl 
olur? Bunları tartışalım diye dü-
şünüyorum, teşekkür ederim.

UMAR KARATEPE: Hocam ara-
ya gireyim de bir bilgi vereyim. 
Darphane meselesi gündem 
oldu. Abbasağa Forumu’nda çok 
tartışıldı. Süren direnişlere destek 
kararı alındı zaten orada. Ama 
mesela Darphane’de şöyle bir 
enteresan olay yaşandı. Gidildi 
Darphane’ye, “Biz size gelece-
ğiz,” diye; “gelmeyin,” dendi. 

ATİLLA ÖZSEVER: Enteresan bu.

UMAR KARATEPE: Evet, bu ente-
resan. Darphane’den istenmedik. 

ATİLLA ÖZSEVER: Yetkili kişiler mi?

UMAR KARATEPE: Evet. Biz tem-
silci seçtik, gönderdik. Beşiktaş’tan 
yürüyüş yapacaktık hatta. Çok da 
görkemli bir şey olacaktı. “Beşik-
taş uyuma, Darphane’ye sahip 
çık” diyecektik. Proje oydu; halkı 
toplaya toplaya oraya kadar git-
mekti, ki vardığımızda, ben söy-
leyeyim, 2000-3000 kişi olurduk. 
Korktular bu boyutta bir şeyden. 
O noktada aslında çekince karşı-
lıklı değil. Haziran Direnişi işçi sını-
fının diğer kesimleriyle buluşmak 
istiyor. Kendisini işçi sınıfından gö- 37



rüyor büyük bir bölümü, onu çok 
net gözlemliyorum forumda. Ama 
geleneksel yapı buna hazır mı, as-
lında birazcık bunu tartışmak la-
zım belki. Hava-İş orada belki en 
cazip gelen, belki de yakın hisse-
diyor insanlar kendilerini. Hava-İş 
de kabul ediyor bunu. O noktada 
Türk Hava Yolları hemen her fo-
rumda konuşuluyor. “Gidelim… 
Nasıl Gezi’yi işgal ettik, havaa-
lanının pistlerine yatalım,” tarzı 
öneriler bile geliyor. 

ATİLLA ÖZSEVER:  Sendikalar ne 
dedi buna?

UMAR KARATEPE: Sendika yok. 
Forumlarda tartışılan bir şey bu.

ATİLLA ÖZSEVER:  Yo, Hava-İş 
yönetimine iletiliyor mu bu bir 
yandan?

UMAR KARATEPE: Yani muhte-
melen ilerleyen günlerde THY’ye 
yönelik bir tasarruf olacak. Çok 
yavaş ilerliyor biliyorsunuz fo-
rumlardaki tartışmalar. Mese-
la biraz önce, 15 dakika önce 
şuradan bir grup geçti slogan-
lar atarak. Onlar Abbasağalılar 
işte. Pankartlarını söyleyeyim. 
“Ofislerden fabrikalara her yer 
Taksim her yer direniş”. Kazo-
va direnişine ziyarete gidiyorlar. 
Abbasağa Beyaz Yakalılar Çalış-
ma Grubu’ydu geçenler. Hakika-
ten bu tarz eğilimler çok fazla 
var. Ama bu dinamizmi işyerine 

taşımak anlamında çok ciddi zor-
luklarla karşılaştıklarını söylüyor 
arkadaşlar. Ama mesela şunu da 
söylüyorlar: “Etrafımızda, işyer-
lerimizde, her yerde direnişçi 
var. Ama biz ancak işten çıkınca 
yoldaş oluyoruz.” Mesela orada 
toplantılarda geçen diyaloglar-
dan biri. “İşyerinde hepimiz bili-
yoruz, aslında biz yoldaşız ama 
orada öyle davranmıyoruz. Her-
kes profesyonelce işini yapıyor. 
Gündüz işte, gece direnişte me-
selesi var ya, iş yerinin dışında 
yoldaş olabiliyoruz ancak.” Yani 
şu bir sıkıntı: Yeniden-üretim ala-
nının bir birleştirici olması önem-
li bir şey, ama şu da söyleniyor 
sürekli: “Direnişi üretim alanı-
na taşıyamadığımız zaman da 
devrim yapamıyoruz.” Herkesin 
söylediği şey: “Eğer hayatı dur-
dursaydık, bugün AKP iktidarı 
yoktu.” Bütün forumlarda ko-
nuşulan bu. Ve burada da öfkeyi 
sendikalara yönlendiriyorlar he-
men; DİSK de dâhil olmak üzere… 
Hatta DİSK en çok beklenti olan 
konfederasyon olduğu için belki 
de eleştirilerden haklı olarak en 
çok nasibini DİSK alıyor. Burada 
iktidar ancak üretim durdurula-
rak, üretimden gelen gücümüzü 
kullanarak yıkılabilir, noktasında 
bir görüş de var. Arada “tüketim 
toplumuyuz, tüketimden ge-
len gücümüzü kullanalım, geç-
ti bunlar” falan dendiğinde çok 
da etkili olmuyor. Mesela dün 
forumda tartışılan bir şey: “Peki 38



Tuzla’daki iş kazalarını nasıl 
önleyeceğiz? Gemi almayı mı 
boykot edeceğiz?” deniyor, tar-
tışma bitiyor… Birazcık formüle 
edip bitireyim. “Devrim için çok 
erken, Tayyip için çok geç” diye 
bir slogan ortaya çıkmıştı. Tayyip 
için çok geç, evet, insanlar belki 
de yeniden-üretim alanındaki 
mücadelede birleştiler, o sürük-
leyici ve birleştirici bir alan oldu. 
Devrim için çok erken; çünkü bu 
dinamizmi üretim alanlarına ta-
şımazsak, devrim için çok erken 
olmaya devam eder.

ÖZGE YURTTAŞ: Bir şeyden de-
vam etmek istiyorum. Bence bu 
tartışmanın bir yanını da o oluş-
turuyor. Umar aslında sendikal 
mücadelenin sendikal hareketin 
yeniden-üretim alanıyla bağ ku-
ramaması, oraya dair talepleri, 
mücadeleyi kavrayamamasına 
değindi. Evet, bu sürecin sonun-
da sendikalara tepki var. Sendikal 
bürokrasi mi bu tepkilerin sebe-
bi? Hayır değil. Bu işin bir ucunda 
Umar’ın dikkat çektiği eksikler 
bulunuyor. Bir diğer ucunda da 
Türkiye’de şu anda ortaya çıkan 
sınıf profilini kavrayamayacak bir 
sendikal örgütlenme biçimi/mo-
deli olması bulunuyor. Nedir o? 
İşkolu odaklı sendikacılık. Yasal 
mevzuat işkolu üzerine kurulu. 
Oysa neoliberal çalıştırma stra-
tejisinin bir ucu da sınıf-içi parça-
lanma yaratması. 

Bu nedenle sendikal hareketin 

aşamadığı bir sorun da sınıf içi 
parçalanma sorunu. Ne o? Me-
sela biz sağlık iş kolunda örgüt-
lü bir sendikayız: Dev Sağlık-İş. 
Özel hastanelerde örgütlenmek 
için birkaç girişimimiz oldu. Şim-
di doktor da sağlık işkolu çalışa-
nı. Oradaki temizlik personeli de 
sağlık işkolu çalışanı. Hasta kayıt 
alan da. Ama her birinin hem 
ekonomik olarak yaşadığı sorun-
lar farklı hem toplumsal olarak 
yaşadıkları sorunlar farklı. Doğal 
olarak bunların hepsini tek bir 
kimliğe sıkıştırdığın anda, bir tor-
baya koyup, tek bir yerde örgüt-
lenmesini önerdiğin anda senin 
zaten inandırıcılığın ve gerçek bir 
mücadele örgütü olma ihtimalin 
ortadan kalkıyor. Bu işin bir yanı. 
Aynı işkolunda çalışan ama fark-
lı statülerde çalışanları kendine 
özgü durumlarıyla kapsayacak 
yeni modellere ihtiyaç var. 

Bu söylediğimle ortak örgütlen-
menin bir ihtiyaç olduğunu ama 
mevcut sendikal biçimin buna 
uygun olmadığını kast ediyorum. 
Sonuçta sendikal hareketin krizi 
sadece hantal sendikal bürokrasi 
değil. En nihayetinde ortaya çı-
kan bu sermaye birikim stratejisi 
modelinin sonucunda da ortaya 
çıkan, sınıf profilini kavramaktan 
uzak bir sendikal örgütlülük ol-
ması. Biz de bunun krizini yaşıyo-
ruz. Biz de bunun içinde güvence-
sizliği sürükleyici bir halka olarak 
görüp, bunu örgütlemenin gereği 
ile hareket edip, daha farklı yeni 39



bir sınıf profiline karşılık gelen 
taşeron işçilerini örgütlüyoruz. 
Ama en nihayetinde mesela biz 
de geleneksel bir örgüt formu 
içinden yapıyoruz bunu. Ve gitti-
ğimiz her işyerinde bunun sınırını 
görüyoruz. Örneğin son 10 yılda, 
AKP iktidarı boyunca, en fazla iti-
barsızlaştırılan meslek grupların-
dan birisi hekimler. Sağlık Bakanı 
hekimlerin işçileştirilme süreçle-
rinde hekimlik mesleğini çok faz-
la itibarsızlaştırdı. 

Ben Gezi sürecinde bu kadar 
etkin rol almalarında bunun da 
etkisi olduğunu düşünüyorum. 
Ama biz gittiğimiz özel hasta-
nelerde en zor hekimleri örgüt-
lüyoruz. Mesela kendi içlerinde 
hekimlik sendikasını kurma tar-
tışmaları var. Benzer şeyler baş-
ka işkollarında da oluyordur bü-
yük ihtimalle. Doğal olarak orada 
daha federatif modellerin belki 
meclis tipi modellerin tartışılma-
sı lazım. Farklı statülerde çalışıp 
hem o işkolunda olmanın zor-
luklarını yaşayan hem de farklı 
statüler farklı mesleklerin men-
subu oldukları için kendilerine 
özgü sorun yaşayanların içinde 
yer aldığı sendikal örgütlenme 
modellerini tartışmak gerekiyor. 
Burada Gezi için sokağa çıkanları 
tartışıyorken, bunların örgütlen-
me modelini tartışıyorken bunu 
göz önüne almalıyız.

Bir de işin şöyle bir yanı var. 
Üretim alanının taleplerini de 
tartışıyorken, toplu iş sözleşme-

ciliği işlemeyen bir şey şu anda 
Türkiye’de. Toplu iş sözleşmesi 
ile sendikal mücadele artık ör-
gütlenemiyor. Egemenler bunu 
yasa yoluyla ve fiili olarak yapı-
yor. Grev yasağının çok fazla ol-
duğu bir ülkede yaşıyoruz. Daha-
sı grev sadece barışçıl grev, toplu 
iş sözleşmesinde uyuşmazlıklar 
durumunda tanınan bir hak. Öte 
yandan grevin fiili olarak da işe 
yaramadığını görüyoruz. Türk 
Hava Yolları grevi de böyle bir 
şey, Çaykur grevi de böyle bir 
şey. Mücadele araçlarının sınır-
landığı bir yerden geliyoruz. 

Sadece tek başına ekonomik 
talepler bunun bir parçası de-
ğil. Bir de değişen sınıf profilini 
eklemek lazım. Bizim kendi işçi 
tanımlamamızı revize etmemiz 
gerekiyor. Değişen sınıf profilinin 
aslında kendi işçilik durumuna 
dair taleplerin özgünleştiğini de 
görmek gerekiyor. Örneğin Gezi 
sürecinde sokağa çıkanların ço-
ğunu, orta sınıf diye tartıştık, be-
yaz yakalılar diye tartıştık. Ama 
en nihayetinde bir metal işçisin-
den ya da buzdolabı fabrikasın-
da çalışan işçiden farkı, işini icra 
ederken, kendi özgünlüğünü ona 
katabilmesi. İşveren karşısında, 
mesela bir metin yazarının bir 
gazetecinin hatta bir bankacının 
bile müşteriyi bağlamak için kul-
landığı kendine özgü ve işveren-
den bağımsız yöntemleri var. Son 
30 yılda neoliberalizm aslında bu 
kesimlerin bu kendilerine özgü 40



yöntemlerini ellerinden alıyor. 
Yani haber üretmeyi standartlaş-
tırıyor, metin yazmayı standart-
laştırıyor, bankacılığı standartlaş-
tırıyor. 

Bu meslek gruplarını bir yandan 
itibarsızlaştırırken bir yandan 
da bu meslek erbaplarının üre-
tim faaliyetini standartlaştırıyor. 
Doğal olarak ben şunun tesadüf 
olduğunu düşünmüyorum. Hem 
toplumsal hayatta özgürlük talep 
ederken, üretim alanında da bü-
tün özgürlüklerini, özgünlüklerini 
ellerinden alınmış hisseden bu 
kesimlerin taleplerinin aslında iş-
yeri temelli bir yanı olduğunu da 
düşünüyorum; açığa çıkmasa da 
bilince çıkmasa da. Ve yeni sen-
dikal hareketin iş güvencesi ka-
dar ezber bir biçimde bu kesim-
lerin bu taleplerini karşılayacak 
bir talebi açığa çıkarması, bilince 
çıkarması gerektiğini düşünüyo-
rum. Bunun en yakın örneği şu: 
Aydın Doğan meslek ilkeleri diye 
bir şey icat etmiş, herkese zorla 
imzalatıyor. 

Evinde “Che” portresi varsa bile 
tazminatsız işten atma hakkı 
elde ediyor. Neden? Gazeteci ta-
rafsız olurmuş. Gazeteciler bu 
uygulamayı editoryal bağımsızlık 
diye tartışıyor. Hayır, bu aslın-
da gazetecinin özgün düşünme 
biçimlerini standardize etmek. 
Sadece onu haber üretirken kul-
lanmak anlamına geliyor. Burada 
özgün bir işçileştirme biçimi var. 
Günlük hayata kadar uzanan, her 

türlü düşünce biçime kadar uza-
nan, ona da el koyan… 

Senin özgün düşünce alanına bile 
el koyan bir çalıştırma stratejisi. 
Yeni sendikal hareketi konuşur-
ken bu özgün üretme biçimlerini 
tartışmalıyız. İşyerinde yaşanan 
daralmaya çözüm bulan, daha-
sı farklı kategorilerde çalışanları 
kavrayıp buluşturan bir anlayışla 
örgütlenmek gerekiyor. Orada da 
belki karikatür durabilecek ama 
özgün meclis tipi modeller tartı-
şılabilir. Elektrik işçisiyle elektrik 
mühendisini buluşturan ve so-
runlarını ortaklaştıran, sektörün 
sorunlarını ortaklaştıran bir şey 
yapmak gibi. 

Çünkü şöyle, adam lüks araca bi-
niyor, bir şey, gelip örgütlenmek 
istese sen bankacısın Bank Sen’e 
üye ol demek dışında bu haliyle 
sendikal hareketin ona sunabi-
leceği bir şey yok. Doğal olarak 
DİSK’ten beklenti çok olabilir ama 
DİSK sokağa çıkanların örgütü de-
ğil. DİSK bundan 40 sene önceki 
Türkiye işçi sınıfının, tarihin o 
anlamda sermayeye verdiği bir 
yanıt. Onun örgütü. Doğal ola-
rak bunun krizini yaşıyor. Ama 
herkes dönüp, sanki bir sendikal 
bürokrasi varmış, sendikalardan 
çıkar elde eden sendika ağaları 
varmış gibi tartışıyor. Türkiye’de-
ki sınıf hareketinin bir sendikal 
bürokrasi sorunu olduğunu dü-
şünmüyorum. O belki perçinli-
yordur bu sıkıntıyı. Temel sorun 
şu anda sokaktaki işçi sınıfıyla 41



bu sendikalar birbiriyle örtüşen, 
birbirlerinin taleplerini karşılayan 
şeyler değil. Kısaca ben sadece 
yeniden-üretim alanını değil, sı-
nıf-içi parçalanma sorununu aşa-
cak bir model icat edemediğimiz 
sürece bu krizi yaşarız, diye dü-
şünüyorum.

ATİLLA ÖZSEVER: Gerçekçi bir 
bakış bu.

HAKAN KOÇAK: Sendikal bürok-
rasinin olduğu, ama muhalif du-
ruşlu bir sendikada çalışıyorum. 
Gerçekten bürokrasi var. Fakat 
bürokrasi söylendiği gibi bir şey 
de değil. Bürokrasi derken kaste-
dilen daha çok geçmişteki sen-
dika ağaları. Ama öbür türlü bü-
rokrasi de var, çok da yorucu bir 
şey. Şimdi çok genel bir sol tepki, 
ortalama tepki var. Sendika bü-
rokrasisi var, o yüzden örgütleni-
lemiyor anlayışı hâkim. Yine bu 
tepkiyi veren genel geçer anla-
yışın, başka bir yansımasını Gezi 
sürecinde gördük. 

Sol gibi görünen fakat hiç de öyle 
olmayan bir hamle var; o da ha-
reketin yükseldiği her dönemde 
genel grev çağrısı yapmak. Yani 
ne yapıyoruz? Sendikaların zaaf-
ları var, üstelik her birimizin üçer 
beşer sayabileceği türden zaaf-
lar. Sözcüğün hakkıyla genel grev 
yapamayacakları açıkken, bunu 
yeniden ve yeniden göstermek, 
teşhir etmek sendikaları güçlen-
diren bir şey değil. Aksine sendi-

kaların imajını, örgütsel kapasite-
lerini ve morallerini zayıflatan bir 
durum. 

Aslında Tekel’de de acı bir şekil-
de yaşamıştık. O dönemde ge-
nel grev tartışmaları oldu, sonra 
yapılmadı, unutuldu, unutturul-
du. Şimdi gerçeklik neyse, yani 
Türkiye’de sendikal hareketin 
gerçekliği neyse önce onu kabul 
etmeli. Sonra sendikaları ilerleti-
ci güçlerin de gerçekliğini kabul 
ederek ve daha gerçekçi bir ba-
kış açısıyla sendikal harekete 
yaklaşmak önemli, diye düşü-
nüyorum. Diğeri Sendikal Güç 
Birliği’nde, Türk-İş içindeki mu-
halefette, sol-sosyalist kesimlerin 
birçoğunda da var. Yani böyle 
genel ve büyük çağrılar yapmak 
ve bu karşılık bulamadığında da 
“zaten görüyorsunuz sendika-
lar bunlardır”, “sendikal bürok-
rasi bunlardır” demek. 

Aslında herkes biraz ruh kurta-
rıyor. Bu ruh kurtarma seansları 
kendi adıma çok sıkıcı ve moral 
bozucu. Çünkü böylelikle oldu-
ğundan daha da zayıf bir sendi-
kal hareket ortaya çıkıyor. Mese-
la, Gezi’de görünen Türkiye işçi 
sınıfının gerçek kapasitesini yan-
sıtmıyor. Çünkü Türkiye’de işçi 
hareketinin kapasitesi sendikalı 
veya sendikasız çok daha yük-
sek. Bunun çok ötesinde. Peki, 
burada kriterimiz, ölçütümüz ne? 
Genel grev yapabilmek mi? Evet, 
Türkiye’de işçi sınıfının örgütlü 
güçleri çok çeşitli nedenlerle ge-42



nel grev yapamıyor. Ama buna 
karşılık muazzam bir örgütlenme 
enerjisi ortaya koyuyor. Sendi-
kalar, çeşitli sosyalist öbekler, 
kesimler veya kendi halinde iş-
çilerken birer işçi aktivisti haline 
gelen insanlar. 

Ortada çok büyük bir enerji var 
ama bu enerji şu anda kendi ya-
tağında dipten ve derinden akı-
yor. Bu enerjiyle, Gezi gibi birden 
patlak veren bir hareketin bir 
araya gelmesi belki çok müm-
kün değildi. Bence bundan son-
rası için konuşulabilir olan şu; bu 
derinden gelen enerji ile Gezi’de 
görülen, tekrar tecrübe edilen, 
aslında bilinse de yeniden bili-
nir hale gelen bir takım değerler 
hemhal olur mu? Yani Gezi’nin 
ortaya çıkardığı o değerler, sendi-
kal hareketin ve işçi hareketinin 
bir dönem ortaya çıkardığı değer-
lerin yeniden ortaya çıkması için 
sendikal harekete yön gösterici 
olur mu? Mesela, uzunca bir süre-
dir sendikal hareketin unuttuğu 
yaratıcılık konusu. Oysa 1989’da 
olağanüstü bir yaratıcılık patla-
ması vardı. İşçi hareketi açısından 
konuşursak; çıplak ayaklı eylem-
ler, sakal bırakmalar, toplu vizi-
teye çıkmalar vs. Gezi’nin de en 
önemli değerlerinden biri yaratı-
cılık oldu değil mi? Hatta çeşitlilik 
gösteren, birbirini takip eden, biri 
bittiğinde sanki onu tamamla-
yan, sokaklardaki sertlik görece 
geri çekildiğinde kitleleri “duran 
adamlar”, “duran insanlar”la 

yeniden sokağa döndüren… Yine 
bu yaratıcılığa eşlik eden mizah, 
farklı dil, üslup, söylem… 

Bu anlamda İrfan’ın az önce söy-
ledikleri çok önemli. İnternet kul-
lanımı sadece beyaz yakalılarda, 
üniversitelilerde değil, fabrikada-
ki işçiler arasında da yaygın, çok 
ciddi bir sosyal medya paylaşımı 
var. Sosyal medya grevlerde, ör-
gütlenmelerde de çok etkili bir 
biçimde kullanılıyor. Şarkı yapan-
lar, facebook’tan bunu paylaşan-
lar, çeşitli gruplar kurarak moral 
destek verenler… Bütün bunlar 
aslında işçi hareketinde var ama 
sendikal harekette yok. Sendikal 
hareket bu anlamda işçilerin ey-
leminden yani kendiliğinden ey-
leminden yeterince etkilenmiyor. 
Sosyal medya açısından Gezi’de 
olanla, işçilerin paylaştığı, özel-
likle de gençlerin paylaştığı bir 
dizi şey var. Sendikalar burada 
bir birleştirici role girmeliler diye 
düşünüyorum. 

Özge’nin kurumsal anlamda 
söylediğine tümüyle katılıyo-
rum. Form olarak bir yetmezlik 
var. Ona eşlik eden, üslup, dil, 
yaratıcılık konusunda da bir ye-
nilenmeye ihtiyaç var. Bunun 
imkânları da fazlasıyla var. Bana 
göre bu noktada gerçekçi bir kor-
ku daha var. Sendika anketinde 
ortaya çıktı ki, bizim tabanımızın 
çoğu muhafazakâr. Sanırım en 
son Birleşik Metal-İş yapmıştı. O 
anketler de gösteriyordu ki; (Me-
tin Hocaların da yaptığı) üyelerin 43



büyük bir kısmı MHP ve o dönem 
için AKP’ye oy veren insanlar. 
Gerçekten de doğrudan Tayyip 
Erdoğan’ı hedef alan çok politize 
bir eyleme üyelerinizi ha deyince 
katmanız veya kattıktan sonra 
ortaya çıkacak tepkileri ve rahat-
sızlığı göğüslemeniz kolay değil. 
Ama farklı ve yaratıcı yol ve yön-
temlerle belki farklı bir düzlem-
de onlarla buluşmak, birleşmek 
mümkün. 

Bence bu süreç bir kez daha 
şunu ortaya çıkardı. Her seferin-
de ortaya çıkıyor da, biz bir kez 
daha diyelim: Sendikaların kendi 
örgütlü yapılarını harekete geçi-
recek mekanizmaları son derece 
sorunlu ve paslanmış durumda. 
Çoğu kez aslında hareket yük-
seldiğinde dışsal etkilerle oluyor. 
Mesela benim bağlı bulundu-
ğum konfederasyonda bu böyle 
oldu. Ben Eğitim-Sen üyesiyim. 
Dolayısıyla da KESK üyesiyim. 
KESK’in 4-5 Haziran grevi, benim 
İstanbul’da gördüğüm en kala-
balık KESK eylemlerinden biriydi. 
Şişhane’den Taksim meydana 
kadar yapılan yürüyüş ve son-
rasındaki miting… Ama oradaki 
katılım kesinlikle KESK’in örgütsel 
mekanizmaları üzerinden değil, 
bu genel hava üzerindendi. Peki, 
bu yürüyüşe kim katılmıştı? Biraz 
yuvarlayarak ve kabalaştırarak 
söyleyeyim: KESK’in sol-sosyalist, 
aktivist olan çekirdek kadrosu-
nun dışında kalan ve bir kısmı 
da belki ilk kez Türk bayrağı ile 

KESK eylemine katılmış olanlar, 
cumhuriyetçi kesimler. Onlar da 
o genel havayla, iklimle birlikte 
katıldılar. Genel olarak KESK’in 
hiç harekete geçiremediği hatta 
temas etmediği, yetki almak için 
kurumlarda o da sadece mayıs 
ayında bir şekilde ilişkilendiği, 
çoğunlukla da “Bak sağcılar, din-
ciler gelir ha” diye korkutarak 
üye yazdığı, onun dışında da he-
men hiç bir ilişkisinin olmadığı 
kesimler. Ama bu kesimler KESK 
pankartı altında oraya katılıyor-
larsa, demek ki bu ilişkiyi yeni-
den düşünmek, yeniden kurmak 
hem mümkün hem de gerekli. 
Bu anlamıyla ben de sendikal 
bürokrasinin, paslanmış yapıların 
hepsinin aşılması gerektiğini dü-
şünüyorum. 

Şimdi bir eleştiri yapalım, az önce 
arada da söyledim: Gezi’nin başka 
değerleri var, fiili olmak ve yasal 
sınırların dışına çıkmak. Ama şim-
di Sayın DİSK Başkanı Kani Bey’e 
soruyorlar, diyorlar ki; “Peki, siz 
niye grev yapmadınız?” Yanıt şu, 
yani meali, özü şu: “Dayanışma 
grevi, genel grev 83 yasalarıyla 
birlikte yasaklandı. Eğer yapsay-
dık yasak bir şey yapacaktık.” 
Biliyorsunuz birkaç gün önce de 
İzmir greviyle ilgili tartışmalar vs. 
oldu. Yine benzer bir şey söylen-
di. O zaman demek ki Gezi ruhu 
buraya pek uğramamış gibi geli-
yor bana. Çünkü insanlar, toplum 
Gezi’de başka bir şey gösterdi. İşçi 
hareketi de (dergide İrfan’ın yazı-44



sında görülebileceği gibi) aslında 
fiili, meşru, doğrudan eylemlere 
yöneliyor. Çünkü ortalama bir ör-
gütlenme süreci, Özge’nin söyle-
diği sınırları aştı. Aynı işkolu “he” 
dese bile bir buçuk iki yıl hukuki 
süreciyle, Yargıtay’ıyla, direnişiyle 
kolay değil. İster iyi kazanan be-
yaz yakalı olsun, ister fabrikada 
gariban olsun, böyle bir süreci 
göze almak son derece sıkıcı, yıl-
dırıcı ve yıkıcı. Korkuyu bir yana 
bırakalım, yani işten atılmayı da 
göze aldınız diyelim, yine de ta-
hammül edilir gibi değil. İnsanlar-
la konuşuyorum, ediyorum ama 
kendi kendimle de vicdan muha-
sebesi yapıyorum örgütlenin der-
ken. Dolayısıyla işçiye bekleyin bu 
prosedürleri, bu süreçleri deme-
yen; giderek yükselmekte olan fiili 
hak arayışı mücadelesine paralel, 
onu örgütleyebilecek, onun ör-
gütü haline gelebilecek bir emek 
örgütlenmesi bence Gezi olsa da 
olmasa da şu anda kaçınılmaz 
bir şey. Ama Gezi ortaya çıkmış-
sa da Gezi’nin buraya taşıyacağı 
çok şey var. Çünkü meşruiyetini 
artırıyor fiili eylemlerin. En önem-
lilerinden biri bu. Belki Gezi’ye 
katılan birçok insan bu türden 
hak arama eylemlerini yeterince 
meşru görmüyordu. Ama şimdi 
direnişlerde müthiş sıçrama söz 
konusu. Dolayısıyla bu atmosferi 
kullanarak, sendikaların ihtiyaç 
duyduğu yeniden yapılanmayı 
gerçekleştirmek, özellikle de şim-
di geçmişte olduğundan çok daha 

kolay. Bu anlamda bir fırsattır bu, 
bir imkândır diye düşünüyorum.

SERKAN ÖNGEL: Tabii aslın-
da ben çerçeve sunuşta Gezi 
Direnişi’nin sınıfsallığı konusun-
da bir önermede bulunmaya 
çalıştım. Burada öncelikli olarak 
tanımlamaya çalıştığım, Gezi 
Direnişi’nin tabanını oluşturma-
yan bir kesimin varlığı. Tarımsal 
kesimle bağlarını yeni koparmış, 
ilk kuşak işçi dediğimiz bir ke-
sim… Özellikle sanayi kentlerinde 
ve ağırlıklı olarak iş olanaklarının 
daha fazla olduğu taşeron ilişkile-
ri içerisinde kendisini konumlan-
dıran ve çoğunlukla 2000’li yıllar-
da kente gelmiş olan kesimler. Bu 
kesimlerin büyük oranda kendi 
aralarında dinsel muhafazakârlık 
temelinde örgütlendiğini görmek 
mümkün. Zaten kapalı bir yapı-
dan, tarımdaki çözülmeden geli-
yorlar. Dolayısıyla kentli sınıflar, 
kentli kesimler gibi tanımlamalar 
bu kesimle beraber değerlendi-
rildiğinde daha sağlıklı bir yere 
oturuyor gibi. 

Bu kesimlerin bir kısmı aslında 
DİSK’in de tabanını oluşturuyor. 
Yani özellikle sanayi işçilerinin 
bir kısmı, kırdan kente geçişle 
birlikte, önce taşeronluk deneyi-
mi yaşıyor. Birleşik Metal-İş sen-
dikamızın üye kimlik araştırması 
yapılmıştı. 1999’da Metin Özuğur-
lu hocalar yapmıştı. 2008’de de 
yine Birleşik Metal için bu sefer 
benim katkımla benzer bir araş- 45



tırmayı gerçekleştirdik. O araştır-
manın sonuçları üzerinden belli 
bir takım çapraz tablolarla bir 
şeyi görmek mümkündü. Örne-
ğin gelir düzeyi düştükçe AKP’nin 
oyu artıyordu. Ya da kente daha 
geç dönemlerde gelenler arasın-
da AKP’nin oyu artıyordu. Bunla-
rın hepsi aslında benim ilk baş-
ta tanımladığım yapıyla örtüşen 
özellikler taşıyor. Onun haricin-
de 2000 yılı nüfus sayımındaki 
verilerde tek tek mahallelerle 
karşılaştırma yapmıştım. İma-
lat sanayinde çalışanların oranı, 
ücretlilerin oranı, kadınların iş-
gücüne katılma oranı gibi veri-
lere baktığımızda, mesela imalat 
sanayinde çalışanların oranının 
arttığı semtlerde AKP’nin oyunun 
da arttığını görmek mümkün. 
Dolayısıyla aslında beyaz yaka-
lılar birbirine benzeyen bir profil 
sunarken, mavi yakalılar arasın-
da politik ayrışmanın daha güçlü 
olduğunu söylemek mümkün. Bu 
anlamda, “Gezi Direnişi’ne sen-
dikalar neden yeterli derece-
de katılmadı?” ya da “Gebze’de 
sanayi işçisi niye sokağa dö-
külmedi?” diye sorarken, sendi-
kacıların bir kısmının, “ya bizim 
tabanımız böyle, çok da fazla 
tepkisini almak istemiyoruz,” 
gibi bir yaklaşımın olduğunu göz-
den kaçırıyoruz. Mesela Birleşik 
Metal’in tam da toplu sözleşme 
döneminin son günleriydi. Toplu 
sözleşme Gezi Parkı’nın boşaltıl-
masından sonra bağıtlandı. Hal 

böyleyken sendikalar tabanların-
dan, “Gündemimizde toplu söz-
leşme varken siz niye bunlarla 
uğraşıyorsunuz?” diye tepki ala-
biliyor. Dolayısıyla bu tip değiş-
kenlerin söz konusu değerlendir-
meler yapılırken yeterli derecede 
dikkate alınmadığını düşünüyo-
rum. Ancak sanayi kentlerini de 
etkileyecek, oranın da damarına 
basacak hususlar, gündemler ya-
kındır. İlk kısımda da dediğim gibi 
bir patlama noktası var. Çünkü 
onlar da artık kente başka ta-
leplerle, toplumsal yaşama dair 
taleplerle daha etkin bir şekilde 
katılmaya başladılar. 

Tabii Gezi Direnişi deyince beyaz 
yakalıların ağırlıklı olduğu bir top-
lumsal isyandan bahsediyoruz. 
Mesela bu süreçte bizim beyaz 
yakalılar arasında örgütlenme 
deneyimlerimiz nasıl? Mesela sa-
nayi sektöründe mühendis kap-
sam dışında tutuluyor, bu trajik 
bir durum. Mühendislerin ana-
yasal hakları sendikacıların ve 
işverenlerin ortak tutumuyla yok 
sayılıyor. Mesela buna dair ne 
demesi gerekiyor sendikaların? 
Bugüne kadar, reddettikleri, gör-
mezden geldikleri bir beyaz ya-
kalı kesimi var sanayi işçisi sen-
dikaları açısından. Sendikalar bu 
sorunun üzerine gidecek mi? Bu 
insanları örgütlemek isteyecekler 
mi? Ya da nasıl örgütleyecekler? 
Bunları başlı başına tartışmak ge-
rekir, diye düşünüyorum. 

Türkiye’de aslında 1983’ün yasa-46



larının getirdiği yasakların çerçe-
vesinde kendisini yapılandırmış 
bir sendikal anlayış var ve onun 
dışına çıkılamıyor. Yani mese-
la 1980 öncesine baktığımızda 
mekânsal örgütlenmelerin oldu-
ğunu, federasyonların olduğunu, 
farklı örgütlenme biçimlerinin o 
anki, o yerin ihtiyaçlarına göre 
şekillenmiş sendikal yapıların ol-
duğunu görmek mümkün. Grev 
hakkının daha etkin kullanıldığı-
nı görmek mümkün. Bugün grev 
hakkı toplu sözleşmeye bağlan-
mış durumda. Onun dışında çok 
fazla hareket şansı yok. 

İki temel konu tartışılmıyor sen-
dikalar kanunu görüşülürken: 
Birincisi federasyonlar, ikincisi 
grev hakkının toplu sözleşmeye 
tâbi olması. Çünkü grev hakkını 
toplu sözleşmeye tâbi bir hak 
olmaktan çıkardığınız an, bütün 
sendikal barajlar, devletin mü-
dahale olanakları, yetki prose-
dürleri hepsi ortadan kalkacak. 
O anlamda da bugün temel konu 
fiili meşru mücadele temelinde 
biraz geçmişe dönmek, biraz 12 
Eylül yasalarının sınırlarının dı-
şına çıkmaktan geçiyor. Onun 
örnekleri de yavaş yavaş ortaya 
çıkıyor. Örneğin Hakkâri’de fırın 
işçileri sokağa çıktılar. Hak alma 
mücadelesi verdiler. İşyeri esası 
da yoktu. Hakkâri çapındaki bü-
tün fırın işçileri bu direnişin içine 
katılmıştı. Dolayısıyla bunların 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

“DİSK’in Gezi Direnişi’ndeki rolü 

nedir?” diye sorarsak, DİSK’in 
Taksim Dayanışması’nın en ba-
şından beri bileşeni olduğunu ha-
tırlamak gerekir.1 Mayıs Taksim 
sürecinde de birincil muhataptır. 
DİSK 1 Mayıs sürecini kent hakkı 
temelinde yorumladı. Taksim Mü-
cadelesini sadece kendi tarihsel 
mücadelesi içerisinde değil, kent 
hakkı temelinde emek-sermaye 
mücadelesinin bir parçası olarak 
da ele aldı. Ancak bu kadar deva-
sa bir kalkışmayı üstlenecek bir 
örgütsellik ne yazık ki yok. Gezi 
Direnişi’nin görkemli zamanla-
rında, bu grev konusu gündeme 
geldiğinde biz de bir sürü eleştiri 
aldık çevremizden. DİSK’te oldu-
ğumuz için. “DİSK niye greve çık-
madı? Böyle şey mi olur!” diye 
söyleyenler oldu. Hayatı boyunca 
işverenin karşısında boyun eğmiş 
insanların, “Greve niye çıkmadı 
sendikalar?” diye sormak hak-
kı ne kadar var? Bunu tartışmak 
gerekiyor. Gezi Direnişi’nin sendi-
kal örgütlenme sürecine hizmet 
etmesi gerekiyor. Hak almak için 
ortak bir mücadeleye yönelmek 
için öncelikle sendikalara hesap 
sormaya değil, sendikaları ger-
çekten sahiplenmeye ihtiyaç var. 
Bunun için de sendika algısını bi-
raz dönüştürmek gerekiyor. Yani 
sendikalar işçinin birleşme ve da-
yanışma örgütleri, mücadele ör-
gütleri ve bu şekilde örgütlendik-
leri takdirde bir anlamı var. Bu, 
sendikalar eleştirilmesin demek 
değil elbette. Sendika bir yerde, 47



işçi başka bir yerde doğru bir yapı 
değil. Toplu sözleşmeden top-
lu sözleşmeye elinde çantasıyla 
gelen, işverenle masaya oturup 
TİS bağıtladıktan sonra işçiyi bir 
daha görmeyen bir sendikal form 
var, bu formu değiştirmek lazım; 
algılarda yıkmak lazım; başka bir 
dinamiğe büründürmek lazım, 
diye düşünüyorum. Hakan da 
söyledi. Sonuçta insanlarda artık 
bir mücadele ihtiyacı, talebi var. 
Hak alma bilincinde müthiş bir 
dönüşüm yaşandı. Bu dönüşü-
mün sendikal örgütlenmeye de 
katkı yapacağını düşünüyorum. 
O anlamda sendikalara çok bü-
yük görevler düşüyor bence.

ERGÜN İŞERİ (Sendika Uzmanı): 
Tanımayanlar için söyleyeyim, 
eskiden DİSK’in uzmanıydım. 
Şimdi bir işkolu sendikasında 
Tekstil İşçileri Sendikası’nda çalı-
şıyorum. Yapılan tespitlerin hep-
sine katılıyorum. Son derece isa-
betli, zaten alanın içinden gelen 
arkadaşların gözlem ve deneyim-
lerinin sonuçları. Özge’nin konuş-
masını sendikacılar dinlese, gelip 
alnından öperdi, kendilerini çok 
iyi savundu bir anlamda. Bunların 
hepsi birer gerçeklik ve biz kendi 
gerçekliğimizden hareket etmek 
durumundayız. 

Niye sendikalar yoktu alanlarda? 
Aslında çok da büyük gerekçeler 
falan aramaya gerek yok. Son 
derece basit hale getirilebilir. İşçi 
sınıfının ve örgütlü yapısının böy-

lesi uzun süreli bir mücadeleye 
gün be gün katılması mümkün 
değildir. Bir kere işçi işini sürek-
li bırakamaz. İşini bırakmasının 
sınırları bellidir. Yasadan, toplu 
sözleşmeden kaynaklanan sı-
nırlar kadar işçilerin kendileriy-
le ilgili sınırlar da vardır. Buna 
bağlı olarak bir de sendikanın 
sınırlarını eklediğinizde, sınırları 
zorlamak için ciddi nedenlerin ol-
ması gerekir. Hem sendika hem 
de işçi bakımından kabul gören, 
zorunluluk yaratan, başka seçe-
nek bırakmayan nedenler ortaya 
çıkmalıdır.

İşçi sınıfının ortalama gelir dü-
zeyinin çok düşük olduğunu dü-
şündüğümüzde her bir günün işçi 
için çok büyük bir önemi vardır. 
Pek çok işçinin sendikaya üye 
olmaktan kaçmasının temel ge-
rekçesi o bir günlük ödeyeceği 
yevmiyenin kendisine çok faz-
la gelmesindendir. Bunu açıkça 
söylüyorlar: “Ben bir sendikaya 
gideceğim, zaten 850 lira para 
alıyorum. Onun bir günlüğünü 
de sendikaya üye olarak kay-
betmek istemiyorum.” Dolayı-
sıyla sendikaların böylesi bir yapı 
içerisinde işçiye, “işini bırak da 
gel” deme şansı yok. Onun için 
çok lüks bir talep bu.

Genel grev konusunda Hakan’a 
katılıyorum. Türkiye’de genel 
grev lafı artık laçka olmanın öte-
sine geçmiştir. Sağ mıdır, sol mu-
dur tartışmasına girmeye bile ge-
rek yok. Amiyane tabirle “suya 48



sabuna” genel grev talebinde bu-
lunuluyor. Bunun gerçek hayatta 
bir karşılığı yok. Olması da müm-
kün değil. Herkes genel grev tale-
bi konusunu bir kez daha gözden 
geçirmek durumunda. 

Gezi üzerinden sendikal hareketi 
tartışıyoruz ama biz bunun çok 
öncesinde İstanbul’da bir forum 
yaptık, Emeğin Hakları Forumu. 
13-14 Nisan 2013 tarihlerinde iki 
gün süren bu forumda sendikal 
hareketin durumunu bir anlam-
da net bir şekilde ortaya çıkardık 
gibi. Çünkü hepimiz içinden geli-
yoruz. Hem kendimiz yaşıyoruz 
hem de bunu dışarıdan gözleyen 
arkadaşlarımızın katkılarıyla bir 
noktaya ulaşabiliyoruz. Şu anda 
Türkiye’deki sendikal hareket 
ölüyor. Dolayısıyla bunu aşacak, 
Özge’nin ifadesiyle yeni sınıf pro-
fillerine uygun hale getirecek bir 
şeyi, yasaya bağlı değil, belki fii-
len artık ufak ufak tesis etmenin 
bir görev olarak önümüzde dur-
duğu gözüküyor. Nasıl olacağını 
düşünmek hepimizin görevi tabii. 
Bunun için mevcut yapının için-
den belki bir takım şeyler öner-
mek gerekebilir. Dikey örgütlen-
meler, yatay örgütlenmeler gibi. 
Aynı zamanda hem memurları 
hem işçileri birbirine katacak, 
iç içe geçirebilecek örgütlenme 
modelleri gibi… Bunların üzerin-
de birazcık daha yoğunlaşmak 
lazım. 

Gezi olayı hem sınıfsal yapısı 
bakımından hem yaşama geçişi 

bakımından hem de eylem bi-
çimleri bakımından kendi içinde 
birçok farklılığı içeren bir süreç. 
Onu tek bir kalıbın içerisine sok-
maya çalışmak bence yapılabi-
lecek en büyük hatalardan biri. 
Belki iktidarın hatası da bu oldu. 
Onu doğrudan doğruya bir kalıba 
döküp onun üzerinden yüklen-
meye gitti. Sendikal hareket an-
cak belli noktalarda buna destek 
çıkabilirdi. Belli ölçülerde destek 
çıkabilirdi. Onda başarılı oldu mu? 
Bence onda da olamadı. Yani en 
azından lojistik destek anlamında 
bir katkısı olabilirdi. Sık sık yapa-
cağı ufak çaplı eylem ve etkin-
liklerle eylemlerin daha da canlı 
hale gelmesi, en azından kendi 
tabanına aktarılması noktasında 
bazı girişimlerde bulunabilirlerdi. 
Bunu Hakan vurguladı.

Gezi Direnişi’ne katılanlar, en 
basitinden sosyal medya kul-
lanmaktan aciz bizim sendikal 
yapılarımızın önemli bir kısmını 
ve işçi sınıfı da dâhil olmak üzere 
örgütlü yapıların tamamını dışarı-
da bırakarak ve kendi örgütlülü-
ğünü kendi yaratarak bu sürecin 
içerisine girdi. Bu da bizim belki 
de almamız gereken derslerden 
bir tanesi. Sendikaların en azın-
dan bu yönde, sosyal medya 
kullanımı vb. bir ders çıkartıp, 
ona göre de örgütlülük yapısını 
düzenlemesi lazım.

Sendikal modele baktığımızda 
zaten, hepimiz söylüyoruz, işkolu 
sendikacılığı şu anda hakikaten 49



hiçbirimizi tatmin etmiyor. Sen-
dikacıları da tatmin etmiyor. Ben 
çok eski kuşak sendikacılarla da 
çalıştım. 46 sürecinden gelmiş in-
sanlarla da çalıştım. Yeni kuşak-
larla da çalıştım. Konuştuğunuz 
zaman herkes bir hüsran, acı içe-
risinde. Özellikle eski kuşak sen-
dikacılar ya da orta kuşak diyebi-
leceğimiz 1970’lerin sendikacıları 
“Nerede bu işçi sınıfı?” diyorlar. 
Yani onlar da birilerini kaybetmiş 
vaziyetteler. 

İşçi sınıfı dediğimiz sendikadan 
bir talimat veya çağrı geldiği za-
man, en haklı neden olsa bile, 
şuna bakıyor: 1) Otobüs ayarlan-
mış mı? 2) Uzun bir mesafeyse 
kumanyası hazır mı? 3) Sendika 
yolluk verecek mi? 4) Bu koşul-
lar sağlanmış ve aynı zamanda 
ücretli izin alınmış mı? Bunlar yan 
yana getirildiği zaman sendika-
nın talimatıyla bir eyleme gidili-
yor. Bir ölçüde de kendini haklı 
görüyor, çünkü “ben niye aidat 
ödüyorum ki, tabii yapacaklar,” 
diye düşünüyor. 

İşçi sınıfı ile örgütü arasında bir 
yabancılaşma var, ama daha 
önemlisi belki bir sınıf bilinci kay-
bı var. Ama öte yandan bu sü-
reçte, Gezi Direnişi’nde sendika-
nın talimatı olmaksızın, her türlü 
masrafını da kendisi karşılamak 
üzere, her akşam eylemlere ka-
tılan binlerce işçi vardı. Örgütlü 
veya örgütsüz. Bu da bir gerçek-
lik. Buradan sendikalarımıza yük-
lenmenin çok fazla bir esprisi var 

mı? Bence yok. Ölüyü dövmekten 
bir farkı da yok.

Mevcut sendikal yapılarla daha 
fazla yol almanın olanakları dara-
lıyor. Bundan sonra yeni bir yapı-
lanmayı ortaya çıkarabilmek için 
ne yapmamız gerektiğini düşün-
mek gerekiyor. Bunun ilk tohum-
ları da bir anlamda Emeğin Hak-
ları Forumu’nda atıldı. Ama orada 
konuşulanlar, sunulan tebliğler, 
yapılan tartışmalar ne yazık ki 
geniş bir kitleyle buluşturulama-
dı. Burada da bir şeyler tartışarak 
ortaya koymaya çalışacağız. Be-
nim şu an için ilk etapta söyleye-
ceğim şeyler bunlar. Çok teşek-
kür ederim.

FERDA KOÇ: Şimdi bir anekdot-
la başlayacağım. İstanbul’un bir 
kenar mahallesinde bir arkada-
şımın yeğeni –adı Zafer– araba-
sıyla beni bir yere götürüyor. Bir 
emekçi mahallesi. Dedim ki “Za-
fer ne oldu, bu Taksim eylem-
leri buraya yansıdı mı?” Zafer 
inşaat teknisyeni ve akıllı da bir 
genç. “Abi, bunlar emekçi in-
sanlar, bunların Gezi Parkı’yla 
falan işi olmaz ki,” dedi. Duygu-
daşlık meselesi önemli. Taksim 
Gezi Parkı’nda başlayıp bütün 
Türkiye’ye yayılan bu hareke-
tin sahip olduğu duygu kenara, 
yoksul/emekçi mahallelerine git-
tikçe ve taşraya gittikçe yayılan 
bir duygu değil. Bir duygudaşlık 
oluşmuyor. Bu bence birinci tur-
da bu hareketin sınıf karakteri 50



üzerine konuşurken üzerinde 
durduğumuz bir olgudan kaynak-
lanıyor. Bu olgu Haziran İsyanı’yla 
harekete geçen ücretli işçilerin 
esasen eğitimli işçiler kategori-
sinden olması. Eğitimli ücretli iş-
çileri isyana sürükleyen şey ise 
deneyimledikleri sınıf pozisyon-
ları. İş hayatına girerken, katılır-
ken sahip oldukları beklentilerin 
karşılanmasından ümidi kesmiş 
görünüyorlar. Yani bu, umutsuz 
eğitimli işgücünün isyanı. Geç-
mişte sol sapmayı tanımlamak 
için kullanılan “umutsuz küçük 
burjuvazinin isyanı”yla çağrışım 
gösteriyor. Bu bir umutsuzluk ha-
reketi. Kendilerini silen, tüketen, 
ortadan kaldıran bir rejimle karşı 
karşıya olma duygusunu taşıyor. 
Buna karşı direnmek mecburiye-
tindeyiz duygusuyla girilen bir 
hareket ve bu hareket motivas-
yonunu beklentilerinin karşılan-
mayacağına dair bir umutsuzluk-
tan alıyor. 

Hareketin ruhunu oluşturan saygı 
talebi bu hayal kırıklığının bir dışa 
vurumu. “Beni tanıyacaksın, be-
nim isteklerime kulak verecek-
sin, beni yok saymayacaksın, 
hor görmeyeceksin,” duygusuy-
du isyana rengini veren. Eğitimli, 
yüksek vasıflı bir işçinin bu reak-
siyona yönelmesindeki en önem-
li neden kendisinden önce aynı 
mesleğe sahip olan insanların 
gördüğü muameleyi kendisinin 
görmüyor ve görmeyecek oluşu. 
Gazeteciyse eski gazetecilerin sa-

hip olduğu pozisyona asla sahip 
olmayacağını artık bilmesi. Mü-
hendis ise eski mühendislerin sa-
hip olduğu pozisyona asla sahip 
olmayacağını artık bilmesi. Dok-
torsa eski doktorun sahip olduğu 
pozisyona asla sahip olmayacağı-
nı bilmesi. Bu mesleklere götüren 
okulların öğrencileri de daha üni-
versitedeyken kendilerini neyin 
beklediğini öğrenerek aynı hayal 
kırıklığını daha okuldayken ya-
şamaya başlıyorlar. Katılanların 
yüzde 35’inin üniversite öğrenci-
si olmasının arkasında da böyle 
bir gerçeklik var. İsyana katılan 
üniversite ve lise öğrencilerinin 
büyük bir bölümü öğrenci ha-
reketlerine de katılmıyor. Yani 
bu harekete katılan öğrenciler, 
öğrenci hareketinin katılımcıları 
değil, meslek sahipleri de meslek 
örgütlerinin hareketinin katılım-
cıları değil. 1 Haziran’da Diyar-
bakır’dayım, çocuk hekimi ye-
ğenim bana telefon ediyor, “Ben 
burada devrim yapıyorum, sen 
evde oturuyorsun, böyle şey 
olur mu?” diyor. 1 Mayıslar ve 
Cumhuriyet mitingleri dışında 
hayatında hiçbir politik eyleme 
katılmışlığı yok. Ama şu an 1500 
lira ücretle Çocuk Onkoloji’de yan 
dal yapıyor. Bunun yıllarca süre-
ceğinin, bir sonunun olmadığının 
artık farkında. Harekete geçme 
ihtiyacı duyuyor. 

İşçi sınıfının en alt grubunu oluş-
turan güvencesiz işçilerle eğitimli 
güvencesiz işçiler arasındaki duy- 51



gudaşlık yoksunluğunu bu nok-
tadan açıklamak olanaklı. 

Gezi hareketini çok seviyoruz, 
her formunu çok seviyoruz, ama 
bu hareketin yüzü bir ölçüde ge-
riye dönük. Bu hareketin yüzü 
halen ileriye dönük değil. Bilin-
ci, kendine ilişkin bilincini ileriye 
bakarak oluşturmuyor. Kendine 
ilişkin bilincini geriye değil de 
ileriye bakarak oluştursa, başka 
bir söylem geliştirecek. Az önce 
Metin’in çok güzel tarif ettiği 
genel güvensizlik durumunun 
hissiyatıyla hareket ediyor, ama 
bunu bir toplumsal rejim olarak 
sorgulayan sloganlarla gitmiyor. 
En yüksek slogan ne? “Tayyip is-
tifa, hükümet istifa”. Talep ne? 
“Parkın, bahçenin, kentin bana 
sorularak düzenlenmesi, kimli-
ğime saygı gösterilmesi ve oku-
muş yazmış insan olarak kadri-
min kıymetimin bilinmesi”. 

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 
olarak taşeron işçilerinin ilk ör-
gütlenmesinde bizim fark ettiği-
miz şey, bu işte ilerlememizi sağ-
layan şey şuydu: Taşeron işçiler 
“işçi” dahi sayılmayan, herhangi 
bir hak öznesi olarak tanınma-
yan, yani adam yerine konulma-
yan bir işçi grubuydu. Yıllar önce 
Mersin Tüm Sağlık Sen Şube baş-
kanı ile Tarsus SSK Hastanesi’nde 
örgütlenme çalışması yaparken 
değişik giysilerle çalışan insanla-
rın kimler olduğunu sorduğumda 
bana, “onlar müteahhit” demiş-
ti. O zaman anlamıştım ki, yılları-

nı işçi sınıfı mücadelesine vermiş 
arkadaşlar bile taşeron işçilerini 
oranın işçisi, oranın çalışanı, işçi 
yerine koymuyor. Bu nedenle 
biz taşeron işçilerini örgütler-
ken propagandamızın temeline 
“adam yerine konulmak”, “işçi 
sayılmak”, “hak eşitliği” gibi çok 
temel kavramları koyduk ve ba-
şarılı olduk.

Gezi hareketi güvencesizlik cen-
deresindeki bu büyük işçi yığı-
nının çok önemli bir özelliğine 
temas ediyor. Kendisine ilişkin 
saygı talebiyle işçi sınıfının geniş 
güvencesiz yığınının saygı tale-
bini birleştirebilmesi mümkün, 
ama yüzü geriye dönük olduğu 
için bunu yapamıyor. Yüzü geri-
ye dönük olduğu için “bana say-
gı göster” demiyor, “mesleğime 
saygı göster, okumuş yazmışlı-
ğıma, emeğimin niteliğine say-
gı göster” diyor. Bunun için de 
sınıfın geri kalanıyla bütünleşme 
imkânı zayıf bu hareketin. An-
cak olumlu bir başka şey var: Bu 
hareket bitmeyecek. Çünkü bu 
bir dünya hareketi. Bu bir Türki-
ye hareketi değil. Occupy Wall 
Street’le başladı, İspanya, Yuna-
nistan, Mısır, Tunus derken bize 
geldi. Ama göründüğü kadarıyla 
Mısır’daki iş de bitmeyecek, Tu-
nus’taki iş de bitmeyecek, Yu-
nanistan’daki de bitmeyecek. Bu 
hareketler devam ettiği sürece 
Gezi ruhu dediğimiz şey de var-
lığını sürdürecek. Dolayısıyla sını-
fın başka kollarının benzer tarzda 52



eylemlere yönelmesi ihtimalinin 
imkânı uzun bir süre olacak. Ka-
famızı buradan çalıştırmamız ge-
rektiği düşüncesindeyim. 

İki kesim arasındaki kopukluğu 
giderebilmek açısından bu ha-
reketin uygun bazı özellikleri de 
var. Haziran günleri boyunca or-
taya çıkan hareket tarzı, işçi sını-
fının belli bir segmenti tarafından 
takip edilen bir hareket tarzı. Ve 
bu segment dediğimiz gibi vasıflı, 
okmuş yazmış, her biri işyerin-
de yaptığı işi kıymetli bulan bir 
personel topluluğu. Bu personel 
topluluğu işyerinde kendisini 
yöneten, idare eden sermayeye 
karşı karşıtlaşma içinde sokağa 
çıkmıyor. İktidarla karşıtlaşmak 
için de işyerinden kopuyor, soka-
ğa, meydanlara çıkıyor ve genel 
olarak saygı talep ediyor. Yani 
işyerinde beş kuruşun üstüne 
beş kuruş daha koyalım, burada 
toplu sözleşme olsun gibi talep-
lerle hareket etmiyor, genel top-
lumsal taleplerle hareket ediyor. 
Parkıma dokunma, şehrime do-
kunma, burayı yağmalama, ha-
yatımı özelleştirme, her şeyi pi-
yasa malı yapma gibi taleplerle… 
Abbasağa’da, Yoğurtçu Parkı’nda 
tartışılan öneriler karakteristik-
ti. “Meta ekonomisinin dışına 
çıkalım; AVM’lere boykot uy-
gulayalım; Dayanışma grupları 
kuralım ve takas ekonomisine 
yönelelim” gibi ütopik sosyalist 
öneriler havalarda uçuşuyordu. 
Gezi’de ortaya çıkan ilişki tarzının 

cazip olmasına sebep olan şey 
Gezi’deki insani ilişkiler ortamı-
nın çok güzel olmasının yanında 
yaratılan alternatif ilişkilerin top-
lumun geri kalanında bir karşılı-
ğının bulunmasıydı. Güvencesiz 
işçilerin alt kesimleriyle bu nok-
tadan bir paralellik sağlayabil-
mek mümkün. Taşeron işçiler 
de “toplu sözleşme” gibi işyerini 
esas alan taleplerle hareket et-
miyorlar, bir başka çalışma rejimi 
talebine yöneltilebiliyorlar. 

Üçüncü olarak bu işçi grubunun 
eylem tarzı barikat kurma ve is-
yan etme. Biz ne zamandır işçi 
sınıfının barikat kurma ve isyan 
etme şeklinde bir eylem çizgisi-
ne yönelmediğini görüyoruz? 20. 
yüzyılın başından beri. Fordist 
bant çıktığından beri işçi sınıfı-
nın temel mücadele aracı grev. 
Başka bir şey yok. Ama ben Dev 
Sağlık-İş’te çalışmaya başladığım-
dan beri bir tane grev görmedim 
arkadaşlar. Bir sürü direniş yap-
tık, çeşitli eylemler yaptık ve ta-
şeronluk meselesini Türkiye’nin 
gündemine soktuk. Dama çıktık, 
atarız kendimizi dedik, yol kestik 
ama grev yapmadık. 

Bildik üretim sürecinin içerisin-
den gelişen eylem çizgisini şu an 
yapmaya kalkıştığın zaman yapı-
labilir bir şey değil. Şu an grev ya-
pılamıyor. 20 senedir Türkiye’de 
işveren istemezse grev yapıla-
maz. Üretimden gelen gücün 
kullanılabilmesi için işyerini aşan 
mevzilerin de kazanılması ge- 53



rekiyor. Ve bu başka mevzilerin 
kazanılması için değişik tarzda 
hareket biçimlerinin yeni işçi ha-
reketi biçimleri olarak tarih sah-
nesinde yer almasına ihtiyacımız 
var. Bu bakımdan, sendikal hare-
kete iş düştüğü kanaatindeyim. 
Mesela, bir grup sendikal akti-
vistin çabasıyla işçi hareketinin 
konusu haline gelmeye başla-
yan asgari ücret etrafındaki kitle 
kampanyalarının Gezi Hareketi 
sonucunda ulusal çapta örgüt-
lenen hareketlere dönüştürül-
mesi olanaklıdır. Örneğin asgari 
ücret seviyesinin belirlenmesine 
yönelik bir isyan momenti yara-
tılabilirse, Gezi hareketinin akti-
vistlerinin kendilerine ilişkin bi-
linçlerinde de köklü değişiklikler 
yaratabilir bu. 

İkincisi bu 4+4+4 sistemi sadece 
yarı-vasıflı güvencesiz işçi kay-
nağı yaratma amacını taşımıyor. 
İşgücünün dinselleştirilmesi ama-
cını da taşıyor aynı zamanda. Ve 
aynı zamanda eğitimin özelleş-
tirilmesini amaçlıyor. Ve bütün 
bunları bir araya getiren bir yapı 
olarak Türkiye toplumunun hep-
sini ilgilendirdiği gibi yoksulları da 
çok fazla ilgilendiriyor. Bu eğitim 
sisteminin yoksulları ilgilendiren 
kısmını öne çıkaran bir siyasi 
kampanyaya yönelmek. Merke-
zine kamusal alanın özelleştir-
mesine yoksullar adına bir karşı 
çıkışı koyan bir militan kitle ha-
reketinin gelişmesi halinde yine 
Gezi bilincini değiştirecek başka 

bir momentin elde edilebileceği-
ni düşünüyorum. 

İşçi hareketinin konvansiyonel 
örgütlerinin ve konvansiyonel 
yapılarının terk edilmesini öner-
miyorum. İş yeri örgütlülüklerini 
bırakalım mı; hayır asla bırak-
mayalım. Tam tersine bence 
bu hareketin en büyük zaafını 
yenmeli, iş yeri örgütlerinde ger-
çekleştiremediğimiz bir değişimi 
gerçekleştirmemiz gerekir. İsyan 
ayrı yerde üretim ayrı yerde dur-
mamalı. İşyeri örgütlerini iptal 
edelim. Meydanlarda örgütleye-
lim. Hayır, işyeri örgütlülüğümü-
zü tutalım. Ama biz muhakkak 
mahalli merkezler oluşturalım. 

Haziran İsyanı bizim önümü-
ze ulusal hareket düzeyinde bir 
işçi hareketi yaratma görevi-
ni koyuyor bence. Bu gündemi 
örgütlerken, mahalli düzeyde 
de örgütlemek lazım. Önemli 
ölçüde de merkezlerden örgüt-
lemek lazım. İstanbul için konu-
şursak, Kadıköy’den Taksim’den, 
Mecidiyeköy’den, Bakırköy’den; 
Ankara’da Kızılay’dan. Ama bu 
merkezlerden hareket ederken, 
çevreden merkezlere doğru kitle 
kolları oluşturmayı hesap etme-
miz lazım. Yani servislerinin yo-
lunu kent merkezlerine kırdıran 
işçi önderlerini yaratmamız la-
zım. Hareket tarzına göre örgüt 
biçimleri de üretmemiz lazım. 

Bence DİSK-AR açısından bize 
düşen bu tip örgütlerin nasıl ör-54



gütlendiğini ulusal çapta yeni 
işçi hareketlerinin ne tip örgütsel 
modellerle örgütlendiğini açığa 
çıkaracak çalışmalar yapsak fay-
dalı olur kanısındayım. Biraz uzun 
oldu, kusura bakmayın.

TÜL AKBAL SÜALP: Umarım der-
dimi derli toplu anlatabilirim. As-
lında, anlattığınız şey, belki şöyle 
bir şey. Zaten Gezi, Taksim ve de 
Türkiye’nin birçok yerinde de 
insanlar işten çıkıp ya da hafta 
sonu [eyleme] katıldılar. Bir “boş 
zaman” eylemliliği, hareketi gibi. 
Çalışma saatlerinden arta kalan, 
sana tanınmış olan zamanda 
harekete katılmak. Yani aslında 
kendimizi yeniden ürettiğimiz 
anın tasarrufunu kullandık; pek 
çoğumuz böyle katıldık. Çünkü 
bahsettiğimiz bütün koşullar ge-
çerli. İşçi sınıfını hepiniz benden 
daha iyi biliyorsunuz. Yani ek-
mek kazanılıyor. Evde çocuk var, 
okul var, bilmem ne var ve baş 
edemeyeceği koskoca bir dünya 
var. Çocuğu okutmaya mecbur 
aslında. Bu yüzden iş yerinde süt 
dökmüş kedi gibi. Üretim süre-
cinde güçlü olabilmek meselesi 
önemli ama ben bu boş zaman 
denilen çalışmadan arta kalan 
zamanı da konuşmak istiyorum. 
Burada bir hareket alanımızın ol-
ması meselesi ve dinamiğini de 
düşünmek gerekiyor. Haziran’ın 
son haftası yaptığımız araştırma 
projesi nedeniyle Adana, Mersin, 
Antakya’ya gittik. Bir hafta son-

ra da Antalya’ya gittik. Ve biz 
giderken kendi aramızda dedik 
ki hiç Gezi’nin lafını etmeyelim, 
İstanbul’dan bakarak gündemi 
kurmayalım ayıp olmasın. 

Biz uzun sohbet ediyoruz. Anket 
de yapmıyoruz. Sevimsiz bir du-
ruma düşmeyelim dedik. O kadar 
sorunları var, niye böyle bir şey 
onları ilgilendirsin, diye düşün-
dük. Şöyle söyleyeyim, 307 kişiy-
le görüştük bu 15-20 gün içinde. 
Kalabalık bir grubuz. Kesin sayı 
vereceğim. 7-8 kişi dışında her-
kes Gezi’yi kendiliğinden konu 
etti. Bunun üzerine konuşmak 
istediler. Yani konuyu onlar açtı. 
7-8 kişi de konu olarak açtı. Ama 
onlar beğenmediklerini ve şid-
detle karşı olduklarını söyledi-
ler. Diğerlerini bilmiyorum ama 
o 7-8 kişiden ikisi Adana’da ilk 
gün karşılaştığımız guruptandı. 
Sonradan anlaşıldı ki meğerse 
onlar AKP’nin parti teşkilatında 
da çalışıyorlarmış. Onun dışında 
Antalya’daki iki kişiyi de önce 
çok anlayamadık, böyle çok soy 
bir faşizm diliyle konuşuyorlardı. 
Bunlar kim dedik merak ettik. İşçi 
Partili oldukları sonradan çıktı. Ve 
Doğu Perinçek’in yazısından son-
ra, öfkenin sebebi oydu. Bilemi-
yorum. Geri kalan herkes bu ko-
nuyu konuştu. Kendileri açtı ve 
bir cesaret duygusu vermiş gibiy-
di. Bence bu Haziran sürecinin en 
önemli etkilerinden biri kamusal 
alan dediğimiz ama public sphe-
re karşılığında kullanılan ya da is- 55



terseniz ona artık toplumsal kat-
man diyelim, çünkü alan değince 
hakikaten mekân anlaşılıyor. 
Ben çok uzun zamandır kamu-
sal alan, alternatif kamusal alan 
meselesini derste yırtına yırtına 
anlatan biri olarak, benim için 
mucizevî bir şey oldu bu. Gerçek 
oldu. Bunu anlatıyordum, ama bir 
türlü de anlatamazsınız ya. Ete 
kemiğe bürünmez bir türlü. Oldu 
işte. Bunun çok önemli bir katkı 
olduğunu, bütün bu deneyimin 
bilgisi olarak, kendisini üreten bir 
şey olarak bize bir şey söylediği-
ne inanıyorum. Ve buna paralel 
olarak eklemek istiyorum. Biz bu 
alan çalışmasında çok uzun ko-
nuşuyoruz gittiğimiz görüşmeler-
de. Bütün görüşmeler 45 dakika 
ila 1 saat arasında sürebiliyor. Ve 
hep utanıyoruz, yemek saatiniz-
den aldık, affedersiniz diye özür-
ler diliyoruz. Oysa bize teşekkür 
ediyorlar. Çünkü konuşmak, der-
dini anlatmak, birinin onu bir ne-
denle dinlediği fikri insana çok iyi 
gelen bir şey. 

Bir şeyi konuşmak meselesi ve 
tartışmak meselesi, şurada yap-
tığımız da o. İnsanın zihni açılır 
ya… Unuttuğun bir şeyi başka bi-
risi söyler, aklın aydınlanır. Ha, bu 
olabilir dersin. Yani insanın insan-
la zihinsel teması, aynı zamansa 
tabii bedensel teması, parkta da 
olan oydu. Birlikte yemek yapıldı, 
oturuldu, kalkıldı, yatıldı, uyanıl-
dı. Şimdi tuhaf ve romantik bir 
şey söyleyeceğim ama insanın 

insana ihtiyacı var hakikaten, 
böyle bir birlikteliğe, ortak ya-
şama ihtiyacı var. Dolayısıyla bu 
burada bir potansiyel olarak du-
ruyor. İşçi için de duruyor. Elbette 
işçi ekmeğini kaybetmeyi göze 
alamayacaktır. Bu çok insani bir 
şey. Ben de böyle yaşıyorum, be-
nim de kapının önüne konulma 
korkum var. Şaka değil. Çünkü 
benim de ödemem gereken şey-
ler var, sorumluluklarım var vs. 
Bir cesaret var ama o biraz kor-
kak cesareti aslında. Yapıyorsun 
ama böyle yapıyorsun. Dolayısıy-
la bu metal işçisi için de geçerli, 
kundura işçisi için de geçerli. Bu 
sağlık işçisi için de geçerli. Bu her-
kes için geçerli; oraya ait bir şey 
üretmek durumundayız hakika-
ten. Ama öbür taraf tan da bir 
araya gelinecek böyle kamusal 
alanlar üretebilecek bir şey yara-
tabilirsin. Birlikte yaşam alanları 
yaratabilirsin. Burası üretken ve 
verimli bir yer olur zaten. Hare-
ketin bize gösterdiği aslında böy-
le bir şey oldu. 

Birkaç şeyi oturur önümüze ha-
kikaten koyarsak, bizden önceki 
pek çok çalışmanın söylediği gibi 
biz de bu süreçte şu ana kadar 
500 işçiyle görüştük. Hakikaten 
biz de onu gördük, kırdan kopuş 
var. Kırdan artık hiçbir şey bek-
lemeden yaşamak zorunda olan, 
hatta varsa eğer orada toprak 
oraya destek vermek zorunda 
olanın kendisi olduğu bir yapı 
oluşmuş durumda. Son 10-15 yı-56



lın getirdiği hızlı bir işçileştirme, 
hem mülksüzleştirme hem işçi-
leştirme gerçekliği var. Zorunlu 
göç. Kürtlerin durumundan tutun 
da giderek tarlanın vesairenin, 
çiftçinin çubuğun kalmaması, ta-
rımın yapılabilir bir iş olmaktan 
çıkması… Yani biz bir Çukurova 
dolandık, korkunçtu hakikaten 
durum. Bitmiş tarım. Hakikaten 
bitmiş. Bunları gördüğünüz za-
man aslında karşımızda ne tür 
bir yapı olduğunu da görüyoruz. 
O gün Serkan’a söylüyordum. 
Köşe başındaki 10 yıl önce küçük 
bir atölye bugünün desteğiyle 
birlikte büyük patrona dönüş-
müş durumda. Ve hakikaten kan 
pahasına dönmüş durumda. Öyle 
atölyelere gittik biz 9 yaştan 16 
yaşına kadar 50 kişilik atölyenin 
yarısı bu nüfus mesela. Hakika-
ten 1700’lerin yaşandığı bir şeyle 
karşılaşıyorsun ve de görüyorsun 
ki hükümetin dayandığı şey bu, 
kendine yarattığı yeni burjuvazi, 
güç kaynağı… Onun adına zaten 
TOMA’larıyla üstümüze geliyor. 
Adana’da böyle oluyor, burada 
da… Mesela Haziran süresinde 
Antep’i hiç duymamıştım ben 
ama on binler yürümüşler haki-
katen ilk hafta. Mesela Tepeüstü 
diye, bilenleriniz varsa bir ma-
halle var; eskinin 1980 öncesinin 
çok ciddi bir işçi mahallesi. Orada 
her akşam toplanılıyordu. As-
lında o şehirler en azından hâlâ 
dinamik. Antakya zaten…orada 
bir ölüm kalım meselesi dönüyor 

hakikaten. Bütün bu canlılığın ve 
sürecin gösterdiği gibi kendimizi 
yeniden-üretme alanlarımızın sa-
hiplenilmesi gerekiyor, diye dü-
şünüyorum. Yani kapitalizmin eli-
mizden aldığı ve “kendi”leştirdiği 
bize ait olan, kendimizi yeniden-
üretme zamanımızın tasarrufunu 
da bu zamana ait üretim araçla-
rını da yeniden ele geçirmeliyiz. 
Orada bir şey yapılabilir. Ortak 
yaşam deneyimleri üretilebilir ve 
bu bir güç kaynağı oluşturabilir. 
Üretimden gelen gücü kullanabil-
mek için örgütlenirken kendimizi 
nasıl yeniden üreteceğimize ait 
olan alanda da güçlenmek ve ör-
gütlenebilmekten söz ediyorum.

KURTAR TANYILMAZ: Mazur 
görün ancak biraz şaşırdım ve 
irkildim. Şundan dolayı. İkinci 
oturumda tartışma bana başka 
bir yere kaydı gibi geldi açıkçası. 
Şu anlamda: Biz ikinci oturum-
da “Sendikalar ne yapabilir?” 
meselesini tartışırız, diye umu-
yordum. Şimdi burada DİSK’in 
binasında oturuyoruz. DİSK, bizim 
açımızdan, bize göre, bütün iç so-
runlarına rağmen, her zaman sa-
hip çıktığımız en örgütlü, en ilerici 
konfederasyon; bu bakımdan ya-
pılan tartışma bana biraz ironik 
geldi, mazur görün. “Bu sendi-
kalarla olmaz, sendikalar bit-
miş vaziyette” durumuna geldik. 
Dolayısıyla tartışma, “üretimden 
gelen gücümüzü değil, ama 
tüketimden gelen gücümüzü 57



veya boş zamanlardan gelen 
gücümüzü kullanmalıyız”a doğ-
ru ilerliyor. Bu bakımdan doğrusu 
biraz irkildim. Kanımca “üretim-
den gelen gücümüzü kullanarak 
sendikalarla ne yapabiliriz?” so-
rusu önemli. Ondan dolayı gayet 
somut önerilerim olacak, ancak o 
somut önerilere gelmeden birkaç 
şeyi netleştirmemiz lazım. Şuna 
bir itirazım yok; “yeniden-üretim 
alanını önemseyelim, efendim 
mahallelerde örgütlenilsin” de-
nilirse, bunlar tabii ki önemli, bir 
itirazım yok; ama asıl soru bence 
şu: “Biz burada ne yapacağız?” 
Yarın öbür gün çıktığımız zaman 
forumlarda, orada burada, “DİSK 
ne yapacak?” sorusunu konuşu-
yorsak, “DİSK yönetimi ne ya-
pacak, ne yapmalı?” sorusunu 
konuşuyoruz demektir.

Bu açıdan birkaç noktayı netleş-
tirmek lazım. Ben hakikaten bu-
nun üzerine konuşmamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Ayrıntısına 
girmeyeceğim. Sendikal bürokra-
si tartışması apayrı bir tartışma, 
ayrıntısına girmeyeceğim. “Böyle 
bir şey yoktur” falan dendi. Şunu 
soralım, “o halde neden işçiler 
sendikalara güven duymuyor?” 
Biraz Atilla Bey bahsetti. Başka 
bir arkadaşımız, galiba Serkan, 
“sendika algısı neden güçlü de-
ğil?” dedi. Bunların üzerine gitme-
miz lazım. Niye insanlar sendikal 
örgütlenmeden uzak duruyorlar? 
Hele hele en çok uzak duranın –
mavi yakalılar görece daha me-

yillidir girmeye– beyaz yakalıların 
olduğunu biliyoruz. Bizim bugün 
tartışma konumuzun bir kısmı 
da bununla ilgili. Biraz evvel öyle 
demedik mi? Halk isyanına ilişkin 
bir nebze sınıfsal karakterden 
söz edilirse, “bunun ana ekseni-
ni beyaz yakalılar oluşturuyor,” 
dedik. Biraz önce, ilk oturumda 
konuştuklarımızı hatırlayacak 
olursak, ben o bağlantıyı kopar-
mayalım diyorum. Dolayısıyla bu 
açıdan baktığımızda, bu sorunun 
üzerine gitmek lazım. Başka tür-
lü örgütlersek örgütleyelim. Yok 
ama DİSK, KESK vb., “Biz sendi-
kalar olarak örgütlemeyi nasıl 
yapacağız?” sorusunu soruyor-
sak, “bunlar bizden neden uzak 
duruyorlar?” sorusunun cevabı-
nı vermemiz gerekiyor. Burada 
ben izlenen sendikal politikala-
rın önemli olduğu kanısındayım. 
Herkes kendi kendini yönetsin, 
temsili demokrasi olsun. Oraya 
birazdan geleceğim. 

Hâlbuki ne var? Sendika yönetim-
leri var. Beğeniriz, beğenmeyiz, 
bir şekilde seçiliyor. KESK’in yö-
netimi var, DİSK’in yönetimi var 
vs. Bunlar birtakım politikalar iz-
liyorlar; bu politikalar her dakika 
değişmiyor, bunları 20 senedir iz-
liyorlar, 30 senedir izliyorlar. Aca-
ba yıllardır izlenen bu politikalar 
işçilerin güvenini sarsmış olabilir 
mi? Niye biz bunun üzerine git-
miyoruz? “Neden yıllar itibariyle 
bu güven aşındı?” sorusunu öne 
almamız lazım. Daha ayrıntısına 58



girmeyelim. Fakat ben şunu da 
anlamakta zorluk çekiyorum. 
Bakın hep Türkiye’ye bakıyoruz, 
Avrupa’dan niye bakmıyoruz? 
Mısır’dan yahut Arap ülkelerin-
den? Yanlış biliyorsam lütfen 
düzeltin. Oralarda bir nebze bir 
isyan olduysa bir nebze devrim-
ci hareketlenme olduysa, elimizi 
vicdanımıza koyalım, işçi hareke-
ti o işin bir parçası. Ve sendikalar 
da onun büyük bir parçası. Bir 
dizi olgusal kanıt ortaya konabi-
lir. İtiraz varsa tartışalım. Oralarda 
işçi sendikaları büyük oranda bu 
mücadele sürecinin bir parça-
sıdır. Ve bunlar genel greve de 
gitmekteler. Biz ise… Genel greve 
gitmekten niye bu kadar ürkü-
yoruz? Daha biz kendimiz -yani 
sendika yönetimlerini kastediyo-
rum- kendimize güvenimiz yok-
sa, tabii ki işçilerde de ne umut 
kalıyor ne de güven. Avrupa’dan 
tutun başka birçok yere kadar 
genel grevler gerçekleştiriliyor. 

“Efendim orası Avrupa”. Tu-
nus ne oluyor? Mısır ne oluyor? 
Türkiye’nin o ülkelerle karşılaş-
tırıldığında gerek sanayi anla-
mında gerekse de işçi hareketi 
anlamında daha ileri olduğuna 
bilmem itiraz eder misiniz? Orada 
sendikalar bal gibi de genel gre-
ve gidiyorlar. Ne kadar etkin ol-
duklarını ayrıca konuşuruz. Ama 
olgusal olarak doğru değil. Başka 
yerlerde ciddi şekilde genel grev-
lere gidilebiliyor. Dolayısıyla şunu 
özellikle vurgulamak istiyorum: 

Asıl somut önerilere geçmeden 
evvel, şu açıdan da önemli bu 
arkadaşlar. Bakın. Taksim Da-
yanışması var. DİSK’i temsilen 
Arzu Başkan da bunun içindeydi. 
Gezi’de yapılan eylemlerde ve 
işgal esnasında örgütlü/örgütsüz 
bir sürü insan sürece katıldı. Ama 
bütün o topluluğun taleplerini 
kim dile getirdi arkadaşlar? Tak-
sim Dayanışması. Güvencesizler 
değil, örgütsüzler ya da diğer ör-
gütlü kesimler değil. Onları tem-
sil eden belli örgütler gitti orada, 
beğeniriz, beğenmeyiz, hükü-
metle pazarlık etmeye çalıştı. 
Bakın çoğu zaman forumlarda, 
eğer gözlemlediyseniz, “efen-
dim aman hiyerarşi olmasın, 
aman böyle belli bir örgütlülük 
olmasın, aman sendikal yapılar 
olmasın,” görüşü yaygındı. Hele 
hele beyaz yakalılarda ağırlıklı ol-
mak üzere bir uzak durma [var] 
örgütlenme fikrinden. 

Hâlbuki ne oluyor? İstediğiniz ka-
dar siz temsilci sağlamaya çalışın, 
birileri sonunda temsilci oluyor 
ve gidiyor, orada pazarlığa otu-
ruyor. Başka bir istisnai örneğini 
ben bilmiyorum. Daha sonra tar-
tışacağız. Birileri… Dolayısıyla o 
birilerini biz seçebiliyor muyuz? 
O birilerinin o pazarlıkta masaya 
sağlam oturmalarını biz sağlaya-
biliyor muyuz? Soru budur. “Biz” 
derken, değişik kesimlerin tem-
silcileri. Bunun için sendikalara 
önemli bir iş düşüyor, diye düşü-
nüyorum. 59



Şimdi görüşlerimi toparlamaya 
çalışacağım. Özetle sendikalara 
burada önemli bir iş düşüyor, 
diye düşünüyorum. Sendikalar-
dan biz ümidi kestiysek, burada 
oturmamız, toplanmamız biraz 
tuhaf oluyor. DİSK ne yapabilir, 
KESK ne yapabilir yarın somut 
olarak? Soru budur! Biz buradan 
çıktığımızda yarın ne yapacağız? 
Forumlarda bu hareketin ileri gö-
türülmesi konusunda hangi ileri 
talepleri dile getireceğiz? Soru 
budur, diye düşünüyorum ben. 
Buna ilişkin somut önerilerim 
olacak. Ama başa dönüyorum. 
İki önemli noktayı vurguladım 
ben. Bir tanesi uluslararası pers-
pektifi de işin içine katarak dö-
nemin taleplerine ilişkin… Döne-
min karakteri “sopayla ekonomi 
yönetimi”dir. 

Adamlar bunu uyguluyorlar. 
Avrupa’da falan da böyle. İstis-
nası yok, söyleyeyim. Avrupa’da 
daha mı farklı yapıyorlar? Bütün 
seçilmiş bakanları, başbakanları 
çektiler kenara, tamamen tek-
nokratlara geçtiler. Türkiye’de de 
benzer bir şekilde uygulanıyor. 
Alınan silah, güvenlik harcama-
ları vs. artışından örnek verdim. 
Dolayısıyla önümüzdeki dönem-
de sermayenin saldırısı daha da 
şiddetlenecek. Bunu artık öngö-
relim. Biz öngöremedikten sonra 
yanlış işler yapabiliriz. Dolayısıyla 
pazarlık şansının, uzlaşmacı ma-
nevra alanları yaratma şansının 
olmadığı bir döneme giriyoruz. 

Hele hele Türkiye ekonomisinin 
kırılganlığı ve ciddi krizin ciddi 
bir olasılık olduğu durumda. Kri-
zin geldiğini düşünecek olursak, 
adamların saldırıları daha da ar-
tacaktır. Bu birinci tespit. 

İkinci tespit, hareketin sınıfsal 
karakterini burada tartıştık ilk 
bölümde. Orada da ben üç aşağı 
beş yukarı ortaklaştığımız kana-
atindeyim. Burada aramızda çok 
büyük farklılıklar yoktu. Dedik ki 
bu karakterin ana unsuru nedir? 
Bunun içinde öğrenciler vardı, 
genç işsizler vardı, güvencesiz 
çalışanlar vardı. Ve ana gövde-
sini de beyaz yakalılar oluştu-
ruyordu. Burada hemen hemen 
üç aşağı beş yukarı anlaşıyoruz. 
Dolayısıyla meseleye bu açıdan 
baktığımızda bu kesimi işçi sınıfın 
talepleriyle nasıl buluşturabiliriz? 

Aslında biraz evvel sorulan soru 
buydu. Bunun arasındaki bağlan-
tıyı nasıl kurabiliriz? Bunu sınıf-
sal bir alana kanalize edebilmek 
eğer derdimiz ise, bu isyanın sı-
nıfsal karakterini analiz etmek 
gerekir. Şimdi biraz evvel deniyor 
ki “efendim bu kesimle bir duy-
gudaşlık kuralım”. Bir itirazım 
yok. Yani hakikaten o duygu-
daşlık nasıl kuruluyor? Kanımca 
o duygudaşlığın mahallelerden 
hareketle örgütlenilmesi çok zor. 
O duygudaşlık kiminle kim ara-
sındaki duygudaşlık? 

Diyelim ki mavi yakalı ve fab-
rikalarda örgütlenmiş işçilerle 60



beyaz yakalılar arasında. Peki, o 
duygudaşlığı nasıl kuracaksınız? 
“Efendim işte biz bunları boş za-
manlarında ya da mahallelerde 
örgütleyelim?” Hangi mahalleler 
arkadaşlar? Yani sizler benden 
daha iyi bilirsiniz. Beyaz yakalı-
ların sıklıkla gittiği yerler Taksim, 
Beyoğlu gibi yerlerdir. Öbürleri-
nin, yani mavi yakalıların gittiği 
yerler başka mahallelerdir. Ma-
halleler bambaşka yerlerde. On-
larla duygudaşlık nasıl kuracaksı-
nız? Ve sınıfsallıktan kopartırsınız. 
Sınıfsallık kazandırmak istiyor-
sak, sağlam bir sınıfsal kaynak 
kurmak istiyorsak, bunlar arasın-
da, “hepimiz işçiyiz, üretimden 
gelen gücümüzü kullanacağız” 
vs. anlamında, üretim alanında 
örgütlenme üzerinden gitmemiz 
gerekiyor. Burada da sendikaların 
ben çok şey yapabileceği kanaa-
tindeyim. 

Somut önerilere geçiyorum. Ne 
yapılabilir? Bir tanesi, yani her 
şeyi yeniden keşfetmeye gerek 
yok, bu “Wall Street’i İşgal Et” 
eylemlerinin “Biz yüzde 99’uz” 
sloganı üzerinden pekâlâ yürü-
nebilir. Gayet sınıfsal bir temelde. 
Bu slogan etrafında forumlara, 
örgütlenmeye gidildiği zaman, 
bu slogan üzerinden pekâlâ gidi-
lebilir. “Biz yüzde 99’uz”. Başka 
bir slogan, “Üreten biziz, yöneten 
de biz olacağız” olabilir. Bu ne işe 
yarayacaktır somut olarak? Sınıf-
sal bir kanal kurmaya, bu bah-
settiğimiz işçi sınıfının iki kesimi 

arasında gerçek anlamda sınıfsal 
bir kanal kurmaya… 

İkinci olarak yarın öbür gün ta-
leplerimiz ne olacak? Taksim 
Dayanışması’nın taleplerinin de 
bir yerden sonra tıkandığını kabul 
edelim. Yarın nereye yürünecek? 
Üçüncü köprüye mi itiraz edile-
cek? Devlet özelleştirmek üzere 
başka yerleri işgal ederse oralara 
mı gidilecek? Hangi talepler etra-
fında? Biraz evvel ne diyorduk? 
Biz bu kesimleri “işçi sınıfının ta-
lepleri etrafında buluşturalım” 
diyorduk. Bu taleplerin örgütleyi-
cisi Taksim Dayanışması olur –bu 
başka bir biçim altında olur. Dola-
yısıyla oradaki sendikalar DİSK ol-
sun, KESK olsun temsiliyetleri çok 
önemli. Onların atacağı adımlar, 
bahsettiğimiz talepleri dile getir-
meleri önemli. Öte yandan o fo-
rumlarda yer alanların da bunları 
denetleyebilmesi önemli- eğer 
bir demokratik katılımdan söz 
edeceksek. Başbakan açık açık 
söyledi: “Ayaklar baş olamaz” 
diye. O öfkenin, o umutsuzluğun 
üzerine değindiğim şekilde git-
mek gerekiyor. 

[Üçüncü] olarak beyaz yakalıla-
rın örgütlenmesi meselesi… Bu 
hep karşımıza çıkan bir sorun. 
Ben kendim bir dönem Öğretim 
Elemanları Sendikası (ÖES)’nda 
yaşadım. Söz konusu sendikada 
öğretim elemanları hayatta Eği-
tim Sen çatısı altında örgütlen-
mek istemediler. Sonunda yasal 
bir değişiklik oldu. Mecbur kaldı- 61



lar, girdiler. “Efendim bizim so-
runlarımız farklı,” dediler. Senin 
sorunların farklı olabilir. 

Ayrıntılarına giremiyorum zaman 
açısından. Bu her yerde var. Be-
yaz yakalılar da “biz ayrıcalıklı-
yız, farklıyız” derler. Biraz evvel 
konuştuk, ayrıcalıklı katmanı 
dedik işçi sınıfının vs. Dolayısıyla 
bunun üzerine de sınıfsal temel-
de gitmek lazım. “Evet, farklılık-
larınız var, farklı sorunlarınız 
var, bunları gözeten bir yerden 
ama sınıfsal olarak işbirliği yap-
mak zorundasınız,” demek ve 
bu doğrultuda somut politikalar 
üretmek durumundayız. Çünkü 
birlikte mücadele etmek duru-
mundayız. Burada da başta DİSK 
olmak üzere, konfederasyonlara, 
sendikalara önemli işler düşü-
yor. DİSK’in ne işine gençleri ör-
gütlemek arkadaşlar. Genç Sen 
kuruldu. Yapılmasın demiyorum, 
yanlış anlaşılmasın. İstendi mi ya-
pılıyor. Onu demek istiyorum. O 
zaman bir dizi güvencesiz işçiler 
var. Burada hazır bina var. Biz bu 
sayede burada toplanabiliyoruz. 
Bu bina kimin binası? Bu bina 
işçilerin binası. Onların verdik-
leri paralarla alınmış bir şey. Biz 
bunu, bu örgütü niye bir kenara 
bırakalım? Bunun üzerinden bu-
yurun güvencesizleri de örgütle-
yin, işsizleri de örgütleyin. 

İstendi mi yapılıyor; Genç Sen’i 
onun için örnek olarak verdim. 
İstendi mi, politik olarak önünüze 
koydunuz mu yapılıyor. Dolayı-

sıyla “beyaz yakalılar da illa ki 
DİSK’in içine girsin” diye bir şey 
yok. Ara biçimlerini konuşuruz 
birlikte. Ara formlarını konuşabili-
riz. Ama bir şekilde onlarla dirsek 
teması içinde olacak bir örgütlen-
me pekâlâ DİSK yönetimi önüne 
koyabilir. Beyaz yakalıların örgüt-
lenmesine somut destek olabilir. 

Son öneri… Bunlar gayet somut 
öneriler. Forumlara gidilip, DİSK 
yönetimi bunu da önüne koya-
bilir, çalışma hayatının sorunları 
anlatılabilir. Bizzat bazı işçiler, 
greve çıkanlardan olabilir, tem-
silciler seçilerekten, işçi temsilci-
leri olabilir. Asıl bu tür faaliyetler 
duygudaşlığı artıracaktır, “bak 
onlar da bizim gibi sorunlar ya-
şıyormuş” duygusunu artıracak-
tır. Benzer şekilde, karşılıklı bir 
şey, forumlardan da grev yapılan 
yerlere gidilebilir. 

Fabrika işgalleri ya da grevlere 
destek ziyaretleri düzenlenebi-
lir, yürüyüşler yapılabilir; değişik 
değişik yerlerde, sadece fabri-
kalarda da değil, yani plazaları 
da kastediyorum, hiçbirini ayırt 
etmeden. Plazalara da gidilebilir, 
fabrikalara da… hele hele önü-
müzdeki dönemde üniversiteler 
açılacak… öğrenciler, o forumlar-
da da bir araya gelen öğrenciler, 
geleceğin muhtemel işsizleri ya 
da çalışma yaşamına girecekleri, 
bunlar da pekâlâ buralara destek 
verebilirler. DİSK bunun önünü 
çekebilir. Dayanışmaysa işte bu 
da dayanışma. Buralar da bizim 62



alanlarımızdır. Biraz evvel dedi-
ğim espri içerisinde. Yani: “Biz 
yüzde 99’uz”, “Üreten biziz, yö-
neten de biz olacağız” esprisi 
içerisinde. 

Çalışma hayatında beyaz yaka-
lılarla mavi yakalılar arasındaki 
bağı kurma konusundaki ben 
DİSK yönetiminin, KESK yönetimi-
nin somut olarak izleyebileceği 
politikalar olduğu kanısındayım. 
Teşekkür ederim.

ÖZGE YURTTAŞ: Tartışmadan 
başka şeyler de anlaşılabilir. Bu 
duygudaşlık meselesi başka tür-
lü de tartışılabilir. Fikri veya kav-
ramı kullananlar da söyleyebilir. 
Ben buradan şunu anlıyorum. 
Belki kendi işkolum odaklı tar-
tışıyor olabilirim belki metalde 
böyle değildir, ama geçen Me-
tin Hoca’yla bir sohbette ona da 
söylemiştim aynı şeyi. Biz kamu 
hastanelerinde örgütlüyüz, özel 
hastanelerden bizi ilk çağırdık-
larında çok tedirgin gittik. Toplu 
sözleşme mi isteyecekler, talep-
leri ne? Daha iyi ücret için mi ör-
gütleneceğiz? Daha kısa çalışma 
süreleri mi? Oradaki deneyimin 
sonucunda da anladım ki şöyle 
bir şey. Bu duygudaşlık meselesi 
o. Şu anda ücretle çalışan herkes 
açısından, sendikal mücadelenin 
ben önümüzdeki 30 yıl, 40 yılda 
eğer gerçek bir yenilenme olursa, 
bu talep etrafında gideceğini dü-
şünüyorum. Ne daha yüksek üc-
retle daha iyi çalışma koşullarıyla 

ne bir takım sosyal haklar, özlük 
haklar meselesiyle… 

Çok temel bir şey var. İki tarafı 
da iki kesimi de birleştiriyor bu. 
Biri güvenceli iş, ikincisi onurlu 
çalışma koşulları. Biz kendi üye-
lerimizle toplantılar yaparken 
onlara da söyledik. Onların gö-
zünde hastane yöneticisi pozis-
yonundaki kişi de aslında onlarla 
aynı konumda. Çok yakın örneği-
ni yaşadık. Uludağ Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde örgütlendik. Kamu 
hastanesi. Taşeron işçiler var, 
başlarında şirket şefi varmış. Ka-
dın sendikaya karşı işçilere hep 
güvensizlik aşılamış. Geçen ay 
Bursa’da Acıbadem Hastanesi’ne 
gittik örgütlenmeye. Birisi dedi ki, 
sizinle gizli görüşmek istiyorum. 
Bir üye daha var, sadece size ve-
recekmiş fişini. Gittim. Uludağ Tıp 
Fakültesi’ndeki şirket şefi, kendi-
si sendikaya neden üye olmak 
istediğini şöyle anlattı: Doğum 
yapmış. Süt iznini kullanmak is-
temiş, kabul etmemişler. Yasal 
hak zaten. Ve şöyle diyor. Benim 
çocuğumun bu insanların gö-
zünde hiçbir değeri yok. Benim 
anneliğimin, benim çocuğumun 
hiçbir değeri yok, hiçbir şey ifa-
de etmiyor. Yani gururu incinmiş. 
Yasal hakkımı kullanamıyorum, 
öyle böyle diye tartışmıyor bunu. 
Kendi annelik kimliği, kendi ço-
cuğunun yalnız kalma durumu, 
beslenme ihtiyacı… 

İşverenin gözüne gelmemiş. Ve 
gururu incinmiş bundan ve böy- 63



le sendikaya üye olmaya karar 
vermiş. Yönetici bu. Demek is-
tediğim şey bu duygudaşlık mü-
essesesinde sendikal hareket 
açısından bir takım açmazlar or-
taya koymak zorundayız. Neden 
biz bu süreçte geri kaldık? Neden 
kavrayamadık? Neden inisiyatif 
alamadık? Bunu tartışıyorken, 
hem ortaya çıkan bu yeni bileşe-
ni kavramakta zorlanıyoruz, ama 
hem de bunun eksenini kuracak, 
bunları birleştirecek olan harç 
da aslında çok temel bir yerde 
yatıyor. Ben “DİSK bitmiştir” de-
miyorum. Bir dönemin sendikal 
mücadele tarzı ve bunun araçla-
rı tükenmiştir. O yüzden mesela 
toplu sözleşme uyuşmazlığı yü-
zünden çıkılan grevlerin manalı 
olmadığını düşünüyorum. Me-
sela bizim işkolumuzda da grev 
yasak. Biz de işi bırakma eylemi 
yapıyoruz yani grev yaptığımız 
şey, ama hiçbir grevi biz ücret 
veya benzeri bir sorun üstüne 
yapmadık. Hep gayri insani bir 
mesele oldu. Üyelerimiz ihaleyle 
çalıştırılıyor ve şu gururlarına do-
kunuyor, yani emekleri normal 
temizlik deterjanı gibi ihaleye 
çıkartılıyorlar. Temizlik deterjanı 
alıp verme gibi onların emek gü-
cünün satılması tartışılıyor. İhale 
basıyorlar, bir şey oluyor. İş bıra-
kıyorlar. 

Ama temel sıkıntı şu: İnsan yeri-
ne konulmak. Sizin de söylediği-
niz gibi, insan yerine konulmak, 
kimliklerinin tanınması, orada 

yaptığı işin tanınması… Biz me-
sela toplu sözleşmemiz olmadan 
örgütlendik, toplu sözleşme hak-
kına sahip bir sendika değiliz. 10 
yılda üye sayımız 10 bine yakın 
bir şey oldu. Ama neden? Bunu 
şu örnekle açıklayayım: Şurada 
hemen karşıda Şişli Etfal Hastane-
si var. Bizim üyelerimizin hepsi-
nin yakasında hastanenin kimlik 
kartı var. Öbür tarafında da sen-
dikanın verdiği kimlik var. Çünkü 
onlar sendikaya üye olduktan 
sonra işveren tarafından muha-
tap alınmış. İsimleriyle hitap edil-
miş. O güne kadar firmanın adı 
Doğuş, hemşire çıkıyor koridora 
“Doğuuuş, buraya gel” diyor. 
Hiçbirinin ismi bile yok. Bizimki-
lerden birisi gidiyor. Ama şimdi 
ne oluyor? Onların da bir ismi var, 
onlar da muhatap kabul ediliyor. 
Bu psikoloji şuradan önemli bir 
şey. Acıbadem Hastanesi’ne git-
tik. Hekimleri asla örgütleyebile-
ceğimizi düşünmüyordum. Hem-
şireleri asla örgütleyebileceğimizi 
düşünmüyordum. 

Tabip Odası başkanı ile görüştük. 
Şunu anlatıyor: Hastanede he-
kimler kan ağlıyor, ismi olan he-
kimler dışında herkes çok kötü 
koşullarda çalıştırılıyor. Gayri in-
sani koşullarda çalıştırılıyor. Üc-
retse çok yüksek ücret alıyorlar. 
Temizlik personeli asgari ücret 
alıyor, ortalama bir hekim hasta-
nede iki üç katı ücret alıyor, dört 
katı ücret alıyor. Hani daha iyi 
koşullarda yaşıyor. Ama o da iş 64



güvencesine sahip değil. Onun da 
yarını işverenin iki dudağı arasın-
da. Temizlik personelinin de öyle. 
O da gayri insani muamele görü-
yor. O da yıllık iznini kullanmak 
istediği zaman, ona da verilmi-
yor. Doğal olarak bu duygudaşlık 
meselesi aslında ortaya çıkacak 
sendikal mücadelenin temel ek-
seniyle ilgili bir şey. Mesela ben 
–çok iddialı gelebilir– önümüz-
deki 20-30 sene boyunca onurlu 
çalışma ve güvenceli çalışmanın 
bu temel ekseni oluşturacağını 
düşünüyorum. Biz kendi üyele-
rimize de anlatırken böyle an-
lattık. Sokağa çıkanlarla, siz bel-
ki çıkmadınız… Biz mesela işyeri 
bağları en kuvvetli sendikalardan 
biriyiz, bizim üyelerimiz de gel-
medi Gezi Parkı’na. Sadece solcu 
olanlar geldi. Sadece Alevi olanlar 
geldi. Sadece duyarlılıkları olanlar 
geldi, çağrı yaptığımız halde. Şim-
di o yüzden sadece bir sendikal 
bürokrasi sorunudur demiyorum. 
Bizde sendikal bürokrasi yok. Bi-
zim başkanımız da her toplantıya 
gelir, bildiri dağıtır tek tek. Her 
düzeyde ilişki kurulabilir, ama 
onlar da gelmedi. Neden? Çünkü 
oraya baktığı zaman, kendinden 
bir şey görmüyor. Kendini yöne-
tenlerin orada olduğunu düşünü-
yor. Fakat biz onlara da o süreci 
anlatırken, hazırladığımız bildiri-
de, yaptığımız toplantıda da aynı 
şeyi söyledik. Sokağa çıkan her-
kesin bizimle ortak bir noktası 
var. O da ne? Onların da iş güven-

cesi yok. Onlar da alsında gelece-
ği belirsiz bir biçimde çalışıyorlar. 
Onlar da aslında işveren tarafın-
dan, daha yüksek yöneticiler ta-
rafından insan yerine koyulmu-
yorlar. Doğal olarak, buna sahip 
çıkmak gerekir gibi bir eksende, 
bu duygudaşlık meselesine be-
nim ekleyeceğim şey budur.

İRFAN KAYGISIZ: Tarihi tam 
olarak hatırlamıyorum, Tarık Ali 
İstanbul’a gelmişti. Bir grupla 
böyle bir toplantı yapılıyordu. 
İngiltere’de 1980 sonrası başa-
rısız grevlerin yoğun olduğu dö-
neminde başarılı bir grev örneği 
anlatmıştı. İtfaiyeciler grevi diye. 
Başarılarına dair birkaç noktayı 
özellikle vurgulamıştı. Birincisi 
“gençtiler, daha önceki yıllarda 
yenilmişlik duygusu içerisinde 
değildiler ve başaracaklarına 
olan inançları vardı” demişti. 
Söylediği önemli noktalardan 
birisi de sosyal medyayı etkin 
kullanmalarıydı. O zaman bunu 
küçümsemiş ve çok anlam yükle-
memiştim. Ben sosyal medyanın 
gerçek önemini Gezi sürecinde 
gördüm. Şimdi buradan, sendi-
kal hareketle bağlantısı açısından 
da sendikal hareketin de sosyal 
medyayı daha etkin kullanması-
nın gerekliliği görüyoruz. 

Diğer yandan bu süreçte sendi-
kaların olmaması gerçeğine rağ-
men, sendikal bürokrasinin meş-
rulaştırılmasına dair açıklama ve 
gerekçeleri hiç doğru ve anlamlı 65



bulmuyorum. Bir dizi gerekçe 
öne sürülebilir, ama bunların hiç-
birisi onları aklayamaz. 

İşçilerin çoklukla AKP’li olduğu 
ve bu nedenle Gezi sürecinde 
yer almadığı meselesine gelin-
ce… DİSK’in iş bırakma kararının 
olduğu bir gün, İstanbul dışın-
daydım. Örgütlü olduğumuz 22 
işyerinin olduğu bir il burası. Çok 
sayıda işyerinde çeşitli sürelerle 
iş bırakma eylemi yapıldı. Fabri-
kaların genel müdürleri “İşçiler 
içerisinde AKP’liler var, bir so-
run olmasın,” kaygısındaydılar. 
Ancak eylem yapılan işyerlerinin 
hiçbirinde beklendiği gibi işçiler 
arasında bir gerilim yaşanmadı. 
Gezi’yle dayanışma amaçlı ey-
lem, işçilerin bir kısmının içine 
sinmemiş olabilir, ancak Gezi 
Direnişi’nin meşruiyeti karşısında 
AKP’li işçiler bile sesiz kalmışlar, 
gönülsüz de olsa eyleme katıl-
mışlar, ancak karşı tutum alma-
mışlardır.

Gezi Direnişi’nde yer alanların yaş 
itibariyle genç olmalarını sendikal 
yapılarla bağlantılı olarak ele al-
dığımızda, bu durum sendikal ha-
rekette bir yenilenmeye yol açar 
mı, diye baktığımızda, ben bura-
dan bir yenilenme olacağının pek 
mümkün olmadığı kanısındayım. 
Sendikal harekette yakın dönem 
itibariyle 1989 Bahar Eylemi’nde 
bir dinamik ortaya çıkmıştı, son-
raki beş yıl içerisinde sendikacı-
lar onların büyük çoğunluğunu 
tasfiye etti. Daha sonrada önemli 

başka bir dinamik ortaya çıkma-
dı. Bugün itibariyle böyle bir di-
namik görmüyorum, ama yarının 
ne olacağı belli değil. 

Bu dönemin ortaya çıkardığı de-
neyim ve derslerden birisi de 
yasal grevlerin sınırlarının bir 
kez daha görülmesi. Gezi, grev 
dışı direnme biçimlerinin meşru-
iyetini artırdı. İşçiler farklı direniş 
biçimlerinin etkili biçimde kulla-
nılabileceğini gördü. Yasal grev 
dışı direnişlerden işgalleri yaygın 
olarak 2009 krizi döneminde gör-
müştük. İşgallerin hepsi “yasadı-
şı” ama 2009 yıllarında etkin bir 
biçimde uygulanmıştı. Bu işgaller 
elbette 1980 öncesinin işgalleri 
gibi değildi. Fabrikanın kapısına 
kilidi asıp da hiç kimsenin içeri 
girmemesi şeklinde değildi el-
bette. Daha çok yemekhane gibi 
belli alanlarda toplanma ama so-
nuçta üretimi fiilen durdurmaya 
yönelik işgallerdi. Gezi, yasal grev 
dışında bu tür başka direnme 
araçlarının meşruiyetini gösterdi. 

Bir başka gelişme, beyaz yakalı 
çoğunluğun bir kısmını oluşturan 
kamu emekçilerinde örgütlenme 
eğiliminin görülmesi. KESK’e bağ-
lı sendikalarda yeni üyeliklerden 
bahsediliyor.

Diğer yandan potansiyel olarak 
beyaz yakalıların örgütlenme 
eğiliminden söz edebiliriz. Beyaz 
yakalıların mutlak formel biçim-
lerde örgütlenmesi söz konusu 
olmayabilir. Bu nedenle beyaz 66



yakalıların örgütlenmesinde sen-
dika dışı araçları da gündeme al-
makta yarar olabilir. DİSK sendika 
dışı örgütlenme formlarını konfe-
derasyon çatısı altında toplaya-
bilir. Bu kesim illa da bir sendika 
formu altında olmak zorunda 
değil. Gidip de büro işkolunda bir 
sendikaya girmek zorunda değil. 
İşkolunu aşan örgütlenme biçim-
leri diyorsak, bugün biraz daha 
nesnelliği var. Plazalarda önemli 
bir dinamik ortaya çıktı. Bu ke-
simlerin sendikal örgütlüğe dâhil 
edilmesinin yolları aranmalı.

Gezi başka bir dayanışma ilişki-
sini de güçlendirdi. Düne kadar 
grev için dayanışma parası ver-
mekte tereddüt eden mavi yakalı 
işçilerin fabrikalardan para topla-
dıklarını ve Gezi’ye getirdiklerini 
gördük. Biz grev için bir dayanış-
ma parası toplayalım dediğimiz-
de zorlanırdık açıkçası. Bu yeni 
ruh halini de görmek lazım. Be-
yaz yakalıların bugün temel me-
selesi Ferda ve diğer arkadaşların 
da belirttiği gibi saygı isteği. Gü-
vence talepleri baskın değil. Ama 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
diye bir genel başlığın toparlayıcı 
ve ortaklaştırıcı olabileceğini dü-
şünüyorum. Yaşam alanına mü-
dahalede biçimde ortaya çıkan 
tepkinin çalışma koşullarından 
kaynaklanan gizli bir yanının da 
olduğunu düşünüyorum. Ve bu 
örgütlenebilir, gerçekliğe dönüş-
türülebilir. Bugüne kadar söyle-
nenlerin, bugün maddi zemininin 

daha fazla oluştuğunu görüyoruz. 
Tek tek sendikaların bunu yap-
ma koşulları ve zemini oldukça 
zor. Bunun üzerine yoğunlaşmak, 
kanal açmak konfederal bir yapı 
açısından daha mümkün. 

Gezi dinamiğinin açığa çıkardığı 
şeylerden birisi de, esnek çoğul-
cu yapılara olan ihtiyaç. Biz bunu 
sendikal alana tercüme edebili-
riz. Bu kesim mesleki olarak ör-
gütlenebilir, tek tek işyeri düze-
yinde de olabilir. Bunların hiçbir 
mahsuru yok. Modelin kendisi 
bir sorunu çözmüyor. Hareketi-
ni kendisi yaratıyor. Dolayısıyla 
meslek sendikacılığı kötüdür, iş-
yeri sendikacılığı kötüdür. Ara bir 
form kötüdür diye bir durumdan 
söz edemeyiz. Bir formun ve biçi-
min kendisi ilerici değil, hareke-
tin kendisi ilericidir. Nitekim hep 
söylediğimiz şeyi görüyoruz. Her 
hareket kendi formlarını yaratı-
yor. Gezi hareketi kendi araçla-
rını, modelini yaratıyor. Esnek ve 
çoğulcu yapı dediğim bu. Konfe-
derasyon bunu yapamaz mı, hem 
evet hem hayır. Esnek bakarsa o 
zaman olabilir. Bunu da yapabi-
lecek iki konfederasyon var. Ya 
DİSK yapacak ya KESK yapacak. 
DİSK’in yapması hem potansiyel 
olarak hem de hukuki statü açı-
sından daha kolay. Burada tabii 
sendika içi demokrasinin olduk-
ça önemli olduğunu ve olacağı-
nı belirtmekte yarar var. Daha 
önce denenen o zaman karşılığı 
olamayan mahalle büroları gibi 67



mekânların ve lokallerin yeniden 
tartışılmaya ihtiyacı var. Biraz o 
dönemdeki eksiklikler neydi diye 
yeniden tartışma ihtiyacı var. Ya-
şama alanlarına üretim dışı alan 
diye bakmamak lazım. Onların 
hepsi üretim alanına girmenin 
araçları aslında. İşçi örgütlenmesi 
nasıl oluyor? Bir kişi geliyor, bizi 
buluyor, sonra oradan örgütlen-
meye başlıyoruz.

Örgütlemeyi düşündüğünüz ke-
simlerin sosyal, kültürel özellikle-
rine uygun mekânları oluşturmak 
zorundayız. Bu mekân Taksim’de 
olacaksa Taksim, A mahallesi ise 
A mahallesindeki sosyal kültürel 
yapıya ve hedef kitleye uygun fi-
ziksel mekânlar.

Sendikalar da bu sürece tam 
Ferda’nın söylediği gibi mesleki 
örgütlerin üyeleri gibi bireysel ka-
tıldılar. Bütün şube yönetiminin, 
işyeri temsilcilerinin ve sendika 
üyelerinin bir bölümünün eylem-
lere katıldığı iller biliyorum. Ama 
onlar hep bireysel, kişisel katılım 
şeklinde. İlla üretimin durdu-
rulması gerekmiyordu. Bu dö-
nemde akşam alana çağrının bir 
toplumsal karşılığı vardı. Sendikal 
hareketi eleştireceksek buraları 
söylememiz lazım. Yoksa sade-
ce “grev” çağrısından bahsetmi-
yorum. Grevin gerçekliğinin ne 
kadar olduğunu biliyoruz. Ama 
sendikal hareketi bu dönemde 
aklamayalım. Bu sonraki dönem-
ler açısından bir meşruiyet zemi-
ni sağlar. Bu nedenle, bu tarihsel 

dönemde sendikaların yapması 
gerekeni yapmadığını daha yük-
sek sesle söylemekte fayda var, 
diye düşünüyorum. Teşekkür 
ederim. 

NEDİM SÜALP: Peşinen söyleye-
yim, ben sendikacılık ve sendi-
kacılık tarihi gibi konularda son 
derece cahil bir insanım. Bu mü-
cadelede bulunan insanların ne 
tür zorluklarla çalıştığını üç aşa-
ğı beş yukarı biliyorum, ama bir 
şeyler söylerken bu cehaletim 
ortaya çıkarsa peşinen özür dile-
rim. Bugünden yarına, Eylül’den 
itibaren bir takım yeni toplum-
sal olaylar gelişirse işçi sınıfının, 
sendikaların burada inisiyatifi ve 
önderliği alabilmesi adına ne-
ler yapılabilir gibi konularda, en 
azından benim söyleyebilecek 
bir şeyim yok. Ama gördüğüm 
bir şey var. Sendikaların güçlen-
mesi, daha fazla sayıda işçinin 
sendikalara üye olmasından geç-
miyor sadece. Bu güç, bana göre 
önemli ölçüde, işçi kesimi dışın-
daki insanların, toplumsal kesim-
lerin fiili desteklerinin ve katılım-
larının sağlanabilmesinden de 
geçiyor. Grevlerde olsun, şu ya da 
bu direnişlerinde olsun, bu tür fi-
ili destekler ve katılımlar işçilerin 
cesaretini ve sendikalı olmayan 
işçilerin de güvenini ve katılımını 
artırabilecek, gerçekten kitlesel 
katılımlarıyla önemli ölçüde, bu 
tür hak arama mücadelelerinin 
yaygınlaşmasını ve toplumsallaş-68



masını sağlayabilecek bir niteliğe 
sahip. Somut olarak, 230 günü 
aşkın bir zamandır grevde bulu-
nan, her şeye rağmen direnmeye 
çalışan 30-35 tane Billur Tuz işçi-
sinin yanına, İzmir gibi bir bölge-
de, niye her gün 3000 kişi gitmi-
yor, bunun sorgulanması lazım. 
Her gün, meslek odalarından, 
derneklerden, öğrencilerden ve 
mümkün olan bütün örgütlen-
melerden ve toplumsal kesim-
lerden vs. kitleler halinde insan-
lar gelerek, sadece orada fiilen 
bulunmaya, kaldırımda ayakta, 
yanınızda durmaya geldik dense 
bir hafta sonra bu işçilerin hepsi 
bütün istekleri kabul edilerek işe 
geri alınırdı, diye düşünüyorum 
ben. Bu nedenle işçi sınıfının, bu 
dayanışmanın kanallarını arama-
ya, kurmaya yönelik bir yönelim 
ve politika içersinde bulunmasın-
da yarar var. Bugüne kadar ge-
nellikle bir işçi sınıfı kitlesi vardı, 
bir de solcu-devrimci önderler 
vardı. Önderler bir şey yapacak, 
işçi sınıfı da arkadan gelecek des-
tek olacaklar biçiminde bir an-
layış hâkimdi. Çoğunlukla böyle 
gitti, olmadı. Olması da arzulanır 
bir şey, en azından benim açım-
dan değil. O nedenle bu işçi sınıfı 
dışındaki toplumsal kesimlerden 
alınabilecek destek ve dayanış-
ma konusunda, işçi sınıfının ve 
dolayısıyla sendikaların, gerçek-
ten bir öncülük ve inisiyatifi ele 
alacak bir yol ve yöntem bula-
bileceğini ve mutlaka bulmaları 

gerektiğini düşünüyorum. Yolları 
nelerdir? Dediğim gibi cehaletim 
nedeniyle belki ancak özel soh-
betlerde konuşurken düşüncele-
rimi aktarabilirim. 

İkinci olarak vurgulamak istedi-
ğim nokta ise şu. Ben eğitimciyim. 
Hep şu soruyu sorarım kendime; 
birisi çıksaydı ve deseydi ki: “Al 
kardeşim şu okulu ne yapmak 
istiyorsanız yapın. Her konu-
da elinizde araçlar var. Eğitimi, 
programı siz düzenleyin.” Ne 
yapardık? Bu soruyu bugüne ka-
dar çok fazla sormadık kendimize, 
diye düşünüyorum. Çünkü biz, 
daha ziyade, verili olan bir alan 
içerisinde düşünmeye, hep diren-
me ve müdafaa konumunda bir 
şeyler üretmeye ve kazanımlar 
elde etmeye çalışıyoruz. Ama hiç 
düşüncemizi, hayalimizi var olanın 
ötesinde, bunu biz yapsaydık na-
sıl yapardık gibi bir yerden maale-
sef kuramıyoruz. Belki hayat buna 
bizi çok zorluyor. Örneğin, eleştiri 
anlamında almayın ama, onurlu 
bir yaşam istiyoruz noktasında, 
“nedir onurlu yaşam?” diye soru-
yorum ben. Birisi çıksaydı deseydi 
ki, “Siz sendikalar olarak çok fazla 
yetkilere sahipsiniz. İşçilere onur-
lu bir yaşam sunabilme olanak-
larına da sahipsiniz. Nedir onurlu 
yaşam?” Benim için tek bir onurlu 
yaşam var: Bütün üretim araçla-
rına benim sahip olmam. Var mı 
başka bir şey? Aksi halde “nedir 
benim onurlu yaşamımın sınırını 
çizen şey?” Ne isteyeceğim ben 69



sistemden? Bunun bana hiçbir za-
man verilmeyeceğini biliyorum. 

Vurgulamak istediğim mesele 
şu: İşçi sınıfı ve dolayısıyla sen-
dikal hareket, kapitalizmin ilk 
dönemlerinden itibaren yavaş 
yavaş güçlendikçe, daha kapita-
lizmin nasıl bir doğası olduğunu 
tam olarak anlayamadıkları için 
çok doğal olarak, asıl mücadele-
lerini her aşamada 8 saat çalışma 
gibi haklarını, başka güvenceleri 
elde etmek için verdiler. Ve güç-
leri oranında da bu kazanımları 
elde ettiler. Ama bugün artık çok 
net olarak hepimiz biliyoruz ki, 
kapitalist sistem bugün vardığı 
aşamada, sadece emek gücünü 
meta haline getirmekle kalma-
yıp, gerek sürekli bir mülksüzleş-
tirme yoluyla gerekse de hayatın 
her türlü alanını tam anlamıyla 
meta üretimi ve dolaşımı süreç-
lerinin içine dâhil ederek insanla-
rı bu sistemin dışında bir yaşam 
alanı bulamaz bir hale getirdi. 
Toplumun hemen hemen tama-
mını sisteme muhtaç hale getire-
rek, her türlü koşulunu insanlara 
kabul ettirme gücünü elde ede-
rek… İnsanlar maddi olarak yaşa-
mak zorundalar ve iş bulamıyor-
lar; korkunç bir işsizlik var, ortada 
bir açlık var ve buna artık kapita-
lizm içinde bir çözüm yok. İnsan-
lar yaşamak için en temel gerek-
sinmelerini bile elde edemez bir 
konuma itilmiş durumdalar. 

Ben bu durumda şöyle kafa yor-
mamız gerektiğini düşünüyorum: 

Bu insanların bu yapıya, bu meta 
ilişkileri alanına böylesi muhtaç 
olmaları sorununu bir az olsun, 
ortadan kaldırabilecek demiyo-
rum ama, hafifletebilecek bazı 
mekanizmalar yaratılabilir mi? 
Ben yaratılabilir olduğunu düşü-
nüyorum. Yardım derneklerin-
den, bağış mekanizmalarından 
bahsetmiyorum. En azından en 
hayati ihtiyaçların karşılanabile-
ceği, işçilerin ve diğer toplumsal 
kesimlerin kolektif bir şekilde 
üretimi örgütlediği toplumsal 
üretim ve tüketim mekanizma-
larından bahsediyorum. Bunu 
da yapabilecek en güçlü kurum-
ların şu anda sendikalar olduğu 
görüşündeyim. Eğer sendikalar 
meseleye bu açıdan bakarlar-
sa; yani bir insanın hayattan, aç 
kalmaktan gelen tehditleri bir 
ölçüde olsun, benim burada baş-
ka bir yaşam alanım var diyerek 
karşılama şansına sahip olacağı 
bu tür “cazibe merkezleri” yara-
tabilirlerse, bu insanlar için, ama 
onların doğrudan katılımıyla bu 
mekanizmalar oluşturulabilirse, 
ben buradan hayatın nasıl ye-
niden-üretilebileceği ve nereye 
doğru evrilebileceği konusunda 
çok daha iyi sonuçlar elde edile-
ceğini düşünüyorum. 

İşçi sınıfının sınıf bilincine nasıl 
sahip olacağı oldukça sorunlu bir 
mesele ama, gördüğüm kadarıy-
la işçi olma bilinci diye bir şey, 
sendikalı veya sendikasız, işçi-
lerin hemen hemen tamamında 70



var. Bu işçi olma bilincinden ha-
reketle, insanlar neler yapabile-
ceklerini yaşayarak, kendi katı-
lımlarıyla üreterek ve bu sisteme 
tamamen bağımlı olmaktan kur-
tulabilecek bazı mekanizmalar 
yaratarak görürler ve bunlar 
üzerine düşünebilirlerse, bana bu 
aynı zamanda, o onurlu yaşam 
ve toplumsal dönüşümler için de 
önemli bir toplumsal zemin ve 
bilinç yaratılırmış gibi geliyor. Ve 
sendikaların burada çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

AYŞE DÜZKAN: Ben hâlâ ücretin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bir kere iş güvencesi çok önemli. 
İş güvencesi insanların politize 
olması, sokağa çıkabilmesi, her-
hangi bir şey yapabilmesi için 
çok önemli, diye düşünüyorum. 
Kendi çalışma hayatımdan bili-
yorum bunu. Onun dışında üc-
ret meselesinin hâlâ önemli ol-
duğunu düşünüyorum. Direnişe 
katılan beyaz yakalılar için tabii 
ki şu çok önemli; biraz daha az 
mobbing, biraz daha az onurun 
kırıldığı, o tahakküm ilişkilerinin 
biraz daha azaldığı çalışma ko-
şullarına ulaşmak çok önemli, 
ama ücret meselesi hâlâ Türkiye 
için çok önemli. Basın işkolunda, 
yemekhanede 70 yaşında, göç-
men bulaşıkları yıkıyor, 350 lira 
alıyor, bazen iki öğünü de orada 
yapabiliyor, bunun için çalışıyor. 
Asgari ücret onun için bir lüks. 
Bizim onlara ulaşmamızla ilgi-

li bir sorun var, çünkü bu “zin-
cirlerinden başka kaybedecek 
hiçbir şeyi olmayanlar” ancak 
“Kışlık Saray’a yürürken” bize 
katılabilir. Bunu şu anlamda söy-
lüyorum. Ancak başarılı olacağı 
kesin olan bir durumda katıla-
bilir, yok başka lüksü adamın. 
Yani Taksim’e falan gelemez o. 
Zaten 12 saat çalışıyor. 350 lira 
kazanıyorsanız onu kaybetmek 
bir kâbustur. O olmadı mı ek-
mek olmuyor evde, böyle bir 
şey var. Sıkıntı şurada, bir DİSK 
üyesi olarak soruyorum bunu: 
Üyemiz olmayan işçilerin hakla-
rını da savunabilir miyiz, onlarla 
ilgili bir şey yapabilir miyiz? Üye-
miz olmasın, örgütlemeyelim 
ama asgari ücretin altında çalış-
tırmayı yasak ve bunu bir siyasi 
pazarlık mekanizması haline mi 
getiririz? Bir de soyut şeylerden 
bahsetmiyorum. Bizim zafere 
ihtiyacımız var. Biz basın işko-
lunda Sabah grevinden sonra 
iyice ümitsiz olduk, bizim zafere 
ihtiyacımız var. İnsanların “Aa 
bak böyle yaparsak kazanırız,” 
diye bir fikre sahip olması lazım 
ki gelsin. Yoksa yani daha iyi bir 
dünya için falan, çok muğlâk 
bunlar. Daha iyi bir dünya için 
sendikaya üye olunmaz. Sen-
dikaya bir devrimci örgüte üye 
olunur gibi üye olunmaz. Sendi-
kaya üye olmak bir fedakârlık 
değil bir avantaj olmalı. Kazanı-
mı olmalı. Sendikaya üye olaca-
ğım, arkamda sendikam olacak. 71



Şöyle bir şey değil; her şeyi göze 
alıyorum sendikalı oluyorum; 
böyle bir şey olmaması lazım. 

Ücrete gelmek istiyorum gene… 
Hakan daha iyi bilir, şişelere ka-
pak yapan bir fabrikada grev var-
dı, işten atılan bir kadın vardı. 17 
senedir çalışıyordu, 22 defa zam 
almıştı ve 1000 lira kazanmıyor-
du. Yani mavi yakalılar içinde 
böyle yaşama koşulları var. Bu, 
“biz ücret için mücadele etmi-
yoruz” [görüşünde] İslam’ın etki-
si olduğunu düşünüyorum; “her 
şey para mı?” falan… [Bunun] bi-
raz İslami geleneğin de dayattığı 
bir ideolojik argüman olduğunu 
düşüyorum. Para çok önemli. 
Para için mücadele o kadar ma-
nasız, boş bir şey değil. Daha fazla 
paramız olsa daha iyi ve güvenli 
yaşayacağız ve daha iyi bir dün-
ya için mücadele etmek istersek 
onu da yapabileceğiz.

Dolayısıyla Ferda’nın anlattığı 
bana başka bir şeyi hatırlattı; lafı 
uzatıyorum ama şimdi 2000’lere 
kadar Kürdistan’da babasıyla, 
kocasıyla falan başı dertte olan 
kadın dağa çıkardı. 2000’lerde 
hatırlarsınız Batman’da büyük 
kadın intiharları meselesi oldu, 
ateşkes başladı çünkü. Ateşkes 
olunca çıkacak dağ kalmadı, PKK 
kadro almıyordu, kadınlar intihar 
etmeye başladılar. Ondan önce 
mesela, çok anlatılan bir hikâye 
vardır: Kadının kocası kuma alı-
yor. Kadın kumaya dayanamıyor, 
dağa çıkıyor. Orada olduğunu da 

göstermek için 8 yaşındaki kızına 
parti rozeti gönderiyor. Abisinin 
kardeşi “yengemi örnek aldım” 
diye dağa çıkıyor, sonra ünlü 
bir komutan oluyor, ondan do-
layı biliyoruz bu hikâyeyi. “Ben 
yengemi örnek aldım,” diyor, 
çünkü kumaya karşı dağa çık-
mıştı… Şimdi şöyle bir şey var: 
Dağa çıkıyor, çünkü boşanmaya 
falan kalksa zaten öldürülecek. 
Anlatabiliyor muyum, hiç olmaz-
sa orada komutan oluyorsun, 
yaşama şansın var, yani dağda-
ki koşullar boşanmış olmaktan 
daha iyi. Böyle şeyler var. Sendi-
kalaşmakta da bazen böyle bir 
şey var. Sendikaya üye olmanın 
öyle zor sonuçları var ki… Şimdi, 
yani evet Taksim’de gaz yemek 
daha şey olabilir… ölmeme ih-
timalin daha çok. İşsizlik bazen 
ölüm tehlikesinden daha yıldırıcı. 
Ölüyorsun kahraman oluyorsun, 
çocuklarına bir bakan olur, bil-
mem ne yani. Basında da şöyle 
bir şey var: Büyük isimlerden biri 
atılıyor basın kahramanı oluyor, 
gariban muhabir atılıyor, işsiz o. 
İşsiz hiçbir şey… 

Son bir şey söylemek istiyorum 
bu duygudaşlık meselesiyle ilgili. 
Belki de bu direnişi 31 Mayıs ve 
Haziran direnişi diye ayırmak la-
zım. 31 Mayıs’a kadar hakikaten 
tuhaf bir şekilde mesele Gezi’ye 
ben de hiç gitmedim. Tuhaf bir 
ay farkı da var. Ama Haziran’la 
birlikte, yani [mesele] polis şid-
detine karşı bir hal aldığı zaman 72



İstanbul’un bütün yoksul mahal-
lelerinde karşılık buldu, cevap 
buldu. Bir de şöyle bir şey var. 
Burada herkes sendikacı ve bu 
yoktur ama solun kafasında bir 
emekçi tahayyülü vardır. Böyle 
bıyıklı falan bir adam o. Kadın-
sa da uzun etek giyiyor. Emek-
çi artık böyle bir şey değil. Yani 
Şişli’ye şimdi çıkın, bu cafelerde 
çalışan, bu butiklerde çalışanla-
rın hepsi Okmeydanı’nın çevre-
sindeki mahallelerde oturuyor, 
Çağlayan’ın ötesindeki mahal-
lelerde oturuyor. Yoksullar, bir 
kısmı Alevi, küpe takıyorlar, er-
kekler saç uzatıyorlar falan. Sol-
cu onları gördüğünde ilk önce 
emekçi demiyor. O insanlar ora-
ya da gidiyorlar ama sendikaya 
gelmiyorlar ve aslında emekçi-
ler. Çünkü sendikaya gelirlerse 
işlerini kaybedeceklerinden kor-
kuyorlar. Buna bir çözüm bula-
bilir miyiz? Yani üye olmadan 
bir şey yapabilir miyiz onlar için? 
Onun politik imkânı var mı, onu 
düşünmek gerekir, diye düşünü-
yorum bizim açımızdan. 

METİN ÖZUĞURLU: Şimdi emek 
gücümüzü satıyoruz ama insan 
olarak kesintisiz biçimde meta 
muamelesi görmek gerçekten 
acayip bir şey. Olan bu. Onur me-
selesini, özsaygı kavramıyla ben 
de çalışmıştım. Şu hayatta basit, 
ama basit olduğu kadar da ha-
yati rollerimiz var. Hayırlı evlat 
rolü var, işte çoluğun çocuğun 

ihtiyaçlarını karşılayan bir baba, 
anne rolü var. Bunları yerine 
getirememe endişesi, yıkıcı bir 
endişe. Türkiye işçi sınıfı özsaygı 
yitimi eşiğine itilmiş durumdadır, 
halet-i ruhiyesi budur. 

Tabii ki ücret çok önemlidir; ama 
ücretle onur çok iç içedir. İşçi sı-
nıfının bütün meselesi kendisine 
meta muamelesi yapılmaması 
[meselesidir]; işçi sınıfı tarihi-
nin ana talebi de budur. Burada 
Gezi’yle birlikte olan nedir? Gezi 
olayı ve büyük halk ayaklanması 
neoliberal hegemonyayı yerle bir 
etmiştir. Dünya çapında görüyo-
ruz, sosyalizm akımına ait olan 
değerlerin yeniden çekim mer-
kezi haline geldiği bir konjonktü-
re girdik. Türkiye’de de şimdi bu 
Gezi olayları onu bence güçlü bir 
şekilde başlattı. Bizim temsil etti-
ğimiz değerlerin, hayata dair de-
ğerlerin sıradan insan, sokaktaki 
insan bakımından da karşılığı var. 
Gerçekten insani olan, akli olan 
budur, diyebileceği değerlerin ta-
şıyıcılarıyız. 

Bunun özgüveni içerisinde 
cüretkâr davranmanın zamanıdır. 
Şimdi sendikacılık hareketi, emek 
ve sermaye arasındaki çelişkiye 
konumlanan ve orada sadece 
üyesinin değil, sınıfın tümünün 
çıkarlarını gözeten bir davranı-
şı benimsemelidir. Ben “çalışanı 
sınıf olarak örgütleyen” derken 
tam da bunu kastediyorum; ama 
burada da kalmamak gerekir. 
Çalışanların sınıf olarak örgütlen- 73



mesi ve egemen halk statüsüne 
yükseltilmesi de gerekir. Egemen 
halk ya da 18. yüzyıldan beri 
bildiğimiz formuyla ulus ile sınıf 
bugün iç içedir. Gezi’den önce re-
jim problemi olunca, laiklik falan 
diye konuşulunca, sınıf susardı. 
İşçiler de “bu bizim boyumuzu 
aşıyor, bu yüksek siyaset[in] 
işi” derlerdi. Gezi ile birlikte bu 
algı hem ulusalcı kanatta hem de 
sendikacılık hareketinde kalktı. 
Rejim meselesi kadar işçi sınıfına 
ait bir mesele olabilir mi? Nasıl bir 
Türkiye’de yaşayacağımız mese-
lesi bizim meselemizdir. Gezi, 
sınıfın birliği konusunda da kafa 
açıcı bir katkı yaptı: “Sınıfın bir-
liği siyasal planda tesis edilir,” 
dedi. Barikattan daha güçlü bir 
birleşik sınıf örgütlülüğü olur mu? 

HAKAN KOÇAK: Tarihimizde de 
olan fakat günlük hayat içinde 
unuttuğumuz bazı şeylere de-
ğinerek bitirmiş olalım. Mesela 
1950’lerde, benim sınıfın sessiz 
yılları dediğim yıllarda, konut 
hakkı konusunda sendikalar müt-
hiş konuşuyor. Hatta konut hakkı 
sendikaların en önemli gündem-
lerinden bir tanesi. Hep böyle re-
feransları daha eskiye ve Batı’ya 
veriyoruz. Bizim kendi hareketi-
miz içinden de verelim diyorum. 
Yani örgütlediği işçinin yaşamsal 
bir ihtiyacının gerek hükümet-
ten talep edilmesi, gerekse de 
kooperatifler oluşturulması. Şu 
anda İstanbul’un, Ankara’nın bir-

çok semtinin çekirdeği aslında o 
dönemki sendikaların kurdukları 
işçi yapı kooperatifleridir. Kar-
tal’daki Petrol-İş gibi… 

Keza sendikaların ikinci çok 
önemli konuları İşçi Sigortaları 
Kurumu ve hastaneler. Mese-
la Beykoz sendikalarının, 10-15 
yıl en önemli konularından biri 
Beykoz’a, o uzak yere bir sigorta 
hastanesi yapılması. Bu konuda 
heyetler oluşturuyorlar, çok çe-
şitli çalışmalar yapıyorlar. Bunlar 
aslında üretim alanının dışında, 
yeniden-üretim alanının içinde 
olan konular. Ama sendikalar-
ca kendi üyelerinin meseleleri 
olarak dert ediniliyor. Bugün de 
yalnızca kongre raporlarında yer 
verme anlamında değil de, bun-
ların daha modern halleri olarak 
kent hakkı gibi taleplerin sendi-
kaların da talepleri olmaması için 
hiçbir neden yok, diye düşünü-
yorum. Bir de Ferda Bey’in de-
ğindiği yerelleşme, mahallileşme 
konusu var, gerçekten önemli. 
Mesela İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliği diye bir yapı var. 1953 yı-
lında bir Taksim mitingi yapıyor-
lar. Ne için? Çimento fabrikasında 
insanlar işten çıkarılmış diye. 

Yani mahalli düzeyde bir olay 
ancak yapılabilir de bir şey ve on 
binlerce işçi geliyor. Aslında bu 
eylem aynı zamanda Taksim’i ilk 
zorlama denemesi. Veya tarihi-
mizden başka bir boyut (Nedim 
hoca da söyledi), sendikalar dı-
şında başkalarını boş verin anla-74



yışına karşın dayanışma. 1966’da 
Paşabahçe Grevi var. Bir komite 
sürdürüyor grevi. Hatta Türk-İş’e 
rağmen sürdürüyor. İşin belli bir 
aşamasından sonra komitede 
sesi en çok çıkan kişi Petrol-İş 
başkanı. 

Rahmetli Ziya Hepbir, her gün 
tüm mesaisini buna ayırmış, 
kamyonlara erzak doldurup, üs-
tüne de “Bunlar Paşabahçe iş-
çisine gidiyor” diye asıp, erzak 
kamyonlarıyla bütün kenti dola-
şıyorlar. Sosyal medya falan yok, 
o zamanki hoparlörle bağırarak 
çağırarak yapıyorlar. Hem görü-
nürlük kazandırıyorlar hem de 
olağanüstü bir dayanışma ser-
giliyorlar. Bakın şimdi THY Grevi 
oldu. Hem kendi bulunduğum 
sendikayla, hem de başkalarıyla 
buluşup, tartışıp bazen zorlama-
ya çalıştım. Açık söyleyeyim; THY 
Grevi yalnızca Hava-İş’in grevi 
olarak kaldı. Hani büyük şeyler, 
yani genel grev yapmak ayrı ama 
bu yapılabilir bir şeydi. Bir prog-
ram kapsamında SGBP’si, DİSK’i, 
vesairesi yaratıcı eylemlerle THY 
Grevi’ni hem dışarıda görünür kı-
labilirdi, hem de oraya her gün 
değilse bile her hafta bir şey ta-
şıyabilirdi. Bunlar o kadar olağa-
nüstü şeyler değil. Ama böyle bir 
bakış öncelikle Hava-İş’te yoktu. 
Yani bir masa kurup “bu grev 
hepimizin” rahatlığı ve özgüve-
ni yoktu. Tersinden diğerlerinde 
de “evet, bu bizim de grevimiz” 
anlayışı yoktu. Bırakın üyelerimiz 

dışındakileri, kendi sendikamızın 
üyesi olmayan örgütlere gitmek 
için bile az önce söylediğim ya-
pının sınırlarını aşmak gerekiyor. 
Elbette bu da mümkün. Ben bu-
nun kesinlikle karşılık bulacağını 
düşünüyorum. 

Mesela bunun da olgusal bir des-
teği var; o da Tekel eylemi. Oldu 
yani bu, Tekel ile mümkün oldu. 
Hem birçok insan farlı yerlerde 
hem de sendikalar kendi kendi-
ne eyleme geçti ve dayanışma 
kampanyaları örgütledi. Kimse 
de “Bize ne kardeşim Tekel iş-
çisinden,” demedi. Kısacası böyle 
bir meşruiyet sağlamak müm-
kün. Bu anlamda tarihimiz, yani 
Türkiye sendikal hareketinin ta-
rihi bize birçok örnek, malzeme 
ve deneyim sunuyor, diye düşü-
nüyorum.

METİN ÖZUĞURLU: Ben de kayıt-
lara geçmesi bakımından sendi-
ka birlikleri ile federasyon tipi ör-
güt konusunda ilaveler yapmak 
istiyorum. Federasyon, işkolu 
bazında üst örgüt; sendika birliği 
ise farklı işkolundaki sendikala-
rın mahalli düzeydeki üst örgü-
tü. Sendika birlikleri örgüt yapısı 
gereği, işkolu bazında yürüyen 
toplu sözleşmelerin dışında da 
etkilere sahip. Mahalli düzeyde 
sınıf dayanışmasını sendika birli-
ği bünyesinde tesis etmek müm-
kün. Zamanın sosyalist kadroları 
sendika birliklerinde daha fazla 
etkili oluyorlar. 75



Daha sonraki yıllarda devlet çok 
bilinçli bir şekilde sendika birlik-
lerini tasfiyeye yöneliyor. Türk-
İş’in bugünkü bölge temsilcilik-
leri 1950’li 60’lı yılların sendika 
birlikleridir. Devlet farklı iş kolla-
rından sendikaların birleşik hare-
ketini engellemeye dönük bilinçli 
müdahaleler yapmıştır. 1960’tan 
sonra sendika birlikleri yasaklan-
dı. 12 Eylül’den sonra da federas-
yon kalktı ve yerine milli tipte 
sendikacılık geldi. 

ATİLLA ÖZSEVER: Esas olarak 15-
16 Haziran’da, 1317 sayılı yasada 
%33 oranında bir baraj getiriliyor-
du. Anayasa Mahkemesi bunu 
iptal ediyor bildiğiniz gibi. Fakat 
Anayasa Mahkemesi, sendikal 
birliklerin oluşumuyla ilgili mad-
deyi iptal etmiyor. O da entere-
sandır yani. Bu hep gözlerden 
kaçar, bir anlamda ben not olsun 
diye söyledim. 

FERDA KOÇ: 1989 işçi baharının 
sonrasında İstanbul’da biliyor-
sunuz şubeler platformu oluştu-
ruldu. Sonra 1992’de DİSK açıldı. 
Yeni bir hareketlilik devresi baş-
ladı. Biz o sürecin içerisinde işçi 
sendikaları arasında bölgesel bir-
lik oluşturmaya çalıştık. Doğru-
dan doğruya Türk-İş içerisindeki 
solcu arkadaşlarımız bize engel 
oldu. 

Türk-İş’in buradaki şubelerinin 
yöneticisi olan solcu arkadaşları-
mız konfederal merkezlere rakip 

yapılar oluşturmaya çalışıyorsu-
nuz, diye karşımıza çıktılar. Orta-
ya bugünkü sonuç çıktı. Türk-İş 
şubeler platformu, DİSK şubeler 
platformu, KESK şubeler platfor-
mu gibi konfederal merkezlerin 
birer alt örgütü olan yapılar oluş-
tu. Yani sadece devlet yapmadı 
bu işi. 

Belirli bir konfederasyonun içeri-
sinde bu yapıları oluşturursanız 
zaten otomatikman bu tartışma 
çıkar. Metin’in söylediği önemli. 
Hangi konfederasyondan oldu-
ğuna bakmaksızın belirli bir ye-
rellikteki bütün sendika şubeleri-
ni bir araya getiren bir platform 
olması lazım. 

SERKAN ÖNGEL: Toplantıyı ta-
mamlayalım, zaman geçti.

ARZU ÇERKEZOĞLU: Evet zamanı 
aştık ama olsun, ufkumuzu açan 
tartışmalar oldu. Biraz önce Metin 
hoca “DİSK gelecek, DİSK gele-
cek dediler, DİSK gelmedi,” dedi. 
Ben de aslında Gezi sürecinde 
yaşadığımız birkaç tane anekdo-
tu paylaşmak istiyorum. Gezi’de 
bir DİSK çadırı açtık, biraz da der-
me çatma bir şey. Mesela orada 
otururken, gelen gidenle sohbet 
ederken birçok insan gelip şunu 
söyledi 1 Mayıs göndermesini ya-
parak: 

“Eğer 1 Mayıs süreci böyle 
yaşanmasaydı Türkiye’de, 1 
Mayıs’ta siz böyle durmasaydı-
nız, belki de bu Gezi işi hiç olma-76



yacaktı.” Aslında DİSK’in toplum-
sal etkisi açısından çok çarpıcı 
olan şeylerden bir tanesiydi bu. 
27 milyon çalışanın olduğu bir 
ülkede toplu iş sözleşmeli sen-
dika üye sayısının 600 binlerde 
olduğunu söylüyoruz. Hatta DİSK 
açısından söylüyorsak 100 bini 
konuşuyoruz. 27 milyonda 100 
binin yapıp yapmadıklarını ko-
nuşuyoruz, ama sorun sadece bu 
değil!. 

Bir başka örnek 31 Mayıs gü-
nünden… DİSK’in ilk eylemi 31 
Mayıs’ta oldu. 30 Mayıs’ta biliyor-
sunuz, o çadırların yakılması ola-
yı oldu. Hatta ben Ankara’daydım 
bizim duruşmadan dolayı. He-
men bir telefon trafiğiyle ertesi 
gün öğlen saat 13.00’te bir çağrı 
yapalım Taksim’e dedik. 31 Mayıs 
saat 13:00’te Taksim Meydanı’na 
bir çağrı yaptık DİSK olarak. İş 
saati olması nedeniyle çok fazla 
insanı getiremeyeceğimizi bili-
yorduk. Burada 40-50 kişi kadar 
toplandık. Meydanda bizi bekle-
yen 2000 civarı bir kitle vardı. Çok 
gergin bir ortam. 

Açtık DİSK pankartını, AKM’nin 
önünden tramvay durağına ka-
dar yürüdük. Bir anda o kitlenin 
en az 2 katına çıktığını gördüm. 
Bu durum farklı bir duygu yara-
tıyor tabii. Etrafta bekleyen bir-
çok insan, o iki bin kişiye dâhil 
olmayan insanlar bir anda eyle-
me katıldı. Her taraf polis, TOMA 
ve o 50 kişilik DİSK kitlesi oraya 
girdi. Muhtemelen 6-7 bin kişilik 

bir kitle oldu. Milletvekilleri de 
var. İstanbul Tabip Odası Baş-
kanı Taner Hoca önce çok kısa 
bir konuşma yaptı. Ondan son-
ra ben konuşmaya başladım. 
Üçüncü cümlede TOMA’yı direk 
çevirip, hedef gözeterek su sık-
maya başladılar. Sonra da gaz 
bombaları yağdı üstümüze. Lob-
na Allami’nin yaralandığı, sakat 
kaldığı eylem odur. Orada bir kez 
daha gördüm ki, 50 kişiyle gidi-
yorsun ama 5 bin kişilik bir kitle 
bekliyor ve DİSK geldiği için bir 
başka güven duygusuyla katılı-
yor insanlar eyleme. Aslında ilk 
büyük çatışmanın başladığı ey-
lem o eylemdir. O eylem 31’in-
deki [31 Mayıs] saat 13:00’teki 
eylem. Sonra 4’te [16:00’da] tek-
rar sokağa çıkıldı ve bütün gece, 
bütün sokaklar, köprüler kesildi. 
Bütün bir Türkiye’nin sokağa çık-
tığı an… 

Onun dışında bütün bu süreç-
te yaşadığımız şeyler açısından 
olumlu olumsuz durumlar oldu. 
Hakikaten orada bizim de bu ka-
dar büyük bir hareketle ilk kez 
yüz yüze geldiğimiz bir durum 
var. Ama hep şunu yaşadık, özel-
likle DİSK olarak, KESK’teki arka-
daşlarımız da yaşadı ama DİSK’te 
biz daha ağırlıklı yaşadık: Gerçek-
ten beklenti çok fazla ve bu sü-
reçte ilk 5 Haziran’da yaptığımız 
grevde kalabalık bir kitleyle yü-
rüdük Taksim’e ve onun yarattığı 
etki oldukça iyi oldu. 

Mesela 1 Mayıs’ta gidemediğimiz 77



yolu, aynı güzergâhı, aynı şekilde 
5 Haziran’da o büyük hareketin 
gücüyle yürüyerek Taksim’e çık-
mak, Kazancı’ya gitmek, orada 
anmayı yapmak, karanfillerimizi 
bırakmak başka bir etki yarattı. 
Hakikaten bir halk hareketinin 
gücü başka bir şey. Sonra 17 
Haziran grevi gerek iş bırakma 
eylemine katılım, gerekse de 
alan eylemi açısından olumsuz/
başarısız oldu. Yani bir takım iniş 
çıkışların, kırılmaların olduğu bir 
süreç. Ama bu o kadar büyük bir 
hareket ki –bu evet bir dünya 
hareketi– hiç kimse için hiç bir 
şey eskisi gibi olmayacak, haki-
katen olmayacak. Yani DİSK için 
de olmayacak, KESK için de olma-
yacak. Sendikal hareketi, bütün 
örgütleri, bütün dinamikleri, bü-
tün mücadele alanlarını da yeni-
den şekillendirecek, yenileyecek 
kuvvette bir hareketle karşı kar-
şıyayız. Gerçekten büyük bir halk 
hareketini, Türkiye tarihinde ya-
şanmamış büyüklükte ve etkide 
bir hareketi konuşuyoruz. 

Ve onun bir parçası olarak sen-
dikal hareketi de ciddi anlamda 
yenileme kapasitesine sahip, o 
kuvvette bir politik etki ile, bir 
hareket ile karşı karşıyayız. O ne-
denle bunun etkisi beyaz yaka-
lıların örgütlenmesi meselesinin 
ötesinde bir şey. Yani var olan bu 
politik etkiyi, bu kuvveti arkası-
na alacak, o perspektifle hareket 
edecek bir çizgi gerekiyor. Yeni-
den keşfetmeye gerek yok. 

Sadece sendikasına kayıtlı olan 
üyelerin işyeri toplu sözleşme-
lerine odaklı sendikacılığın ar-
tık yeterli olmadığını hepimiz 
biliyoruz. Artık bugün sermaye 
bütün sendikal hak ve özgürlük-
lerin kullanımını, toplu sözleşme 
hakkını, sendika hakkını, grev 
hakkını, tüm sendikal hakların 
kullanımını fiilen ortadan kal-
dırıyor: İzmir’de daha dün olan 
ya da Hava-İş’te yaşanan. Grev 
hakkı fiilen kullanılamaz bir hak 
haline getirildi. O kadar sınırlı bir 
işçi kitlesi için sınırlı bir alanda 
var olan bir hak. Zaten sadece 
toplu sözleşme uyuşmazlığında 
yapabiliyorsunuz yasal olarak. 
Onu da yaptırmıyor. Yaptırmı-
yor, engelliyor, yasaklıyor. İşte 
İzmir’deki Yüksek Hakem Kurulu 
kararı yasadışı. Yargıtay’ın bir-
çok kararı var bu konuda, ama 
yaptırmıyor. 

Bunun karşısında başka bir şey 
yapacak bir kuvvete ve iradeye 
kuşkusuz ihtiyaç var. Dolayısıyla 
bugün sendikal hareket açısın-
dan bu yenileyici dinamiği ortaya 
çıkartmak ve gerçekten yenilen-
meyi hissedecek bir süreci örgüt-
lemek açısından bir perspektife, 
bir programa, bir yaklaşıma ihti-
yaç var. Yani sadece kendi üye-
lerimizin iş yerindeki bir takım 
sorunlarından kaynaklanan ya da 
işyeri toplu sözleşmelerine odaklı 
bir sendikal çizgi yerine örneğin 
asgari ücretin belirlenmesi süre-
cini ele almak ve örgütlemek ge-78



rekiyor. Aslında Türkiye’deki en 
büyük toplu sözleşme süreci bu. 
Asgari ücretin belirlenmesi sü-
reci aslında, bir bütün olarak bu 
Gezi sürecinin de ortaya çıkarttığı 
hareketin kuvvetini de arkamıza 
alarak bu memlekette bir başka 
süreç olarak örgütlenebilir mi? 
Ya da bugün çokça konuşulduğu 
için taşeron meselesi örnek veri-
lebilir. 

Çalışma Bakanı ağzını açtığında 
hâlâ bunu söylüyor. Beyaz yaka-
lı dediğimiz insanların çoğunun 
taşeron işçi olduğunu biliyoruz 
hepimiz değil mi? Örneğin benim 
bildiğim bir işyerinde çalışanla-
rın hepsi üniversite mezunu. 120 
kişinin çalıştığı bir şirket ve yarı-
sından fazlası alt şirketlerde çalış-
tırılıyor. Ve bu yabancı bir firma. 
Bir Alman firmasının Türkiye’deki 
temsilciliği. Yani hepsi üst gelir 
grubundalar. Giyimlerine kuşam-
larına baksanız kadınların ve er-
keklerin, başka bir profil çiziyor 
ama taşeron işçi aslında onlar. 
Taşerona karşı mücadele belki bu 
süreçte böyle bir moment yarata-
bilir mi emek hareketi açısından? 

Bunların somut gündemler ola-
rak tartışılmasında yarar var. 
Ama şu çok açık ki, sendikalara 
olan güvensizliği ya da sadece 
üretim alanına sıkışmışlığı orta-
dan kaldıracak bir perspektife 
ihtiyaç var ve bunun için bugün 
olanaklar çok fazla. DİSK bir şey 
söylediğinde hep bu ülkede bir 
karşılığı olur, ama bugün daha 

fazla olacağı çok açık. Örgütlen-
me anlayışı ya da örgütlenme 
alanındaki tartışmalarından da 
bir dizi yeni bir şey yaratılabilir 
bugün açısından. Mesela federas-
yon tartışması açısından küçük 
bir şey söylemek istiyorum. Bizim 
sağlık işkolunda taşeron işçilerin 
örgütlenmesinin önünü açan şe-
yin ortak örgütlenme yaklaşımı 
olduğunu düşünüyorum. Yani 
Özge’nin sınıf-içi parçalanmayı 
aşmak dediği budur. Mesela biz 
fiilen işyerlerinde federasyon gibi 
çalışıyoruz; SES, Tabipler Birliği ve 
Dev Sağlık-İş olarak. Bunu sağla-
dığımız için hastanelerde taşe-
ron işçilerin örgütlenmesinin önü 
açıldı. Bu bir deneyim olduğu için 
bir yere yazmak lazım. Belki bu 
tür adımlar atılabilir. 

Sonuç olarak söylemek istedi-
ğim şey, herkesin ortak tespiti, 
bu hareket büyük bir hareket ve 
devam edecek olan bir hareket. 
Çeşitli dalgalar halinde devam 
edecek. Belki her dalganın örgütü 
başka bir şey olacak. 

Bugünkü Taksim Dayanışması’ydı. 
Öbürününki belki bir kadın hare-
keti dalgası olarak yaşanacak. Bir 
sonraki başka bir şey olacak. Bu 
arada kendi gelenekselimizi de 
aşan bir süreç gerekli. Evet, me-
sela sosyal medyayı kullanmalı-
yız. DİSK’in bir twitter adresinin 
olmaması ya da facebook sayfa-
sının etkin kullanılmaması kabul 
edilemez. İki üç gün önce bana 
bir twitter hesabı açtı arkadaşlar 79



zorla. Kendi gelenekselimizi de 
yıkmamız lazım. Bu çok açık. 

Son söz olarak benim söylemek 
istediğim, bu gerçekten büyük 
bir hareket, bizi de yenileyecek 
bir hareket. En azından biz bu 
yaklaşımla önümüzdeki sürece 
bakmak zorundayız. Bu hem bü-
yük bir olanak hem de daha çok 
yapılacak bir iş. Bizim payımıza 
düşen tarihsel sorumluluk da bu 
ve en azından bunu yerine getir-
memiz gerekir. Tekrar teşekkür 
ederim. 

SERKAN ÖNGEL: Böyle bir top-
lantının organizasyonu önemli bir 
ihtiyaçtı. Daha önce Koordinas-
yon Kurulu’nda da konuşurken, 

böyle bir toplantı yapılsa iyi olur 
demiştik. Hatta başladık ama ya-
rım kaldı. Sonuç olarak son dere-
ce anlamlı bir toplantı oldu. Gezi 
Direnişi’ni iki başlık altında ko-
nuştuk. Bunlardan çıkaracağımız 
sonuçlar elbette olacak. Belli ki 
bu tip toplantılara daha da fazla 
ihtiyacımız var.

Katıldığınız için DİSK-AR Koordi-
nasyon Kurulu adına hepinize 
teşekkür ederim. Genel Sekre-
terimiz de zaten DİSK adına aynı 
duyguları paylaşıyor. Bundan 
sonra daha sistematik, daha çok 
bir araya geldiğimiz toplantılar 
gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. 
[…] Katkınız ve katılımınız için 
tekrar teşekkür ederim.
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