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Yıllardır Ortadoğu merkezli olarak 
yaşanan savaş, çatışma ve 
katliamlar, ülke içinde silahların 
yeniden devreye girmesi ile birlikte 
Türkiye’yi de derinden etkilemeye 

başlamış, özellikle 7 Haziran seçimleri 
sonrasında sıkıyönetim dönemlerinde bile 
görülmemiş derecede baskı, şiddet, çatışma ve 
katliamlar peş peşe gelmeye başlamıştır. 

Suriye’de iç savaşın başladığı andan itibaren 
Türkiye’nin cihatçı örgütlere, özellikle IŞİD’e 
yönelik lojistik desteği sürekli gündem 
olmuştur. MİT tırları ile Suriye’ye gönderilen 
silah ve mühimmatların IŞİD gibi cihatçı 
çetelerin eline geçmesi ile birlikte bölgede 
katliam ve vahşi cinayetlerin sayısında belirgin 
bir artış olmuştur.  

AKP’nin “tek başın iktidar” için içeride ve 
dışarıda savaş politikalarını yeniden devreye 
sokmaya başlaması ile birlikte, kendi çıkarları 
için bütün ülkeyi ateşe atmaktan, düşman olarak 
gördüğü herkesi yok etmekten geri durmadığı 
görülmüştür. Önce Suruç’ta, ardından 10 
Ekim’de tarihimizin en kanlı ve vahşi katliamları 
gerçekleşmiş, 7 Haziran’dan bu yana yüzlerce 
kişi AKP’nin ülkeyi şiddet ve kaosa sürükleyen 
politikalarının kurbanı olmuştur. 

AKP’nin tek başına iktidar olabilmek için 
başlattığı askeri ve siyasi operasyonlar 
şiddetini arttırarak sürerken, ülke resmen kan 
gölüne çevrilmiş, baskı, şiddet, korku ve kaos 
ortamında gerçekleşen 1 Kasım seçimlerinde 
AKP herkes için büyük bir sürpriz olan yüzde 
49,4 oy oranı ile tek başına iktidara gelmiştir. 
Türkiye’de geçtiğimiz yıllar içinde parti-
devlet bütünleşmesinin büyük ölçüde 
tamamlanmış olması, devlet mekanizmasının 
bütün kademelerinin iktidarın denetiminde 
olması ve geçtiğimiz 5 ay içinde yaratılan 
olağanüstü koşulların seçim sonuçlarına 
doğrudan etkisini görmek mümkündür. Sadece 
devlet mekanizmasının değil, aynı zamanda 
sendikaların önemli bir bölümü, patron 

örgütleri, kendisini “sivil toplum örgütü” olarak 
tanımlayan geniş bir kesim büyük ölçüde 
AKP’nin denetimine girmiştir. 

Olağan koşullarda beş ay gibi kısa bir dönemde 
bir partinin oylarının bu şekilde yükseltme 
beklenen bir şey olmadığı için seçim sonuçları 
iktidar güçleri dahil, herkes için büyük bir 
sürpriz olmuştur. AKP oylarını; ne iç ne dış 
politikada ne de ekonomi politikaları alanında 
gerçekleştirdikleri, ne de ülkenin en temel 
sorunlarını çözecek adımlar attığı için artırmıştır. 
Aksine AKP, tabiri caizse geçmiş beş ayda 
yaşananları göstererek vatandaşın sırtına silahı 
dayamış ve “Ya bana oy verirsiniz ya da kaos, 
çatışma, savaş, canlı bomba saldırıları sürer, her 
yerde beyaz Toroslar olur” diyerek, korku ve 
tehditle oy almıştır. Bunlara benzer bir şekilde 
ortaya çıkan ekonomik kaygılar, ekonomik 
sorunların derinleşmesi ve emekçilerin krizinin 
daha görünür hale gelmesi, dövizdeki yükseliş 

Yılgınlık Yok, 
MücadeleYe 

devaM!
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ve işsizlik konusunda daha da kötüye gidileceği 
kaygısı AKP’ye yönelişi etkilemiştir. 

Sonuç olarak, demokratik bir ortamda 
yapılmayan ve esas olarak zaten emekçi halk 
kitlelerini sisteme bağlamanın aracı olarak 
kullanılan seçimlerde insanların yaşadıkları 
sorunlardan kurtulma beklentisi, bu sorunların 
en önemli sorumlusu olan partinin yeniden tek 
başına iktidar olmasının koşullarını hazırladı. 
Ancak bu durum, her iki seçmenden birisi 
AKP’ye oy verdi diye, AKP’nin son 13 yılda 
yaptıklarına onay vermek, işlediği suçların 
üzerine “sünger çekmek” anlamına asla 
gelmemektedir. 

Ekonomiden iç ve dış politikaya kadar bütün 
alanlarda büyük tehlike ve tehditlerle karşı 
karşıya olan bir iktidarın yine kendisinin yarattığı 
olağanüstü koşullarda ülkeyi nasıl ve ne kadar 
yönetebileceği belli olmadığı gibi, tek başına 
iktidar olmak için attıkları bütün adımların 
önümüzdeki dönemde ayaklarına dolanması 
kaçınılmaz görünmektedir.  Bugüne kadar 
yürütülen politikalar nedeniyle ülkeyi kuşatan 
sorunların iktidarın uzun vadede kazanmasının 
mümkün olmadığını göstermektedir.

Eğitimin sorunları derinleşiyor

Türkiye’de eğitim sistemi ve toplumsal yaşamın 
bütün alanları yıllardır AKP’nin siyasal-ideolojik 
hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve 
dayatmacı bir şekilde düzenlenmekte, eğitimin 
bütün kademelerinde eğitim biliminin evrensel 
kurallarına aykırı bir şekilde, bilim düşmanı 
politika ve uygulamalar hayata geçirilmektedir. 
1 Kasım seçimlerinden çıkan sonuç, bu sürecin 
önümüzdeki yıllarda da süreceğinin işaretlerini 
vermektedir. 

İktidarın okullardan başlayarak günlük hayata 
ve yaşam tarzına yönelik müdahaleleri 
sürerken, zorunlu din dersi dayatması, karma 
eğitimi hedef alan girişimlerin artması, Diyanet-
eğitim ilişkisinin artması ile birlikte bir bütün 

olarak eğitimi dinselleştirme uygulamalarının 
sistemini içinden çıkılmaz hale getirmiştir. 

MEB’in bütün enerjisini imam hatiplere 
yöneltmesi, MEB-Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve TÜRGEV işbirliği ile eğitim sisteminin 
AKP’nin siyasal-ideolojik çizgisinde yeniden 
biçimlendirilmesine yönelik adımlar 
sürmektedir. Eğitimde 4+4+4 sonrasında 
yaşanan okul dönüşümleri sürecinde imam 
hatiplere yapılan pozitif ayrımcılık sürerken, 
yeterli talep olmamasına rağmen bazı illerde 
her ortaokul içinde imam hatip sınıfları 
açılması dikkat çekicidir. İmam hatiplerin 
yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu okullara 
yönlendirilmesi, okullarda İHH benzeri 
örgütlerin öğrencilerden bağış toplaması, dini 
vakıflarla yapılan ortak projeler, laik eğitime 
aykırı uygulamalar olarak dikkat çekmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütün kademelerinde, 
bakanlık teşkilatından, okullara kadar her 
alanda yoğun bir siyasi kadrolaşma yaşanırken, 
eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde liyakat 
yerine, sendikal-siyasal referansların (torpil) 
belirleyici olmasının bedelini yönetilemez 
hale gelen eğitim sistemimiz ödüyor. MEB’e 
bağlı okullarda görev yapan her 4 eğitim 
yöneticisinden 3’ünün iktidarın sendikası Eğitim 
Bir Sen üyesi olması, eğitim yöneticilerinin 
sendikal-siyasal referanslarla belirlendiğinin en 
somut kanıtıdır. 

Türkiye’de eğitim kurumları, AKP’nin mezhepçi, 
ayrımcı ve otoriter uygulamaları ile eliyle 
gerçek işlevlerinden hızla uzaklaştırılmıştır. 
Laik, bilimsel eğitim, demokratik yaşam ve eşit 
yurttaşlık taleplerine karşı resmen meydan 
okunmaktadır. Türkiye’de yıllarca resmi 
ideolojinin ve onun günümüzdeki temsilcisi 
olan AKP’nin tüm topluma yönelik zorla 
“tek din, tek dil, tek mezhep” dayatmasında 
ısrar etmesi, toplumun farklı kesimlerine 
yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve farklı inanç ve 
kimlikleri aşağılamaya dayanan uygulamaların 
artması tüm demokratik kamuoyunu rahatsız 
etmektedir. 
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Eğitimde 4+4+4 dayatmasındaki ısrar 
sonucunda temel eğitim ve ortaöğretimde 
eğitim sisteminin alt-üst edilmesi sonucunda 
sistem fiilen çökerken, neredeyse yerinden 
oynamayan, yaşamı alt-üst olmayan eğitim 
emekçisi kalmamıştır. Okullarda fiziki altyapı ve 
donanım eksikliklerinin giderilmemesi, temizlik 
ve hijyen sorunları başta olmak üzere pek çok 
sorun okullara kaynak ayrılmaması nedeniyle 
çözümsüz bırakılmıştır. 

Okullarda ve diğer eğitim kurumlarında yıllardır 
üvey evlat muamelesi gören ve iş tanımı hala 
yapılmayan yardımcı hizmetlilerin, kadro 
bekleyen 4-c’li çalışanların, memur ve teknik 
personelin sorunları, üniversitelerde yaşanan 
soruşturma ve görevden almalar, her geçen gün 
artan akademik, idari sorunlar, özellikle Eğitim 
Sen üyelerine yönelik mobbing uygulamaları, 
baskı ve tehditler gibi pek çok sorun ve konu 
başlıklarında çözüm odaklı somut adımlar 
atılmalıdır.   

Okulöncesi eğitimden başlayarak 
eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının 
hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin 
belirlenmesine; sınıf mevcutlarından eğitimin 
laik, bilimsel ve her bireyin kendi anadilinde 
olmasına, demokratik ve kamusal yönünün 
geliştirilmesine özen gösterilmelidir. Derslik, 
okul, öğretmen açıklarından eğitimin genel 
bütçe içindeki payına kadar, eğitimin hemen 
her alanında köklü bir değişime gereksinim 
vardır. Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli, 
bilimsel ve anadilinde eğitimin önündeki 
yasal ve fiili engellerin kaldırılması için somut 
adımlar atılmalı, eğitimde ticarileştirme ve 
eğitimi dinselleştirme adımlarına derhal son 
verilmelidir. 

Sorumluluklarımız artıyor

AKP’nin, sandıktan kendisine çıkan her oyu 
bugüne kadar yaptıklarına ve politikalarına 
güvenoyu anlamına geldiğini düşünerek, 
önümüzdeki dönemde eskisinden daha büyük 

bir cesaretle hareket etmesi ve saldırılarını 
arttırması sürpriz olmayacaktır. Ancak geçmiş 
13 yılda yaşananlara bakıldığında, mevcut 
sorunları ve çelişkileri çözmekten çok yeni 
sorunlar yaratan, toplumdaki kutuplaşma 
ve ayrışmayı gidermek bir yana, daha da 
derinleştirmeyi esas alan bir zihniyete karşı 
önümüzdeki dönemde ortak ve birleşik bir 
mücadelenin örgütlenmesi gerekmektedir. 

1 Kasım seçim sonuçları, karşıt çıkarlara sahip 
olan siyasal güçler arasındaki mücadelede 
önceden belirlenen hedeflere ulaşabilmek 
için haklı olmanın, doğruları ve gerçekleri 
savunmanın yeterli olmadığını bir kez daha 
göstermiştir. Haklı olduğuna inananların, 
yaşamın her alanında örgütlenip somut 
hedefler doğrultusunda ortak mücadeleyi 
örmedikçe güçlü olmasının ve gerçek bir 
alternatif haline gelmesi sağlanmadıkça ortaya 
çıkan tabloyu değiştirmek mümkün değildir. 
Burada eğitim ve bilim emekçileri olarak bizlere 
düşen “yılgınlık yok, mücadeleye devam” 
diyerek, olası saldırılara karşı başta işyerlerimiz 
olmak üzere, bulunduğumuz her alanda daha 
örgütlü ve daha kararlı hareket etmek olmalıdır.
Eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşamında bugüne 
kadar artarak devam eden sorunlar ve yaşanan 
olumsuzlar, koşulların özellikle emekçi sınıflar 
açısından katlanılamaz hale geldiğini, iktidar 
ve yandaşları tarafından sürekli şişirilen 
balonların, üretilen sloganların gerçeklerin 
duvarına çarparak paramparça olmasının 
kaçınılmaz olduğu bir zaman dilimine girildiğini 
göstermektedir. 

Başta iş güvencemize yönelik tehditler olmak 
üzere, geleceğimiz üzerinden yapılan hesapları 
bozmak, herkese eşit koşullarda ve parasız 
eğitim hakkı başta olmak üzere, kazanılmış 
haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için 
“Yılgınlık yok, mücadeleye devam” diyerek 
birlikte, omuz omuza mücadele etmeyi 
sürdüreceğiz. 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU
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Türkiye’de savaştan, silahlanmadan rant uman 
kesimler, barışı savunmak yerine sürekli çatışma 
ve savaş çığırtkanlığı yapıyorlar. Yıllardır şiddet 
ve baskı politikalarında ısrar edenlerin, yurtta 
barış, dünyada barış için mücadele etmek 
yerine, içerde savaş, dışarıda savaş politikasının 
benimsenmesinin bedelini, bu ülkenin yoksul 
emekçi çocukları, AKP’nin seçim hesaplarına 
kurban edilerek, hayatının baharında ölüme 
gönderilerek ödüyor. 

Sendikalarımız ve emek mücadelesi yürüten biz 
kamu emekçileri açısından barış mücadelesini, 
tüm diğer alanlarda yürütülen mücadelelerden 
bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. 
Barışın, kardeşliğin ve demokrasinin 
yerleşmediği ülkelerde, emekçilerin var 
olan haklarını korumasını ve yeni haklar 
kazanmasının mümkün olmadığı somut bir 
gerçektir.     

Barış özleminin, özellikle son yıllarda 
Ortadoğu merkezli olarak yaşanan 
savaş ve emperyalist işgallerin, 
Türkiye içinde ve dışında çatışmaların 
artmasıyla birlikte daha da artığı 

bir dönemden geçiyoruz. Bu yıl 1 Eylül Dünya 
Barış günü, Ortadoğu’da şiddetlenen çatışma 
ve katliamların, Türkiye’de yeniden kışkırtılan 
çatışma ortamı sonrasında yaşanan ölümlerin, 
baskı, şiddet ve fiili sıkıyönetim uygulamalarının 
yaşandığı bir döneme denk geldi. 

Kamu emekçilerinin başta iş güvencesi olmak 
üzere, mevcut olan birçok kazanılmış hakkının 
ortadan kaldırılması için gece gündüz demeden 
çalışanlar, bir taraftan işçi ve emekçilerin 
sofrasındaki ekmeği daha da küçültmek için 
peş peşe adımlar atarken, diğer taraftan içerde 
ve dışarıda benimsediği savaş politikaları 
ile bizleri ve ülkemizi sonu görünmeyen bir 
karanlığın içine doğru bütün gücüyle itiyor. 

Savaşa ve Ölümlere Seyirci 
Kalmayalım, Barış ve DemoKraSi 

mücaDeleSinDe Birleşelim!
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Türkiye halklarının yıllardır özlem duyduğu, 
silahların ebediyen susup siyaset konuşulduğu, 
gerçek anlamıyla halklar arasındaki barış ve 
kardeşlik duygularının güçlendiği bir ortamın 
yaratılması yönündeki umutların artması ve 
silahların susması, barış düşmanları dışında 
toplumun tüm kesimlerinin ortak beklentisi 
olmayı sürdürmektedir.

Silahların ve savaşın konuştuğu yerde ne barış, 
ne demokrasi, ne ekmek, ne de özgürlükten 
söz edilebilir. Bu nedenle eğitim ve bilim 
emekçileri olarak, herkesi savaşa ve ölümlere 
karşı sesimizi yükseltmeye, demokrasi ve barış 
için birleşmeye ve birlikte mücadele etmeye 
çağırıyoruz. 

Emekçilerin ve halkın her geçen gün ağırlaşan 
yaşam koşullarında, emek eksenli politikalara 
duyulan ihtiyaç giderek büyümektedir. Eğitimi, 
sağlığı, sosyal güvenliği, kamu yararını ve 
yatırımı esas alan; demokratik, insan hak ve 
özgürlüklerine saygılı bir devlet, içeride ve 
dışarıda barışçıl bir siyaset izleyen Türkiye 
özlemi ve mücadelesi güncelliğini hala 
korumaktadır. 

Savaşların, işgallerin yoğunlaştığı, farklı 
milliyetlerden ve mezheplerden halkların 
birbirine karşı kışkırtılmaya çalışıldığı 
bugünlerde biz kamu emekçilerine düşen 
görev, bugünümüzü ve geleceğimizi yakından 
ilgilendiren bu gelişmelere seyirci kalmak 
değil, emek, barış ve demokrasi mücadelesini 
güçlendirmek olmalıdır.  

Demokrasi, yalnızca siyasi ve ekonomik 
hak ve çıkarlarımızın gelişmesi değildir. 
Emek mücadelesinin güçlenmesi, en temel 
sorunlarımızın kalıcı olarak çözülmesi, kadınlar 
üzerindeki her türlü baskının engellemesi, 
çalışma yaşamında, eğitimde, sağlıkta, tüm 
ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik halkçı 
çözümlerin yaratılması için mücadele, savaş 
politikalarına karşı yürütülen mücadeleden 
ayrı değildir. 

Kamu emekçileri olarak savaşa karşı demokrasi 
ve barış için birleşmek dışında bir seçeneğimiz 
yoktur. Çünkü demokrasiyi kazanmak, 
Kürt sorununun eşit haklar temelinde 
çözüme kavuşması, tüm inançların özgürce 
yaşanabilmesi, emekçilerin hak arayışlarının 
önündeki tüm engellerin kaldırılması, 
“gündüzleri işsiz gezilmeyen, geceleri aç 
yatılmayan” bir Türkiye yaratılması hedefine 
bir adım daha yaklaşılması demektir. 
Bizler savaş çığırtkanlığına karşı barış 
mücadelesini güçlendirmek 
zorundayız. Çünkü barışı 
kazanmak, demokrasiyi 
kazanmanın ön koşuludur. 
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beraber, hepimizin pek iyi tanıdığı yüzyıllık 
gaddarlığın gölgesi altında ezilirler. Bu ruh hali, 
Suruç’ta otuz üç, Ankara’da yüz iki insanımızın 
katledilmesi karşısında gerekli yaygın tepkiyi 
göstermekten alıkoydu bizi. Ben bu yazıyı 
yazarken Silvan’ın üç mahallesinde sokağa 
çıkma yasağı sekizinci gününde, öldürülmüş 
sivil sayısı -bilebildiğimiz kadarıyla- altıydı. 
“Doğu’da kar yolları kapamış” seviyesinde bir 
haberdi bu.

Zaten sağlıklı olmayan akıl yürütme becerimizi, 
henüz çocukken Türk Millî Eğitimi tarafından 
sakatlanmış muhakeme yeteneğimizi zorlaya 

Türkiye’de iyi bir gelecek hayal 
etmenin önündeki en büyük engeli, 
kanıksadıklarımız oluşturur. “Olur 
böyle” dediklerimiz, “daha beteri 
olmuştu” dediklerimiz, zararını telafi, 

hasarını tamir edemeyeceklerimiz...

’90’lardan sözederken, “hava da pek fenaydı” 
der gibi, “on küsur bin faili meçhul cinayet” 
der dururuz. 1980’lerden bu yana sayılmış 
“kırk küsur bin ölü”nün yanında, şuradaki beş, 
buradaki on can kaybının önemi kalmaz. Gezi 
isyanında gözlerini kaybedenler, Diyarbakır’da 
bacakları kopanların gölgesinde kalır, hepsi 

eller Birleşince 
BomBalar Patlıyor

ÜMİT KIVANÇ
Gazeteci-Yazar / RADİKAL
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zorlaya düşünmeye çabalarken, bir de bu engeli 
aşmak zorunda kalıyoruz. Boyuna cenaze 
kaldırırken nasıl sağlıklı düşünsün insanlar?

Fakat ne olursa olsun, Suruç ve Ankara 
katliamlarının özgünlüğünü anlamak 
zorundayız. Birileri bizi ortadan kaldırmayı hep 
isteyecek. Demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir 
hayat kurmak için çalışacaksak, bu şartlarda 
çalışacağız.

Türkiye yakın tarihindeki pek az benzer eylem, 
bu katliamlar kadar açık bir hedefle yapılmıştır. 
Birbirine el uzatan iki insan hayal edelim. Eller 
yaklaşıyor, yaklaşıyor, birbirlerine değdikleri 
anda bomba patlıyor, iki insan havaya uçuyor. 
Ellerden biri Kürt siyasî hareketi, öbürü 
Türkiye’nin batısındaki demokrasi ve özgürlük 
hareketidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 
başlayan, 7 Haziran’la devam eden süreç, bu iki 
dinamiği bir daha zor ayrılacak şekilde biraraya 
getirmekteydi. Türkiye’deki yerleşik düzen için 

anKara

SUrUÇ
20.07.2015

10.10.2015
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en tehlikeli, en kabul edilemez gelişme budur.
Bu hayatî tesbite kolayca ulaşmamızı engelleyen 
etkenler var. İlkin, batıdan bakıldığında, Kürt 
siyasî hareketinin yapısında kafa karıştıran 
muğlaklıklar görülüyor. Bunların Kürtlere o 
kadar karışık ve muğlak görünmeyişi, iki tarafı 
gelecek tasavvurları konusunda birbirinden 
uzaklaştırabiliyor. Türk demokrasi güçleri pek 
cılız, çok odaklı, görece marjinal; bir kısmı da 
Kürtlerle aynı safta bulunmayı aklından bile 
geçirmiyor (ve nasıl oluyorsa, buna rağmen 
demokrasi güçleri arasında sayılıyor; fakat bu 
başlıbaşına ayrı mevzu).

Ancak ne olursa olsun, sayıca az da olsalar, 
sesi gür ve kararlı çıkan muhalif Türklerin 
Kürtlerle birlikte çoğulcu demokrasi cephesi 
oluşturması, yine sayı bakımından değilse de 
moral-manevî bakımdan anlamı önemi olan 
çeşitli azınlıkların bu cepheye katılması, gerçek 
bir değişim ihtimali, bir fenomen yarattı. Bu 
biraraya gelişin daha önceki denemelerden 
en önemli farkı, bir defa, gerçekleştirilebilmiş 
olmasıydı. Sonra, yerleşik düzenin pistinde 

kendine pek çabuk kulvar açabilmesi, yarışın ilk 
metrelerinde başarılı olması, ileriki aşamalarda 
başarısını katlayabileceğinin görülmesi.

Tehlike açıktı: Türkiye, “teklif dahi edilemez” 
bir değişimden geçebilir, çoğulcu, demokratik 
bir ülke haline gelebilirdi. 7 Haziran’da ancak 
köşesinden ufak bir parça görebildiğimiz renkli, 
iç açıcı tablonun üzerine kamuflaj desenli kanlı 
bir bez attılar. Ancak buna çok daha önce karar 
vermişlerdi. Devletimiz, altı yüz yıllık Osmanlı 
devletinin yirminci yüzyıl koşullarına göre 
düzenlenmiş halidir; oyunu çoktur!

Sünni-Türk millet–i hakime ile Teşkilat-ı Mahsusa 
devletinin, bu defa ilkinin İslâmcı temsilcilerinin 
hegemonyasında kucaklaşacağı, Ergenekon, 
Balyoz vs. davaların hükümsüz kılınışıyla zaten 
açığa çıkmıştı. Gayet sağlam zeminlere ve haklı 
sebeplere dayalı davalar zinciri, kendilerini 
akıllı başka herkesi salak sanan aklıevvel, 
işgüzar Cemaat’çi savcılar ve polislerce, sahte 
delillerle, olmadık bağlantılarla, on kurunun 
yanında yüz on yaşı yakarak paçavraya çevrildi, 
böylece kutsal ittifakın önünde, en azından ele 
güne karşı bir şekilde giderilmesi gereken engel 
dahi kalmadı. Son noktayı, Cizre-Albay Temizöz 
davası sanıklarından biri koydu: “JİTEM mi? 
Fransızca ‘seni seviyorum’ demek!”

Kutsal ittifakı, ilkin, yeni bir ortaklık gibi 
görmemeliyiz; sonra, sadece Türkiye içi 
sebeplere bağlı sanmamalıyız.

Yeni değil, çünkü bu ülke, bu devlet, 2. 
Abdülhamid döneminde doğum sancıları 
başlayan bu ittifak üzerine kuruldu. Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın 1915’inden geçip Cumhuriyet’e 
gelindiğinde, silahı ve gücü elinde tutanlar 
millet-i hakimeyi şekilden şekle sokmaya 
çalıştılar, “millet” buna direndiğini sanırken, 
devletin “düşmanımızdır!” dediği herkesin 
üzerine şevkle saldırdı, yoğuruldu, şekillendirildi. 
Sonunda, kendisine daha çok benzeyen 
birilerinin iktidar koltuğuna oturmasını 
sağladığında, kanlı talan süreçlerinde suç 

Kutsal ittifakı, 

ilkin, yeni bir 

ortaklık gibi 

görmemeliyiz; 

sonra, sadece 

Türkiye içi 

sebeplere bağlı 

sanmamalıyız.
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ortakları olanların hepsi birçok bakımdan 
birbirlerine benzemişlerdi. Birbirlerinin 
iktidarına taş koymaya çalışıyorlardı, lâkin 
sonunda anlaştılar.

Türkiye’de demokratik muhalefeti daha doğum 
anında sakat bırakan şey, bu ittifakın temelini, 
ruhunu, neyin üzerinde yükseldiğini bir türlü 
kavrayamamak ve ülke içindeki asıl toplumsal 
mücadeleyi bu ittifakın ortakları arasında 
geçiyor sanmaktı. Ki halen bir ölçüde böyle. 

Ülkenin, toplumun bazen safça varsayılmış, 
bazen oportünistçe uydurulmuş bileşimi 
üzerindeki konsensüsü dağıtan esas etken, 
Kürt hareketi olmuştu. Ancak Kürt hareketi, 
pek çok defa yasal siyasî partiler aracılığıyla 
seçimli parlamentolu meşru zeminde faaliyet 
göstermeyi denemiş -ve çoğunlukla düzen 
güçlerince buradan hoyratça kovulmuş- 
olmasına rağmen, daha çok silahlı örgütüyle ve 

onun yürüttüğü savaşla özdeşleştiriliyor, 
hem hedefleri hem mücadele tarzı 
bakımından, başka herhangi bir güçle 
biraraya gelebilir gözükmüyordu. Silahlı 
örgütün, derdi demokrasi ve özgürlük 
olan birçok insana ters gelen yöntemleri 
bir yana, Kürtlerin eşit yurttaşlık 
haklarını savunan herkesin dağa çıkması 
beklenemezdi şüphesiz.

Abdullah Öcalan’ın, dört ülkeye yayılmış 
Kürt ulusu için tek bağımsız devlet 
yerine “demokratik ulus”, “demokratik 
özerklik” yaklaşımını ortaya sürmesi, 
Kürtlerin hak mücadelesine başkalarının 
katılabilmesinin yolunu açtı. Bu 
yaklaşımla pekâlâ demokratik siyaset 
yapılabilir, parlamento ve kamuoyu 
düzlemlerinde eşit haklar ve özyönetim 
mücadelesi yürütülebilirdi. HDP ile önce 
ürkek ve kararsız bir adım atıldı, sonra, 

Suruç ertesiyle 
Ankara ertesini 

karşılaştırın, 
bize ne yapmak 

istediklerini 
bulun: O kadar 
çok öldürürüz 
ki, yüzlerini 

hatırlayamazsınız, 
dediler...
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birkaç başka etkenin -Tayyip Erdoğan’ın üslûbu, 
dayatmacı tavrı, AKP’nin İslâmcılığı toplum 
mühendisliğine dönüştürme hamlesi, Gezi 
isyanının yarattığı “farklılıklarımızı koruyarak 
biraraya gelebiliriz” umudu, Selahattin 
Demirtaş gibi zeki, esprili, samimi bir liderin 
ikna edici hali...- de katkısıyla, HDP birden bütün 
muhalifler için ciddî bir alternatife döndü.

Şurası muhakkak: 7 Haziran’dan sonra şu veya 
bu şekilde bir koalisyon hükümeti kurulsa, 
Meclis görece normal bir şekilde çalışmasını 
sürdürse, çatışmalar tekrar başlamasa, HDP 
giderek daha güçlü bir çekim merkezi haline 
gelecek, hele bir-iki Meclis başarısından sonra, 
o zamana kadar kendisine yüz vermemiş 
insanları da cezbedebilecekti.

Oynanan kanlı oyunu 

boşa çıkarmalı, 

yanyana gelmenin 

yollarını aramalıyız. 

Bunun insanca ve 

huzurlu bir gelecek için 

tek şansımız olduğunu 

kavrayamıyorsak bile, 

yanyana gelmeyelim 

diye bombalarla 

parça parça edilen 

insanlarımıza 

borçluyuz.
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Eli yanan elini çekmeyince kolu kopartıldı; 
“Kürtlere yanaşırsan kolun kopartılır” dendi. 
Ankara katliamı buydu.

Saldırılan, “Kürtlerin mitingi” değil. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin mitingine IŞİD 
niye saldırır? Bir-iki aşama sonra, bu örgüt 
Türkiye’de bir toplumsal taban ve hakimiyet 
alanı bulabileceğini varsayar ve her türlü kâfire 
savaş açarsa, belki. Şimdilik böyle bir durum 
yok. Ayrıca IŞİD, askerî politikası Saddam 
ordusunun tecrübeli subaylarınca yürütülen, 
siyasî hamleleri gayet planlı programlı bir örgüt. 
Suriye ve Irak’ta nazik ilişkiler içinde bulunduğu, 
doğrudan karşısına almak istemeyeceği 
Türkiye’yi fena halde karıştırabilecek bir eylemi 
durup dururken niye yapsın? Ankara katliamı, 
üstelik, tek başına ele alınamaz, Suruç’la 
bağlantısı derhal kuruluverir, Diyarbakır’ın, 
Adana-Mersin’in de zincirin öbür halkaları 
olduğu, düşünmeye başlar başlamaz görülür.

Bu katliamların ve katliam girişimlerinin ortak 
amacı nedir?

Siyasî faslı yukarıda izah etmeye çalıştım. 
Burada da sırf bu memleketin çoğulculuk, 
renklilik, eşitlik, özgürlük isteyen insanları 
açısından söyleyelim: Bizi öldürmek. 
Gücümüzü, enerjimizi yok etmek, meydanlarda 
toplanabilme imkânlarımızı ortadan 
kaldırmak, umutlarımızı kırmak, dünyanın 
değişebileceğine inancımızı berhava etmek.

Suruç ertesiyle Ankara ertesini karşılaştırın, 
bize ne yapmak istediklerini bulun: O kadar 
çok öldürürüz ki, yüzlerini hatırlayamazsınız, 
dediler...

Oynanan kanlı oyunu boşa çıkarmalı, yanyana 
gelmenin yollarını aramalıyız. Bunun insanca ve 
huzurlu bir gelecek için tek şansımız olduğunu 
kavrayamıyorsak bile, yanyana gelmeyelim diye 
bombalarla parça parça edilen insanlarımıza 
borçluyuz.

Neyle cezbedecekti?

Kürtlere ve Türklere -üstelik sadece onlara 
da değil, başka herkese de- birarada huzurlu 
yaşayabilmenin tek yolu olan çoğulcu bir hayat 
önererek. Bu, toplumca huzursuzluğumuzun 
temel kaynağı olan kompleksleri azaltacak, 
gerilimleri yumuşatacak, ötekileştirmeleri 
seyreltecek, böylece Cumhuriyet’in başından 
bu yana kurulmuş devlet-toplum paradigmasını 
ve ilişkisini yerle bir edecekti. “Devlet-i ebed 
müddet”, gece görüş dürbünüyle, bu ihtimali 
tâ uzaktan teşhis etti. Bu ihtimal, hegemonya 
peşindeki İslâmcının da kâbusuydu haliyle.

Üstelik aynı anda, ikisi birlikte, Suriye’nin 
kuzeyinde yeni bir Kürt oluşumunun 
kurumlaşmasını, yerleşmesini dehşet içinde 
izliyorlardı. Teşkilat-ı Mahsusa yerinden sıçradı: 

Nasıl olur!

Teşkilat-ı Mahsusa yerinden sıçrayınca bu 
ülkede her şey olur. Birileri, elinden gelse 
bütün Kürtleri ortadan kaldırmaya girişecek bir 
IŞİD-DAİŞ elde varken, onun yolunu açmayı akıl 
ediverir.

Böylece görülür ki, Ankara dehlizlerinden 
birileriyle IŞİD-DAİŞ arasında ilginç ve karanlık 
birtakım ilişkiler vardır. Hiç beklenmedik bazı 
başka örgütlerin de zaman zaman devletle en 
azından rezonans içinde iş gördüklerine tanık 
olduk bu coğrafyada. Kimsenin laf geçiremediği, 
ele avuca sığmaz gözüken IŞİD de, şüphesiz 
kendi çıkarına uygun düştüğünde, birileri için iş 
görebilir veya birileriyle çıkarları “paralel” hale 
gelebilir.

Adana-Mersin eşzamanlı bombaları ile HDP 
Diyarbakır mitingi eyleminde IŞİD’in doğrudan 
“Kürtlere zarar verme” hedefiyle hareket 
ettiğine ikna olmamız daha kolay. Ancak Suruç 
için, doğrudan Kobanê bağlantısına rağmen 
bunu yapamayız. Çünkü esas kesilmek istenen, 
Kürt bölgesi dışından Rojava’ya uzatılan ellerdi.
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Yaptığımız çağrıya yüreği emekten, barıştan, 
kardeşlikten, demokrasiden yana atan herkes 
olumlu yanıt verdi. Sendikalar, emek ve meslek 
örgütlerinin çağrısı ile ülkenin dört bir yanında 
sayısız toplantı ve basın açıklamaları yapıldı. 
Eylem ve etkinliklerimize katılamayan ama 
yüreği bizlerle olan milyonlar, çeşitli biçimlerde 
destekçimiz oldu.

Ancak 10 Ekim günü, Ankara’nın orta yerinde, 
yakın tarihimizin en acı, en vahşi katliamlarından 
birisine tanık olduk. “Artık kimse ölmesin” 
diye ülkenin dört bir yanından Ankara’ya barış 
umudu taşıyan arkadaşlarımızı, dostlarımızı, 
barış savunucularını kaybettik.

Katillerin göz göre göre katliam yapmasına 
engel olmayanlar, peş peşe patlayan iki bomba 
sonrasında yaralılara ilk yardım müdahalesi 
yapmak isteyenleri gaz bombalarına boğdu. 
Atılan gaz bombalarıyla insanlık bir kez daha 

Türkiye’nin tehlikeli bir çatışma ve 
savaş ortamına doğru hızla ilerlediği 
bir dönemde konfederasyonumuz 
KESK ile DİSK(Devrimci İş Sendikaları 
Konfederasyonu), TMMOB(Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve TTB(Türk 
Tabipler Birliği)’nin çağrısıyla 10 Ekim’de 
Ankara’da “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi” 
için toplanmıştık. 

Barıştan, eşitlikten ve demokrasiden yana 
tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 
“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” talebimizi 
yükseltmek için bir aradaydık.  

Kimliği, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü ne 
olursa olsun kimsenin ölmemesi ve herkesin 
eşit haklara sahip yurttaşlar olarak barış içinde 
yaşayabilmesi için eşitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik bir Türkiye talebimizi gür bir sesle 
duyurmak istedik. 

acılarımız PaylaşaraK eKSileceK, 
UmUDUmUz ÖrgütlenereK 

ÇoğalacaK!
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nefessiz kaldı, bir süre yaralılara yardım eli 
uzatılamadı. Beş dakikalık mesafede çok sayıda 
hastane olmasına rağmen ambulansların olay 
yerine geç gönderilmesi (40 dakika sonra) 
nedeniyle yaralılara zamanında müdahale 
edilemedi.

102 kardeşimizi, arkadaşımızı, yoldaşımızı 
böylesine gaddar bir ortamda kaybettik. 
Yüzlercesinin taburcu olduğu haberini ise 
büyük bir umutla bekledik. Belirtmek isteriz ki 
bu vahim olayın ilk anından itibaren, toplumun 
farklı kesimlerince eşine pek az rastlanır bir 
dayanışma ilişkisi sergilendi. İşte bu dayanışma 
hepimizi ayakta tuttu, acılarımızı hafifletti, 
yaralarımızı sarmaya yardımcı oldu ve yarınlara 
dair umudumuz oldu… 

Siyasi iktidar cephesinde ise katliamın ilk 
anlarından başlayarak, suçlu olarak yine bizler 
ilan edildik. Öyle ki ortaya çıkan kan ihtiyacının 
yetkililer tarafından karşılanmaması üzerine 
yapılan acil kan ihtiyacı duyuruları dahi akıl 
almaz ithamların hedefi oldu. 

“Kendileri yapmıştır” diyecek kadar insanlıktan 
çıkan, “İstifa edecek misiniz” sorusuna sırıtarak 

Reyhanlı’da, 
Roboski’de, 

Diyarbakır’da ve 
Suruç’ta yaşanan 

saldırıların katilleri 
ve sorumluları ile 
ilgili tek bir somut 
adım atmayanlar, 

10 Ekim’de 
Ankara’nın orta 

yerindeki yaşanan 
katliamın da ilk elde 

sorumlusudur. 
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için yapılan yürüyüşlere saldırarak, katliamı 
lanetlemek için yapılan greve katılanlara idari 
soruşturma açarak, ailelerin istediği yerden 
cenazelerin kaldırılmasını engelleyerek, hatta 
cenaze törenlerinde katliama tepki gösterenleri 
tutuklayarak “sorumluluk” aldılar. 

Çünkü biliyorlar ki eşitlik, barış, demokrasi 
ve özgürlük taleplerinin milyonlar tarafından 
sahiplenilmesiyle saltanatları, savaş ve 
şiddet politikaları sona erecektir. Bu nedenle 
“Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimizi” kana 
bulayanlara ve katliama seyirci kalanlara 
sözümüz; “Bütün vahşetinize, bütün 
şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, 
özgür, demokratik bir ülkede bir arada yaşam 
talebimizden ve barışı savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz!” olacaktır.

Bizleri korkutmaya, yıldırmaya, sindirmeye 
çalışanlar ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, 
çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz 
sözü tutarak eşit, özgür, adil ve barış içinde 
yaşayabilmek için ölümü değil, yaşamı, 
yaşatmayı ve emeğin haklarını savunmaya 
devam edeceğiz.

tepki gösteren, “Elimizde canlı bomba listesi 
var ama eylem yapınca yakalarız” diyecek kadar 
pervasızlaşanlar, katliamdaki sorumlulukları 
ortaya çıkar çıkmaz basına yönelik her türlü 
yayın, görüntü, hatta eleştiri yasağı getirip 
“gizlilik kararı” aldırmaktan da geri durmamıştır.

Tüm bunların üstüne “bu katliam kimin işine 
yarıyor?” diyerek vahşetten fayda arayışına 
soyunanlar, kısa süre sonra “Saldırı sonrasında 
oylarımızda bir yükseliş trendi var” sözlerinin 
sarf edilmesiyle sus pus olmuşlardır. 

Bizler biliyoruz ki Reyhanlı’da, Roboski’de, 
Diyarbakır’da ve Suruç’ta yaşanan saldırıların 
katilleri ve sorumluları ile ilgili tek bir somut 
adım atmayanlar, 10 Ekim’de Ankara’nın 
orta yerindeki yaşanan katliamın da ilk elde 
sorumlusudur. 

Bu nedenledir ki dünyanın gözü önünde 
yaşanan böylesine vahşi bir katliam karşısında 
sorumluluk almamak için adeta çırpındılar.  
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin katliam 
sonrasında ilen ettiği üç günlük yas ve 12-
13 Ekim grevine bile tahammül edemediler. 
Katliamda hayatını kaybedenleri anmak 
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Fakat yazmak zorunda olduğumu biliyorum. 
Bu acıyı, bir daha benzerleri yaşanmasın 
diye tarihe not düşmek zorundayım. Bu acıyı 
yazmak zorundayım çünkü bunu sonsuzluğa 
uğurladığımız arkadaşlarımıza, dostlarımıza 
borçluyum. İşte bu nedenlerle her şeyi o anki 
duygularla tamı tamına yazmalıyım. O vahşete 
tanıklık eden gözlerim, kulaklarım, bedenim ve 
tüm hislerimle yazmalıyım. Bu düşüncelerle 
yazmaya cesaret edebiliyorum, kalemimi 
oynatmaya gücüm yetiyor. Yazarken yeniden 
yaşıyorum her şeyi; gözyaşlarımı tutmaya 
çalışmıyorum bile; tutamayacağımı biliyorum. 
Gözlerim yansa, yüreğim sızlasa da yazacağım 
cellatlara inat.

9 Ekim akşamı saat 20.30 sıraları, pankartlarımızı 
asıyoruz bizi Ankara’ya götürecek üç otobüsün 
önüne. Pankartlarımızda “Savaşa İnat, Hemen 
Şimdi Barış”  yazıyor. O sırada toplanma yerinde 

Barış iÇin gittiK, 
ÖlDüK  ama ÇoğalaraK DiriliyorUz 

ve HÂlÂ Barış iStiyorUz

Zor zamanlar, acılı anlar nasıl 
kaleme alınır ve yazıya aktarılır diye 
düşünürken insanın aklına böyle 
zamanları, yaşanmışlıkları yazan 
öteki insanlar geliyor. Onlar da 

sanırım önlerinde duran kâğıda çok uzun süre 
bakakalmışlardır. Ellerindeki kalem kâğıda 
değip yazabileceği mesafede, kalemin mi 
yazmamak için direndiğini kendilerinin mi 
yazmaya cesaret edemediğini bilemeden dalıp 
gitmişlerdir. O hafif kalem, sanki vücudun 
bütün gücüyle zorlansa bile kâğıdın üzerinde 
hareket ettirilemezmiş gibi gelmiştir onlara da. 
Akıllarında binlerce cümle uçuşmuş, gözlerinin 
önünde olaylar yeniden yeniden yaşanmıştır. 
Her ayrıntıyı hatırlasalar da nasıl yazacaklarını 
bilememişlerdir bir türlü; şimdi benim 
bilemediğim gibi.

TARIK KAYA
Eğitim Sen Malatya Şubesi / Yürütme Kurulu Başkanı
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Tüm MYK’lar eski yeni orada. Tam bir 
kucaklaşma hali. Hiç kimsede negatif bir duygu 
yok; tamamen sevgi durumu, birlik durumu.

Yüzlerce eylem gördük fakat hiçbirisi bu kadar 
birlik ruhunun yansıması olmadı. Derken 
yürüyüşün başlayacağı saat 10.00 yaklaşırken 
kortej sıralamasına ilişkin anons geliyor. Anonsu 
yapan arkadaşların bile sesine o mutluluk hali 
yansımış.  İçeriği sert sloganların söylenişinde 
bile o iyimserlik hali hissediliyor. 

Cellatlar yoldaymış bütün bunlar yaşanırken; 
hızlıca geliyorlarmış. Sanki geç kalırlarsa o sevgi 
ve birlik hali, barış isteği onları öldürecekmiş 
gibi. Kötülüklerini yaşatmak için bir an önce 
gelip Barışı öldürmek telaşındalarmış.

Geldiler; hızla geldiler; hiç engele takılmadan 
geldiler. Olur da bomba barış isteyenlerin 
çoğunu öldürmez, diye içine bilyeleri 
doldurmuşlar, ağababalarının itleri.

Bütünümüze, hepimize kıydılar. Barışı birlikte 
haykırmak için kilometrelerce yol kat ederek 
Ankara Garı’nın önünde buluşan gençlerimizi,  
çocuklarımızı,  analarımızı, kardeşlerimizi, 
yoldaşlarımızı katlettiler. Sonrası...

Hastanelerin önünde yardım seferberliği. 
Listelerimizden teker teker kontrolleri yapma 

Ankara’ya gelecek arkadaşlarım, yoldaşlarım 
yavaş yavaş bir araya geliyorlar. Uğurlamaya 
gelenler de oradalar. Herkes tam vaktinde 
gelmiş. Açıklama yapıyoruz basın emekçilerine; 
Ankara’ya neden gittiğimizi anlatıyoruz. 
Bitirirken de “İnadına Barış” diyoruz. Büyük 
bir sevgi seli ve umut var. Ankara’ya gideceğiz 
ve Barış olacak diye. Hepimiz mutluyuz. Barışı 
dönerken getireceğiz diye. Tam bir şölen havası. 
Araçlara biniyoruz. Listelerin kontrollerini yapıp 
teker teker yola çıkıyoruz otobüslerimizle. 
Otobüslerimiz yol boyu birbirinden kopmadan 
hareket ediyor yolda. Herkesin yüzü gülüyor. 
Halaylar, marşlar, alkışlar ve zafer işaretleri. 
Sevinç nazire yapıyor her bir otobüsten diğer 
otobüslere. Biz çok mutluyuz dercesine ilk mola 
yerine varıyoruz. Gürün’de bütün yoldaşlar 
çok mutlu; çaylar içiliyor, halaylar çekiliyor, 
şakalaşılıyor. Hep böyle sürüyor yolculuk. Bu 
neşeli ve umutlu yolculuğun ardından sabah 
08.25’de Ankara Belediyesi yanında iniyoruz 
otobüslerden. Gülüşüyoruz. Ne kadar dakik 
olduğumuzu, Sendikamızın varış saati kararına 
nasıl uyduğumuzu anlatıyoruz. Sendikamız 
08.30’da Ankara’da olacak şekilde illerinizden 
çıkın, diye belirtmişti. Sonrasında her birimiz 
tanıdığı yoldaşlarıyla konuşuyor, taze bir simit 
alıyor ve bekliyoruz Ankara Garı’nın önünde. 
Gençler heyecan dolu. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen otobüslerden inen binler 
akmaya devam ediyor Gar önüne.
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memleketimize. Malatya’dan üç dolu otobüsle 
çıkmıştık yola Barış için, Emek için, Demokrasi 
için. Neşeyle, umutlu kat ettiğimiz yoldan, 
birlikte çalıştığımız, basın açıklamalarında, 
meydanlarda omuz omuza mücadele 
ettiğimiz arkadaşlarımızı taşıyan cenaze 
aracının arkasında içi boşalmış otobüslerle 
döndük Malatya’ya. Ankara’ya giderken nasıl 
geçtiğini anlamadığımız o yoldan birkaç ömre 
yetecek kadar uzun zamanda döndük. Yol 
boyu yaşadığımız acının tarifi yok. Sonsuzluğa 
uğurladığımız arkadaşların ailelerine diyecek 
söz bulamamanın acısı ise bambaşka.

Bu Barış yolculuğunun sonunda,12 arkadaşımızı, 
yoldaşımızı Malatya’da sonsuzluğa uğurladık. 
Bütün şehir aynı acıyı yaşadı mı bilmiyorum?

Fakat on binler hep bir ağızdan sahip çıktı 
gençlerine, devrimcilerine.

Bu Malatya’nın en acılı günüydü. Fakat bizim 
şehir olarak o kadar çok acı yaşamışlığımız 
vardı ki. Barışın Güvercinlerini vurdular, daha 
önce de “Güvercin tedirginliği” yaşayan Hrant’ı 
vurmuşlardı.

Ondan öncesi var. Öncenin öncesi de var.

durumu. Yaralıları tespit ettikten sonra 10 
arkadaşımıza dair bilgi alamamamın telaşı. 
Sürekli telefonlaşma. Hastane önündeki 
Malatya gruplarıyla birlikte tam bir arama 
durumu. Akşam saatleri yaklaşıyor hâlâ bilgi 
alamamanın endişesi, Hastane önünde sürekli 
Türkiye’nin dört bir bucağını acısı düşen ölüm 
haberlerinin verilmesi, feryatlar, gözyaşları.

Her ölüm haberine karşı barış için öldüler 
çığlığı.

Bir taraftan büyük acılar yaşıyor yüreğimiz diğer 
taraftan tedirginlik hali. Ölümler çoğaldıkça 
çoğalıyor, yaralılar ise çığ gibi çok.

Adli Tıp’a gidiyoruz. İçeri giriyoruz ve 
korktuğumuz şeyle karşılaşıyoruz; aradığımız 
bütün yoldaşlarımızı orada buluyoruz. 
Bedenimiz artık bir yığılmışlık halinde, 
yüreğimiz atmıyor Ankara Gar’ının önünde 
kaldı. On binlerin yüreği ve bizlerin yüreği. 
Savcıların yaptıkları ise tam bir pervasızlık; 
bürokratik engellemeler, ailelere anlayışsızlık 
hali. Bürokrasi, insanı ve acılarını görmüyor.

Geride yaralılarımızı ve yaralı dostlarımızın 
olduğu her bir hastanede onları takip etmek 
ve iyileşme süreçlerine destek vermek üzere 
görevli yoldaşlarımızı bırakarak döndük 
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“Malatya Malatya bulunmaz eşin” derler ya o 
misal, artık Barışın Güvercinlerinin vurulduğu 
katliamlarda önde gidişimiz var. Acıdan bize 
çok büyük bir pay düştü. 

Güler yüzlü, yüreği sevgi dolu yoldaşlarımızı 
aramızdan aldılar. İktidarları için, savaşı yaşatıp  
daha nice gencimizi aramızdan almak için.

Biz bu acıları asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Cellatlara ve sahiplerine 
inat, daha da büyüteceğiz örgütümüzü ve barış 
çığlığımızı. Acıdan barışı nasıl harmanladığımızı 
görecek bütün cellatlar.

Başaracağız, bu ülkeye, ülkemize barışı 
getirmeyi. 

ÖLÜME İNAT BARIŞ 
SAVAŞA İNAT BARIŞ
CELLADDA İNAT BARIŞ
                      İNADINA BARIŞ
                                       

Malatya’dan
Sonsuzluğa uğurladığımız Barış 

Güvercinlerimiz:

Canberk BAKIŞ
Sezen VURMAZ

Eren AKIN
Gözde ASLAN
Kasım OTUR

Seyhan YAYLAGÜL
Mehmet HAYTA

Gülbahar AYDENİZ
Onur TAN

Ata Önder ATABAY
Umut TAN

Mehmet Ali KILIÇ
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yaralı ülKe ağıDı

MEHMET ÖZTÜRK

En güzel mevsiminde  barış gülünü açmak için 
En güzel yüzümüzü verdik 
Gün şafağında 
Ölüm uçurumuna 

En çok bu kadar katil olurdu ölüm
En çok bu kadar ağlardık.

Her pusu kalleş değil midir? 
Ankara kadar
Ama Ankara  en karadır.
Her renkte karalık var mıdır?
Bütün renklerin masumiyetini kaybettiği kadar
Ama  Ankara en karadır,
Gökyüzü karanlığa çekildiği kadar.

Gittiler,
Uzak bir ülkeye gider gibi, 
Gittiler,
Hasretleri yüreğimize değerek 
Ne çok özleyeceğiz sizi
Bak, oradan ışıldıyor gülüşleri…
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eBrU mavi’nin yaKınlarınDan 
ali maKBUl’Un şiiri...

ey ceylan gözlum kir cicegim.
noldu sana gitin uzaklara.
annene sormadin dustun tuzaklara.
ey ceylan gözlum kir cicegim benim.

gitin uzaklara gözledim seni.
daha bir hafta olmadi özledim seni.
cok aradim kizim görmedim seni.
ey ceylan gözlum kir cicegim.

közdustu yuregime sönduremedim.
caldim telefonu indiremedim.
yuregimdeki atesi sönduremedim.
dustum yolara aradim seni.göremeyince kustun dedim.
ey ceylan gözlum kir cicegim.

ebrum diye diye cigliklar atim.
ebrumu bulurum diye yerlere atim.
sönduremem bu atesi dunyada yoktur esin.
ey ceylan gözlum kir cicegim.
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Devam eden günlerde düzenli olarak, kriz ma-
sası ile iletişim halinde yaralılar ziyaret edil-
miş, hem avukat olmaksızın ifade verilmemesi 
yönünde yaralılar uyarılmış, hem de yaralı ve 
şehit yakınlarının hukuki sorunlarına cevap ve-
rilmiştir.

Olaydan sonra gerek miting çağrıcısı olan 4 ör-
güt, gerekse söz konusu örgütlerin avukatla-
rı ve sürece katkı sunmak isteyen tüm kurum 
temsilcisi ve bireysel avukatlar çeşitli toplantı-
lar yapmışlardır. Bu toplantılarda; öncelikle yü-
rütülen soruşturmanın usulüne uygun ve etkin 
bir şekilde yürütülmesi, hayatını kaybeden ve 
yaralanan kişilere ve yakınlarına verilecek hu-
kuki destek konusunda görüşmeler yapılmıştır. 
Devam eden soruşturma süreci için katılım-
cı avukatlardan oluşan delil tespit komisyonu 
çalışmalarına devam etmekte, açılacak ceza 
davası açısından hazırlıklarını sürdürmektedir. 
Bu çerçevede KESK ve avukatları bazı ilke ka-
rarları almışlardır. Buna göre; adli, idari ve ceza 

10 eKim Katliamı SonraSı HUKUKi 
SüreÇ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfe-
derasyonu(KESK), Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu(DİSK), Türk 
Mimar ve Mühendis Odaları Birliği(T-
MMOB) ve Türk Tabipleri Birliği(TTB) 

olarak 4 emek örgütü 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara Sıhhiye meydanında “Emek, Demok-
rasi ve Barış Mitingi” düzenlenmesi kararı al-
mışlardır. Maalesef miting için gelen insanların 
toplanma alanı olan Ankara Gar meydanında 
yapılan bombalı saldırı nedeniyle, yüzün üze-
rinde insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce insan 
yaralanmıştır.

Olayın hemen ardından, olay yerinde yapılan 
inceleme ve delil tespiti çalışmalarına baro, de-
mokratik kitle örgütler, siyasi partiler ve hukuk 
örgütleri ile birlikte katılım sağlanmış, adli tıpta 
cenazelerle ilgili işlemler titizlikle takip edilmiş-
tir.
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ler de ziyaret edilmiş, katliama tanık tüm katı-
lımcıların yazılı ve görsel tanıklıkları talep edil-
miş ve bunlar da toplanmıştır.

Yine ceza dosyası kapsamında, soruşturmanın 
genişletilmesi ve dosyadaki kısıtlama kararının 
kaldırılması için Savcılık nezdinde başvurular 
yapılmıştır.

Katliam sırasında hayatını kaybedenler ve yara-
lılar için ayrı ayrı suç duyuruları dilekçeleri ha-
zırlanmış, bunlar KESK’e gönderilmiştir.

Son olarak, adli sürecin başlaması için veka-
letlerin tamamlanması beklenmektedir. Veka-
letler ve tanıklıklar tamamlandığında, en geç 
Aralık ayı başında İçişleri Bakanlığına ve Valiliğe 
başvurularak bu süreç de başlatılacaktır.

davası sürecinde dava masraflarına dönük aile-
lerinden ücret talep edilmeyecek, bu davalar-
da sorumluluk alacak avukatlar dava tarafında 
karşı vekalet ücretinden masraflar düşüldükten 
sonra kalan meblağlar ile oluşturulacak fon 10 
Ekim katliamında hayatını kaybeden kişilerin 
anısını yaşatacak ve toplumsal hafızayı canlı 
tutacak şekilde değerlendirilecektir. Yapılacak 
tüm başvurular, Kasım ayı sonuna kadar ya-
pılması da kararlaştırılmıştır. Yine alınan ilke 
kararlarından biri de, iş koluna göre üye olsun 
olmasın KESK ve bağlı Sendikalara başvuran ve 
hukuki yardım talep eden kişilere hukuki yardı-
mın sağlanmasıdır.

Eğitim Sen Hukuk Bürosu olarak, yukarıda açık-
ladığımız ilke kararlarına uyulmuş ve bu şekil-
de şubelerle iletişime geçilmiştir. Şubelerimize 
başvuran üye olsun olmasın tüm kişilerden ve-
kaletler toplanmış ve toplanmaya devam et-
mektedir. Bu vekalet bilgileri ortak bir havuzda 
toplanmak üzere KESK ile de paylaşılmıştır. Bu 
çerçevede yüz yüze görüşülmesi gereken aile-



10 Ekim’de Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık. Saray’ın saltanatı uğruna aylardır 
dökülen kanlara dur demek, savaşa karşı, barışı savunmak için yollara düştük. 

Kamu emekçilerinin, işçilerin, halkların özlemlerini haykırmak, umutlarını yaşatmak için, kandan ve 
savaştan beslenenlere karşı “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Türkiye’nin dört bir yanından, emek, barış ve demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiş, kadını erkeği, 
genci yaşlısı, barış türküleriyle birlikte halaya durmuştuk. 

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın önünde, binlerce polisin gözü önünde patlattılar bombalarını. 128 
canımızı aldılar aramızdan. Canımızdan can gitti, yüreklerimiz dağlandı. Annelerimizi, babalarımızı, 
kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. 

İki gündür yüreğimiz yanıyor, içimiz kanıyor. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız ve isyan ediyoruz. Bizler patlama 
sonrasında canlarımızı kurtarmaya çalışırken, polislerini gaz bombaları ile üzerimize salanlar, yüzümüze 
sırıtarak “güvenlik zafiyeti” yok diyorlar. 

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin. Ankara’nın orta yerinde göz göre göre 
bombaları patlatanları, yakın tarihimizin en vahşi saldırısına göz yumanları biliyor, katillerin hepsini 
tanıyoruz. 

Katiller; diktatörlük heveslileri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kaldığı için, ülkeyi kan gölüne çevirip, 
yaşanan ölümler üzerinden “oy avcılığı” yapanlardır. 

Katiller; yarattıkları şiddet, korku ve katliam atmosferinde “tek başına iktidar” olmak için ülkeyi ateşe atıp, 
kendilerini kurtarmaya çalışanlardır. 

Emek, barış ve demokrasi mitingimizi kana bulayanlara ve katliama seyirci kalanlara sesleniyoruz:

Bütün vahşetinize, bütün şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, özgür, demokratik bir ülkede bir 
arada yaşamı ve barışı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!

Bizi korkutmaya, yıldırmaya, sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz: Ne kadar saldırırsanız saldırın, 
korkmayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız ve asla a�etmeyeceğiz!

Hepiniz döktüğünüz kanda boğulacaksınız! Kanlı ellerinizle işlediğiniz bütün suçlardan yargılanacak ve 
hesap vereceksiniz!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto 
etmek için dünden itibaren üç gün yastayız. Bugün ve yarın bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Acımız büyük, yaralarımız derindir! 

Katiller ve arkasındaki güçler bulunana kadar bize rahat yok! 

Katliamın sorumluları hesap verene kadar susmayacağız, yılmayacağız ve asla a�etmeyeceğiz!

Hepimizin başı sağ olsun!

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ!
KATLİAMI VE KATİLLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ!









ABDULLAH EROL

DİLAN SARIKAYA 

AYŞE DENİZ 

FATMA ESEN

GÜLBAHAR AYDENİZ 

KEMAL TAYFUN BENOL

METİN KÜRKLÜ

NİZAMETTİN BAĞCI 

RIDVAN AKGÜL

ŞİRİN KILIÇALP 

DİLAVER KARHARMAN

AZİZE ONAT 

FATMA FİLİZ BATUR 

GÜLHAN ELMASCAN 

KORKMAZ TEDİK

METİN PEŞMEN

NURULLAH ERDOĞAN

SABRİ ALMAS

TEKİN ASLAN

EBRU MAVİ

BAŞAK SİDAR ÇEVİK

FATMA KARABULUT 

GÜNEY DOĞAN 

KÜBRA MELTEM MOLLAOĞLU 

MUHAMMET DEMİR 

ONUR TAN 

SARIGÜL TÜYLÜ

UMUT TAN

ELİF KANLIOĞLU 

BEDRİYE BATUR

ADİL GÜR 

FEVZİ SERT

HACI KIVRAK

LEYLA ÇİÇEK

MUHAMMED VEYSEL ATILGAN

ORHAN IŞIKTAŞ

SELİM ÖRS 

UYGAR COŞKUN

EMİN AYDEMİR

BERNA KOÇ

AHMET ALKHADİ ( FiLiSTiN )

FEYYAT DENİZ

HAKAN DURSUN AKALIN

MEHMET ALİ KILIÇ 

MUHAMMET ZAKİR KARABULUT 

OSMAN ERVASA 

SERDAR BEN

ÜMİT SEYLAN

EMİNE ERCAN 

BİLGEN PARLAK

AHMET KATURLU

GAZİ GÜRAY

HASAN BAYKARA

MEHMET HAYTA

NECLA DURAN

OSMAN TURAN BOZACI

SEVGİ ÖZTEKİN

VAHDETTİN ÖZGAN 

ERCAN ADSIZ

BİNALİ KORKMAZ

ALİ DENİZ UZATMAZ 

GÖKHAN GÖKBÖRÜ 

İBRAHİM ATILGAN 

MEHMET ŞAH ESİN 

NEVZAT ÖZBİLGİ 

ÖZVER GÖKHAN ARPAÇAY

SEVİM ŞİNİK

VEDAT ERKAN

EREN AKIN

CANBERK BAKIŞ 

ALİ KİTAPÇI

GÖKHAN AKMAN  

İDİL GÜNEYİ

MEHMET TEYFİK DALGIÇ

NEVZAT SAYAN

RAMAZAN ÇALIŞKAN

SEYHAN YAYLAGÜL YILDIZ

YILMAZ ELMASCAN 

ERHAN AVCI

CEMAL AVŞAR

ATA ÖNDER ATABAY AYCAN KAYA 

GÖKMEN DALMAÇ

İSMAİL KIZILÇAY 

MERYEM BULUT

NİLGÜN ÇEVİK 

RAMAZAN TUNÇ

SEZEN VURMAZ BABATÜRK

YUNUS DELİCE

EROL EKİCİ 

DİCLE DELİ 

GÖZDE ARSLAN

KASIM OTUR

MESUT MAK 

NİYAZİ BÜYÜKSÜTÇÜ 

RESUL YANAR

ŞEBNEM YURTMAN 

ZİYA SAYGIN

ABDÜLBARİ ŞENCİ ABDÜLKADİR UYAN





Siz Bizi Koyun Mu Sandınız?
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planlanan değişikliklerin önümüzdeki günlerde 
tozlu raflardan indirilmesi planlanıyor. 

 Hükümetin personel sistemini istediği gibi 
değiştirmesi için hem koşullar hem de aktörler 
hazır bekliyorlar. 1 Kasım seçimlerinin hemen 
ardından “Başkanlık sistemi” tartışmalarına 
paralel olarak konunun yeniden gündeme 
getirilip tartışmaya açılması, AKP’nin en bildik 
taktik manevralarından birisi. Kamuoyunun 
tepkisini ölçüp ona göre saldırının içeriği ve 
şiddetini belirleyecekler. AKP, pusuya yatmış 
gerekli adımları atmak için uygun zamanı 
bekliyor. 

Esnek çalışma biçimlerinin kamu istihdamı 
içine fiilen taşınması, statü rejimine tabi kamu 
istihdam ilişkilerini ve onun sağladığı avantajları 
tamamen tasfiye etmeyi amaçlarken, yerine 
güvencesizliği esas alan istihdam biçimlerine 
geçilmesinin planları yapılıyor. 

Geçtiğimiz 13 yıl içinde günlük 
hayatın her alanında olduğu 
gibi, çalışma yaşamına yönelik 
olarak da çok sayıda yasal 
düzenleme yapıldı. Kamu ve özel 

sektör çalışma ilişkilerinde esnek, kuralsız ve 
güvencesiz çalışma uygulamaları “iki adım ileri, 
bir adım geri” taktiği uygulanarak birer birer 
hayata geçirildi. 

Kamuda esnek, performansa dayalı ve 
güvencesiz çalışma ile ilgili gerekli alt yapı 
geçtiğimiz yıllarda hazırlanıp, kamu hizmetleri 
büyük ölçüde ticarileştirildikçe, kamu 
istihdamının sağladığı iş güvencesi ve bu 
güvenceye sahip olan kamu emekçileri yeni 
hedef haline geldi.   

AKP’nin 2002’den bu yana 4. kez tek başına 
iktidar olmasının ardından 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda (DMK) yapılması 

Haklarımıza ve iş güvencemize 
Sahip Çıkalım!
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işkolunda fiilen uygulanan bu durum yasal 
hale geldikten sonra, iş yükü en az iki kat 
artacak. Kamuda verimlilik esas olacağından 
kamu yönetimi, daha az kişi ile daha çok 
iş yapmayı hedefleyecek ve bu hedefler, 
tıpkı fabrikalarda olduğu gibi performans 
değerlendirme uygulaması ile sürekli 
artacak. 

• Bulunduğu yerdeki görev tanımına uygun 
işleri yapan kamu emekçileri, tanımlanmış 
görevlerinin dışındaki işlere de kaydırılarak, 
tıpkı “ödünç işçilik” uygulamasında olduğu 
gibi kurumlar arasında “ödünç” alınıp 
verilebilecek. Böylece kamu emekçileri 
üzerinden hem işlevsel esneklik (bir kişiye 

Kamu hizmetleri hızla ticarileştirilip, 
özelleştirilirken bu hizmetleri sunanların 
statülerinin eskisi gibi kalmasının mümkün 
olmadığı, bu nedenle kamu personel sisteminin 
değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. 

Bugüne kadar kamu personel sistemi ile ilgili 
olarak gündeme getirilen yasa tasarılarını, 
esnek ve güvencesiz çalışma uygulamalarını 
göz önünde bulunduracak olursak önümüzdeki 
dönemde kamu emekçilerini hangi tehlikelerin 
beklediğini bugünden görebilmek mümkündür; 

• Her bir kamu emekçisinden hali hazırda 
yaptığı iş dışında, başka ve değişik işler 
yapabilmesi sağlanacak. Bugün pek çok 
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sahip kamu emekçileri ile sürdürülmek 
istenmediğini gösteriyor. 

Artık kamu istihdamında daha esnek, 
savunmasız, iş güvencesi gösterdiği bireysel 
performansa bağlı olan, istendiği zaman “en az 
maliyetle” kolaylıkla kapı önüne konulabilecek 
iktidarın uygulamalarına itiraz etmeyen 
“itaatkâr memur” tipi yaratmak. 

Kamu personel sisteminde yaşanacak muhtemel 
değişiklikleri sadece kamu emekçilerini değil, 
kamu hizmetlerinden yararlanan milyonlarca 
yurttaşı da yakından ilgilendiriyor. Bu noktada 
sendikaların kurulduğu ilk günden bu yana 
savunduğu kamu hizmetlerinin herkese eşit ve 
parasız olarak ulaştırılması için kamu hizmetini 
yürütenlerin ve bu hizmetten yararlananların 
ortak tepkisini örgütlemek ve iş güvencesine 
sahip çıkmak büyük önem taşıyor. 

Kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını 
elinden almayı hedefleyen tüm girişimlere 
son verilmeli, taşeron, sözleşmeli ve geçici 
istihdam biçimleri yasaklanmalıdır. Herkese iş 
ve güvenceli çalışma ortamı sağlanmalıdır. 

En temel haklarımıza yönelik olarak başlatılan 
saldırılar karşısında sessiz kalmayacağımız, iş 
güvencemizi hedef alan girişimlere karşı tüm 
gücümüzle direneceğimiz bilinmelidir. 

birden çok iş yaptırma), hem de sayısal 
esneklik (daha az kişi ile daha çok iş yapmak) 
söz konusu olacak.  

• İş güvencesi açısından memur sayısı asker, 
polis, hakim ve savcı ile sınırlı tutulurken, 
kamu istihdamında güvencesizlik esas 
hale gelecek. Mevcut kamu emekçilerinin 
ödev, hak, yetki ve sorumlulukları, göreve 
alınma, hizmet şartları ve şekilleri, mali ve 
sosyal hakları zaman içinde yavaş yavaş 
sınırlandırılacak. Zaman içinde kamuda 
kadrolu çalışma istisna, güvencesiz çalışma 
kural haline gelecek, kamu emekçilerinin 
büyük bir kısmı iş güvencesiz ve sözleşmeli 
olarak istihdam edilecek. 

• Sözleşmeli ya da ücretli olarak çalışanların 
aylık ücretlerinde ve sigorta primi 
ödemelerindeki azalmalar nedeniyle 
emeklilik hayal bile edilemeyecek. Çalışması 
tam zamanlı olarak kabul edilmeyen çok 
sayıda kamu emekçisinin, mevcut ekonomik 
ve özlük hak kayıplarının yanı sıra, sigorta, 
sağlık ve sosyal güvenlik kazanımlarında da 
ciddi kayıplar söz konusu olacak.   

Bugüne kadar kamu istihdamında adım adım 
hayata geçirilen değişikliklerin ortaya çıkardığı 
en temel sonuç, önümüzdeki dönemde kamu 
personel sisteminin iç örgütlenmesini örgütlü, 
sosyal ve özlük hakları olan, iş güvencesine 
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AKP Hükümeti döneminde Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen 
atamaları, ihtiyacın ve beklenen rakamların 
çok altında kalmış, işsiz öğretmenler sürekli bir 
beklenti içerisine sürüklenerek sorun giderek 
büyümüştür. 2003-2015 yılları arasında KPSS’ye 
giren ve ataması yapılan öğretmenlerin sayısı 
ve atanma oranına bakıldığında sorunun ne 
kadar ciddi olduğu görülmektedir. 

Ayrıca unutulmamalıdır ki öğretmen açığını 
kapatacak yeterli atamanın yapılmaması 
eğitimin niteliğini düşürürken aynı zamanda 
binlerce öğretmen adayını işsizliğe, umutsuzluğa 
ya da düşük ücretle, iş güvencesinden yoksun 
olarak çalışmaya itmektedir. 

Türkiye’de eğitim sistemi her geçen 
gün artan sorunlar ve derinleşen 
çelişkiler ile tam bir çürüme içinde 
bulunurken, AKP iktidarı döneminde 
ortaya çıkan ataması yapılmayan 

öğretmenler sorunu eğitimin öncelikli 
sorunlarından birisi haline gelmiştir. 

Hükümetin bugüne kadar eğitim sisteminin 
ihtiyacı kadar öğretmen atamaması, Türkiye’nin 
kısa bir zaman içinde hali hazırda mevcut 
işsizler ordusunun yanı sıra, ikinci bir işsiz 
öğretmenler ordusu ile karşı karşıya kalmasına 
neden olmuştur. Bu durum atama bekleyen 
işsiz öğretmen sayısını her geçen yıl arttırarak, 
işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmakta, 
intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar ataması 
yapılmadığı için 40’un üzerinde işsiz öğretmen 
intihar etmiştir. 

ataması yapılmayan Öğretmenlerin 
Sesine Kulak verin!
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Tekrar belirtmek isteriz ki bugün için eğitimde 
öğretmen açığı, ataması yapılması planlanan 
sayıların çok üzerindedir. Son olarak Şubat 
ayında 30 bin öğretmen atanacağının ifade 
edilmesi, eğitim sistemi açısından günü 
kurtarmak, ataması yapılmayan öğretmenler 
açısından ise “umut tacirliği” anlamına 
gelecektir. Bilinmelidir ki her yıl yeterli sayıda 
atama yapılmaması durumunda, binlerce 
öğretmenin emekliye ayrılması ile bu açık 
daha da büyümektedir. Durum böyleyken, Milli 
Eğitim Bakanlığı bugüne kadar benimsediği 
atama politikasını ısrarla sürdürmektedir. 

2003-2015 yılları arasında 
KPSS’ye giren ve ataması 
yapılan öğretmen sayısına 
bakıldığında, bugün neden 
“ataması yapılmayan 
öğretmenler sorunu” olduğu 
daha iyi anlaşılmaktadır. 
Geçtiğimiz yıllar içinde her yıl 
KPSS sınavına girenlerin küçük 
bir kısmı atanırken, büyük 
bölümü ataması yapılmayan 
öğretmenler ordusunun daimi 
üyesi haline gelmiştir. 

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi 
için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları 
sürecinin planlı şekilde işlemesi gerekmektedir. 
300 bini aşkın ataması yapılmayan öğretmenin, 
mesleğini icra edilebilmek için KPSS barajını 
geçmeye çalışması utanç verici bir durumdur. 

Mevcut işsiz öğretmen sayısına, yeni kurulan 
üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun 
olacak yeni öğretmenlerin de ekleneceği de 
dikkate alındığında “öğretmen yetiştirme 
politikaları” ve “öğretmen açıklarının 
kapatılması” konusunda hiçbir somut 
planlamanın olmadığı görülmektedir. 

KPSS’YE GİREN VE ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMEN SAYILARI VE ORANI

Yıllar KPSS’ye giren işsiz 
öğretmen sayısı

Ataması Yapılan 
Öğretmen Sayısı

Atanma Oranı
(%) 

2003 127.973 22.814 17,82
2004 182.160 19.029 10,45
2005 173.328 20.777 11,99
2006 201.877 50.877 25,20
2007 205.101 45.420 22,15
2008 237.123 40.709 17,17
2009 243.569 30.216 12,41
2010 234.392 40.922 17,46
2011 229.767 39.945 17,39
2012 299.709 56.106 18,72
2013 252.741 41.579 16,45
2014 325.419 50.502 15,52
2015 283.583 37.000 13,04
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üniversite sınavına endeksli hale getirilmesi 
anlamına gelmektedir. 

Temel Lise adı altında öğrenim verecek ve 
öğrencileri üniversite sınavına da hazırlayacak 
olan özel liselerin ücretleri şimdiden 
dershanelerin üç katını bulmuştur. Bazı 
temel lise reklamlarında “okul + dershane + 
test merkezi” gibi ifadeler kullanılarak, lise 
eğitiminin nasıl içinin boşaltılmak istendiğinin 
ipuçları verilmektedir. 

Geçtiğimiz yıldan itibaren devlet liselerinde 11. 
ve 12 sınıfta okuyan çok sayıda öğrenci sınav 
kaygısı ile kaydını temel liselere aldırmış, aileler 
on binlerce lira mali borcun altına girmek 
zorunda bırakılmıştır. Devlet liselerinden 
temel liselere kaçısın engellenmesi için 
devlet liselerinin de dershanecilik faaliyetleri 
yapmaya başlamış olması düşündürücüdür. 
Özellikle yüksek puanla öğrenci alan okullar, 
öğrenci kaçışını önlemek için öğrencilerine 
yönelik sınavlara hazırlama kursları açmaya ve 
hatta velilerden para toplayarak özel öğretmen 
kiralamaya bile başlamışlardır.  

Her ne kadar bu kurumların adı “Temel 
Lise” olsa da pratikte yine dershanecilik 
faaliyeti yapılacak, hafta sonları ayrıca mezun 
öğrencilere yönelik dershane faaliyetleri 
yürütülecektir. Yapıları itibariyle temel liselerde 
lise müfredatının büyük ölçüde göstermelik 
olarak uygulanacağı, asıl amacın öğrencileri 

Türkiye’de özellikle AKP’nin tek 
başına iktidar olduğu son 13 yıl 
içinde, eğitim biliminin en temel 
ilkelerine açıkça meydan okunmuş, 
halkın ihtiyaçları göz ardı edilerek 

eğitimin en temel sorunları çözülmek bir yana 
daha da artmıştır. Türkiye’de eğitim sisteminin 
hem içerik, hem de örgütsel işleyiş açısından 
“işletmeci” bir mantıkla ele alınması, devlet 
okulları kendi kaderine terk edilirken, kamu 
kaynaklarının bizzat Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) eliyle özel okullara aktarılması sorununu 
gündeme getirmiştir. 

AKP iktidarı döneminde sayıları iki kat artan 
dershaneler, “paralel ile mücadele” adı 
altında kapatılıp özel okula dönüştürülmek 
istenirken, bu durumu fırsata çevirmek isteyen 
MEB, “Temel Lise” adı altında yeni tür özel 
liseler oluşturmaya başlamıştır. Dershanelerin 
kapatılması ile ilgili kanunun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi de MEB’i 
durdurmamış ve temel liselerin faaliyetlerine 
devam edeceği açıklanmıştır. 

Çoğu dershaneden dönüşen, ara katlarda, iş 
hanlarında açılan ve bir okulda olması gereken 
en temel özelliklerin bile aranmadığı temel 
liseler, bir taraftan ortaöğretim programını 
uygularken, diğer taraftan öğrencileri üniversite 
sınavına hazırlayacak şekilde yapılandırılmıştır. 
MEB’in bu adımı, lise eğitiminin içinin 
boşaltılarak hızla özelleşmesi ve tamamen 

eğitimde Özelleştirmeyi 
Hızlandıracak olan temel 

liseler Kapatılmalıdır 
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verilmesini bile teklif edebilmiştir. Öğrencilerin 
özellikle sınava girecekleri yıl kayıtlarını her 
biri “özel ticari işletme” statüsünde olan 
temel liselere aldırmaları, devlet okullarındaki 
öğretmenlerin daha başarısız olduğu algısı 
yaratmakta, sınav başarısı temel liselere, 
olası başarısızlıklar ise devlet liselerine fatura 
edilmek istenmektedir. Öğrencilerin temel 
liselere yoğun şekilde yöneliminin sürmesi 

sınavlara hazırlamak olduğu açıktır. MEB, bu 
uygulamada ısrar ederek, zaten sorunlu olan 
lise eğitiminde niteliğin daha da düşmesine 
neden olmakta, eğitim sistemini tamamen 
çökertmek için bütün gücüyle çalışmaktadır. 

MEB, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
aralarında temel liselerin de olduğu özel 
liselere gidecek her öğrenci başına “3 bin 
220 TL” eğitim teşviki verileceğini açıklamıştır. 
Dershaneden dönüşen temel liseler ile özel 
okullar arasındaki rekabet, öğrencileri ve 
velileri şimdiden mağdur etmeye başlamış, 
MEB’in yanlış politikaları sonucunda özellikle 
12. sınıf öğrencileri YGS ve LYS’ye daha 
rahat hazırlanabilmek için temel liselere 
yönelmiştir. MEB’in anlamsız inadının 
bedelini yine öğrenci ve veliler ödemek 
zorunda bırakılmaktadır. 2015-2016 
eğitim öğretim yılında lise son sınıflar 
fiilen üniversite hazırlık sınıfına 
dönüşürken, temel liselerin son 
sınıfına kayıt fiyatları 15-25 bin TL 
arasındadır. 

Temel lise uygulamasının bir diğer 
olumsuz sonucu, devlet okullarının 
öğrencilerin kaçışını önlemek için 
fiilen dershanecilik faaliyeti yapar 
hale getirilmesidir. Bazı okullarda okul 
yöneticileri öğrencilere, temel liselerin 
yaptığı gibi yasal programı kâğıt üzerinde 
yapıp, öğrencileri sınava hazırlayan bir eğitim 

eğitimde Özelleştirmeyi Hızlandıracak 
olan temel liseler Kapatılmalıdır 
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olan temel liseler derhal kapatılmalı, kamusal 
eğitimi güçlendiren adımlar atılmalıdır.

Eğitim Sen, temel lise ya da özel okul 
tartışmalarını, yıllardır uygulandığı gibi, kamusal 
kaynakların eğitimin ticarileştirilmesi ve her 
geçen gün daha fazla oranda piyasalaştırılması 
olarak görmekte ve değerlendirmektedir. 
Yapılması gereken, halkın ödediği vergilerden 
oluşan kamu kaynaklarının devlet okullarına 
aktarılması, eğitime yeterli bütçe ve okullara 
ihtiyacı kadar ödenek ayrılmasıdır. Bu konuda, 
öğrenci ve velilerimizle birlikte her platformda 
mücadele etmeye hazır olduğumuzun 
bilinmesini istiyoruz.  

Nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak için, 
tek başına eğitim sisteminin kamusal nitelikli 
olması ve kamu kaynakları tarafından finanse 
edilmesi elbette yeterli değildir. Kamu 
tarafından herkese eşit ve parasız olarak 
sunulması gereken eğitimin laik, bilimsel ve 
demokratik bir içerikte olması, kamusal, nitelikli 
bir eğitim sisteminin oluşturulması açısından 
zorunludur. Bu anlamda Eğitim Sen’in yıllardır 
savunduğu ve eğitim hakkının temel ayaklarını 
oluşturan kamusal, bilimsel, demokratik, laik 
ve anadilinde eğitim talebimizdeki ısrarımız ve 
mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 

durumunda önümüzdeki eğitim-öğretim 
yılında çok sayıda branş öğretmeninin norm 
kadro fazlası haline düşmesi ve bu durumun 
yeni mağduriyetler yaratması kaçınılmaz 
görünmektedir.    

Eğitim Sen olarak yıllardır kamu kaynaklarının 
devlet okullarına aktarılması ve okulların 
ihtiyacı kadar ödenek alması için yürüttüğümüz 
mücadelede öğrenci ve velilerimizin de bizimle 
aynı kaygıları taşıdıklarını biliyoruz. Bu noktada 
velilerimize çağrımız MEB’in “Temel Lise” 
tuzağına düşmemeleri, lise eğitiminin niteliğini 
daha da bozacak olan bu kurumlara çocuklarını 
göndermemeleridir. Eğitimin kamusal niteliği 
arttırılmadan, kamu kaynaklarının özel okullar 
için değil, devlet okulları için kullanılması 
sağlanmadan, sağlıklı bir eğitim sistemi 
oluşturmak mümkün değildir. 

MEB, eğitimin zaten sorunlu olan kamusal 
niteliğini tamamen ortadan kaldırmaya 
çalışmakta, öğrenci ve velileri açıkça özel 
okullara yönlendirmektedir. Devlet okulları acil 
ödenek beklerken, halktan toplanan vergilerle 
oluşan kamu kaynaklarının özel okullara 
aktarılması kabul edilemez. İktidarın asıl niyeti 
öğrencileri dershanelerden kurtarmak değil, bu 
bahaneyle kamusal eğitimi tasfiye edip, eğitimi 
tamamen piyasa ilişkileri içine çekmek, kamu 
kaynaklarını özel okullara aktarmak ve kamusal 
eğitimi tasfiye etmektir. Bu nedenle kamusal 
eğitimin önündeki en büyük engellerden birisi 

eğitimde Özelleştirmeyi Hızlandıracak 
olan temel liseler Kapatılmalıdır 
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Devlet okulları acil ödenek beklerken, halktan 
toplanan vergilerin her biri “ticari işletme” 
olan özel okullara aktarılması kabul edilemez. 
Herkes eğitim hakkından eşit koşullarda ve 
parasız olarak faydalanmalı, kaynaklar özel 
okullara değil, devlet okullarına aktarılmalıdır.

Eğitim hakkı, sadece parası olanların değil, 
herkesin yararlanması gereken evrensel 
bir insan hakkıdır! Toplumdaki eşitsizlikleri 
daha da derinleştiren uygulamalardan uzak 
durulmalı, herkese eşit koşullarda eğitim hakkı 
sağlanmalıdır.

ÖZEL OKUL SAYILARINDAKİ ARTIŞ 

Türkiye’de eğitim kurumlarının büyük 
bölümünün mülkiyetinin hala devlete ait 
olmasına rağmen, eğitim kurumlarında 
verilen hizmetlerin önemli bir bölümü 
ticarileştirilmiş, eğitim hizmetlerini sunan 
eğitim emekçilerinin daha esnek, kuralsız ve 
güvencesiz çalıştırılmasına yönelik önemli 
adımlar atılmıştır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında devlet 
okullarının sayısı belirgin bir şekilde azalırken, 
her fırsatta kamu kaynakları ile desteklenen, 
çeşitli muafiyet ve istisnalar ile açılması teşvik 
edilen özel ilkokul ve ortaokul sayısındaki artış 
sürmüştür. Velilerin çocuklarını özel okullara 
göndermesinde kamu eğitim kurumlarının 
4+4+4 nedeniyle yaşadığı tahribat belirleyici 

Kamu Kaynakları yine 
Özel okullara aktarılıyor!

Devlet okulları sorunlarla boğuşurken, 
2015-2016 eğitim öğretim yılında 
kamu kaynaklarından özel okullara 
yapılacak teşvikler açıklandı. 
MEB’in özel okul destek programına 

özel kreşler de dahil edilerek, çocuğunu özel 
kreşe gönderenlere 2.680 TL destek verileceği 
açıklandı. Devlet kurumlarına ait kreşler birer 
birer kapatılırken, son yıllarda mantar gibi 
çoğalan özel kreşlere kamu kaynakları oluk oluk 
aktarılmaya başlandı. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve liselerde 230 bin öğrenci 
adına özel okullara destek verilecek. MEB, 
devlet okullarının sorunlarını çözmek, okulların 
ödenek ihtiyaçlarını karşılamak yerine, kamu 
kaynaklarını özel okullara aktarmayı sürdürüyor. 

Okul öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde 50’şer bin, temel ve diğer liselerde 
110 bin öğrenci destekten faydalanacak. Özel 
okula giden her öğrenci başına ilkokulda 3 
bin 220, ortaokul ve lisede 3 bin 750, temel 
liselerde ise 3 bin 220 lira verilecek. 

MEB, eğitimin kamusal niteliğini tamamen 
ortadan kaldırmaya çalışırken, öğrenci ve velileri 
açıkça özel okullara yönlendirme politikasına 
ısrarla devam ediyor. Özellikle 4+4+4 dayatması 
sonrasında, velilerin ekonomik koşullarını 
zorlayarak çocuklarını özel okullara gönderme 
oranı belirgin bir şekilde arttı. 
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Kamu Kaynakları yine Özel okullara 
aktarılıyor!

Özel okulların artışında belirleyici olan temel 
etken kamu kaynaklarının özel okullara 
öğrenci başına yapılan ödemeler üzerinden 
aktarılmasıdır. 2006 yılında 995 özel okula 263 
milyon TL “teşvik” adı altında kamu kaynağı 
aktarılırken, 2014 yılında teşvik alan özel okul 
sayısı 1.878, aktarılan kaynak miktarı ise 1 
milyar 496 milyon TL olmuştur. Geçtiğimiz 9 yıl 
içinde toplamda 8 milyar 804 milyon TL kamu 
kaynağı, her biri birer ticari işletme statüsünde 
olan özel okullara aktarılmıştır. 

olmuştur. Zorunlu-seçmeli din dersleri, aşırı 
kalabalık sınıflar, öğretmen yetersizliği, fiziki 
koşullar gibi pek çok neden birçok velinin özel 
okullara yönelmesini beraberinde getirmiştir. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okul 
öncesi eğitim kurumu sayısı 4.372 olmuştur. 
4+4+4 öncesinde ilköğretimde toplam özel 
okul sayısı 931 iken 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılında 1.205 özel ilkokul, 1.111 özel ortaokul 
bulunmaktadır. Son üç yıl içinde özel liselerin 
sayısı ise 1.033’ten 1.603’e çıkmıştır. 
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Özel Mesleki ve Teknik Liselerin Sayısı

    
   
   
   
   

Özel meslek liseleri ile teknik liselerde okul 
sayısı yaklaşık 10 kat artarken, öğrenci sayısının 
17 kattan fazla artmış olmasının en temel 
nedeni, devletin özel mesleki liseler ile teknik 
liselere giden öğrenci başına 4.500 TL ile 5.500 
TL arasında değişen miktarlarda doğrudan 
parasal destek sunmasıdır. Bu şekilde özel 
meslek liselerinde ucuz ve nitelikli işgücü 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mesleki eğitim 
alan gençler ise geleceğin yeni işsiz adayları 
olarak bu okullara yönlendirilmektedir. 

AKP iktidarı döneminde eğitim 
bütçesi rakamsal olarak artmış gibi 
görünse de, eğitim yatırımlarına 
ayrılan pay yarı yarıya azaltılarak, 
eğitimin finansmanı ağırlıklı 
olarak halkın sırtına yıkılmaya 
çalışılmıştır. Halkın cebinden 
yaptığı eğitim harcamalarında 
son 12,5 yıl içinde 5 kattan fazla 
artış yaşanmış olması, devletin 
eğitime ayırması gereken kamu 
kaynaklarını özel okullara 
aktardığının açık ispatı niteliğindedir. 

Devlet Desteği ile Özel Liselerin, Özel Mesleki 
ve Teknik Liselerin Sayısı Hızla Artmıştır 

Türkiye’de 2014-2015 eğitim öğretim yılı 
itibariyle toplam 8 bin 291 özel öğretim 
kurumu (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
lise) bulunmaktadır. Özellikle eğitimde 4+4+4 
dayatması ile artış gösteren özel okulların resmi 
okullara oranının tarihte ilk kez yüzde 11’in 
üzerine çıkmış olması, MEB’in devlet okullarını 
kendi kaderine terk ederken, özel okulları kamu 
kaynakları ile desteklemesinin sonucudur. 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de 
sadece 45 özel meslek lisesi varken, son üç yıl 
içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan 
destek ve teşvikler sonucunda okul sayısı 
yaklaşık 10 kat artarak 2014-2015 eğitim-
öğretim yılı itibariyle 429’a çıkmıştır. Aynı 
dönemde özel meslek liselerine giden öğrenci 
sayısı ise 17,5 kat gibi astronomik bir artış 
göstererek 4.348’den 75.890’a yükselmiştir. 

Eğitim Yılı Özel Lise 
Sayısı

Öğrenci 
Sayısı

Öğretmen 
Sayısı

2011-2012 45 4.348 689
2012-2013 126 17.854 2.181
2013-2014 426 54.153 7.472
2014-2015 429 75.890 7.660
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Çocukların zekâ gelişiminin %70’lik kısmı 7 
yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerileri 
okul öncesi çağda gelişir. Çocuğun grup içine 
katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel 
değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi 
olguların çoğunlukla okul öncesi dönemde 
gerçekleştiği bilinmektedir.

Okul öncesi kurumlarda eğitim 
görerek ilkokula başlayan 
çocukların; bu eğitimi 
görmeyenlere oranla daha 
katılımcı, girişken ve uyumlu 

olduğu bilinmektedir. Anne-babası çalışsın ya 
da çalışmasın her çocuğun 4-5 yaş arasında okul 
öncesi bir kurumda eğitim görmesi, çocuğun 
gelişimi açısından son derece önemlidir. 

türKiye’De eğitimin 
SorUnları 

Okul Öncesi Eğitim
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• Bu kurumların denetimlerine yönelik de 
birçok sorun yaşanmakta, sadece yılda bir 
kez ilköğretim müfettişlerinin teftiş yaptığı 
anaokullarında denetim işi “göstermelik” 
olmaktan öteye geçmemektedir.

• Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimin 
oyun ve davranış kazandırma bilincini 
öne çıkarması gerekirken, özellikle büyük 
kentlerdeki bazı anaokulları ve devlet 
okullarındaki ana sınıfları çocukları 
eğitim rekabeti ve yarışına hazırlamaya 
çalışmaktadır. 

• Bu kurumlardaki önemli sorunlardan birisi 
de anaokulları ile ilköğretim kurumları 
arasında bir bütünlük ve bağ olmamasıdır. 
Anaokulundan çıkan çocuk ilkokul disiplininin 
içinde bocalamaktadır. Bunda ilköğretim 
kurumlarının 1. kademesinde görev yapan 
öğretmenlerin okul öncesi eğitim almamış 
olmasının etkisi bulunmaktadır.

• Okul öncesi eğitim kurumlarını yedirip 
içirme, yatma, konaklama ve çocuk bakım 
evi olarak görme anlayışı, sorunları ve 
olumsuzlukları daha da ağırlaştırmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Okul Öncesi Eğitim 
ve İlköğretim  Kurumları Yönetmeliği”nde 
geçtiğimiz yıl yaptığı değişiklikle, ana 
sınıflarında olduğu gibi anaokulu ve uygulama  
sınıflarında da günde 50’şer dakikalık aralıksız, 
6 etkinlik saati süreyle öncelikli olarak ikili 
eğilim yapılacağını açıklamıştır. Yapılan 
değişiklikle okul öncesi eğitim veren tüm 

Farklı ekonomik, sosyal ve kültürel ortamlardan 
ve ailelerden gelen çocuklar, ortak bir yetişme 
ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında 
ulaşırken, çocuk kendine güven duygusunu bu 
kurumlarda kazanmaya başlamaktadır. 

Dilin doğru, yanlışsız, güzel konuşma özelliği 
okul öncesi çağda öğrenilirken, çocuklar 
toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını 
tanımaya başlar. Nesneleri, eşya ve varlıkları, 
temel bir takım becerileri, davranışları, 
olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye 
başlama yaşı okul öncesi çağ olarak bilinen 4-6 
yaşları arasındadır. Okul öncesi eğitimde öne 
çıkan temel sorunlar şunlardır: 

• Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması 
nedeniyle okullaşma oranları OECD ülkeleri 
içinde son sıralardadır. 

• Anaokullarında ya da ana sınıflarında yeterli 
öğretmen, personel, pedagog ve sosyal 
hizmet uzmanı bulundurulmamaktadır.

• Anaokulu ve ana sınıflarının mutfakları 
girilecek gibi değildir. Beslenme kuralları 
sağlıksız, uygulama gelişi güzel yürütülmekte 
bu alana yeterli kaynak ayrılmamaktadır.

• Devlet okullarındaki ana sınıfları dâhil bütün 
okul öncesi eğitim kurumları çok yüksek 
ücretler istemekte, işin ekonomik bütün 
giderleri velilerden karşılanmaktadır. Bu 
alanda tam bir ticarileşme ve keyfiyet söz 
konusudur.

türKiye’De eğitimin SorUnları 



EĞİTİM SEN BÜLTENİ

43

MART-NİSAN’15

• Koşulları ve fiziki olanakları uygun olan 
okullardan başlanarak bütün ilkokullarda 
ana sınıfları zorunlu hale getirilmelidir. 

• İlkokullardaki ana sınıflarında ve devletin 
açtığı bütün okul öncesi kurumlarda her 
türlü beslenme, barınma giderleri devlet 
tarafından karşılanmalı, şu an bu kurumlarda 
yürütülen veliden para toplama işlemine 
son verilmelidir.

• Yeni yapılan okulların tümünde binaların 
fiziki yapıları, ana sınıfı açmaya uygun olmalı, 
eğitim öğretime yeni başlayan okullarda ana 
sınıfı oluşturulmalıdır.

kurumlarda (bağımsız anaokulları ve ilköğretim 
anasınıflarında) günlük aralıksız 6 etkinlik saati 
(günlük toplam 300 dakika) eğitim yapılacaktır. 
Yani Pazartesi ve Cuma günleri 9, diğer günler 
8 saatlik olan, bugüne kadar tam gün eğitim 
olarak adlandırılan eğitim, yapılan yönetmelik 
değişikliğiyle kaldırılmıştır. 

MEB, okul öncesi gibi çocukların eğitim süreci 
açısından temel eğitim anlamını taşıyan bir 
alanda bile normal koşullarda zaten sorunlu 
olan “ikili eğitim” uygulamasını okul öncesine 
kadar indirerek yüz binlerce çocuk ve veliyi bir 
kez daha mağdur etmeyi başarmıştır.

Eğitim Sen olarak okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması ile ilgili önerimiz; 

türKiye’De eğitimin SorUnları 
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• Koşulları ve fiziki olanakları uygun olan 
okullardan başlanarak bütün ilköğretim 
kurumlarında ana sınıfları zorunlu hale 
getirilmeli, gerekli yasal düzenlemeler 
yapılarak 2 yıllık okul öncesi eğitime 
geçilmelidir.

• Ailelere gelişmelerle ilgili sürekli rehberlik 
ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Bu 
kurumlarda çalışanlar hizmet içi eğitimden 
geçirilmeli, eğitim ve öğretim alanında 
yaşanan yeni gelişmelerden bilgi sahibi 
olmaları sağlanmalıdır.

• Kurum çalışanlarının içinde bulunduğu 
ekonomik ve sosyal sorunlar ile özlük 
sorunlarının çözümlenmesi için, 
örgütlenmelerine olanak tanıyacak toplu 
sözleşmeli, grevli sendika hakkı başta olmak 
üzere, sürece katılımlarını sağlayacak her 
tür demokratik yapılanma oluşturulmalıdır. 
Aynı zamanda velilerin de bu sürece 
katılımlarını sağlayacak yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilmelidir.

• Eğitimin bütün kademelerinde olduğu 
gibi, eğitimin temeli olan okul öncesi 
eğitim kurumlarında da her çocuğun kendi 
anadilinde eğitim alması sağlanmalıdır. 

• Eğitim fakülteleri ve üniversitelerle gerekli 
koordinasyon sağlanarak okul öncesi eğitim 
kurumlarına öğretmen yetiştiren bölümlerin 
ve bu bölümlere alınacak öğrenci sayılarının 
arttırılmasına öncelik verilmelidir.

• Okul öncesi kurumların bütün yöneticileri 
demokratik esaslara göre ve seçimle 
belirlenmeli, siyasi atamalara asla izin 
verilmemelidir.  

• Yerel yönetimlerin anaokulu, yuva ve 
kreş açmaları yaygınlaştırılmalı, buralarda 
yürütülen eğitim öğretim programları 
sürekli denetlenmelidir.

• 50 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 
yuva, anaokulu ya da kreş açma zorunluluğu 
getirilmeli, bunların bütün etkinlikleri yerel 
eğitim yöneticileri tarafından izlenmelidir.
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Türkiye’de bugün için eğitim sisteminin en 
büyük sorunu, AKP’nin kendi siyasal-ideolojik 
hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen 
eğitimde 4+4+4 dayatmasıdır. 4+4+4 ile ilkokula 
başlama yaşı 60-66 aya indirilmiş, uygulamanın 
ilk yılında yaşanan sorunlar sonrasında yaş 
aralığı esnetilerek 69 aya kadar çıkarılmıştır. 
72 ay öncesinin okul öncesi çağ kapsamında 
olduğuna ilişkin tüm eleştirilere rağmen hayata 
geçirilen bu değişikliğin, erken yaşta okula 
başlatılan çocuklar üzerinde telafisi mümkün 
olmayan olumsuz etkileri olmuştur. 

4+4+4 sonrasında yaşanan okul dönüşümleri 
sonrasında yüz binlerce öğrenci ve öğretmen 
ciddi sorunlar yaşamış, resmen okullarından 
sürgün edilmek zorunda bırakılmıştır. Şehir 
merkezlerindeki en donanımlı okulların imam 
hatiplere dönüştürülmesi ve devlerin imam 
hatip okullarına ayrıcalıklı davranması, okullar 
arasındaki uçurumu daha da arttırmıştır. 

Temel Eğitimde ve Ortaöğretimde 
Yaşanan Sorunlar

İlkokulun dört yıla 
düşürülmesi, çok sayıda 
sınıf öğretmenini “norm 
fazlası” durumuna 
düşürmüş, on binlerce 
öğretmen alan değişikliği 
yapmaya zorlanmıştır. 
Çok sayıda öğretmen 
alan değişikliği nedeniyle 
mağdur edilmiş, bu 
durum eğitimin niteliğinin 
daha da bozulmasına 
neden olmuştur. 

Türkiye’de devlet 
okullarına yeterli kaynak ayrılmazken, özel 
okullara kamu kaynaklarının aktarılması 
ilköğretimde yaşanan bir diğer önemli ayrımcı 
uygulamadır. Devlet okulları sorunlarla 
boğuşurken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
kamu kaynaklarından özel okullara yapılacak 
teşvikler açıklanmıştır. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve liselerde 230 bin öğrenci 
adına özel okullara destek verilecektir. Okul 
öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 
50’şer bin, temel ve diğer liselerde 110 bin 
öğrenci destekten faydalanacaktır.

Çocuğunu özel okul öncesi eğitim kurumlarına 
ve özel kreşe gönderenlere 2.680 TL destek 
verilecektir. Özel okula giden her öğrenci 
başına ilkokulda 3 bin 220, ortaokul ve lisede 
3 bin 750, temel liselerde ise 3 bin 220 lira 
verilecektir.
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Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında okullarda 
yaşanan ve giderek derinleşen sorunları, 
acil çözüm bekleyen okula başlama yaşına 
ilişkin gelişmeleri, kalabalık sınıfları, okullarda 
yeterli altyapının olmamasını, fiziki donanım 
eksikliklerini, kamusal, bilimsel, demokratik, 
laik ve anadilinde eğitimin önündeki engelleri, 
eğitim sisteminde yıllardır çözüm bekleyen 
sorunlardan ayrı ve bağımsız değerlendirmek 
mümkün değildir.   

Eğitimde 4+4+4 dayatmasının uygulanmaya 
başlanmasından bu yana okullarda en çok 
gözlenen sorunlar olan; 72 ay öncesi çocukların 

Eğitim Sorunlarına Kalıcı Çözümler 
Üretilmelidir

hala okula uyum sağlayamamaları, okula 
giriş çıkış saatleri, velilerden para toplama 
uygulamasının yaygınlığı, temizlik sorunu, 
imam hatiplerle ortak binaları paylaşan 
okullarda öğrencilere yönelik çeşitli baskılar 
eğitim gündeminde ön sıralardaki yerini 
korumaktadır. 

Özellikle son 13 yıl içinde, eğitimin büyük 
ölçüde paralı hale getirilmesine paralel olarak 
eğitimde dini inançların istismarı ve dinsel 
sömürüye kaynaklık eden kimi uygulama 
ve söylemlerin yaygınlaşması, son yıllarda 
eğitimin bütün kademelerinde yaşanan bir 
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edilmelidir. Başta zorunlu rotasyon uygulaması 
olmak üzere, eğitim sistemini alt üst eden 
tüm uygulamalar durdurulmalıdır. Eğitimin 
hiçbir aşamasında öğrenci ve öğretmenlere 
dayatmada bulunulmamalı, öğretmen, öğrenci 
ve velilerin eğitim sistemine yönelik kaygılarını 
giderici düzenlemeler yapılarak, üzerimize 
çöken enkaz en kısa sürede kaldırılmalıdır. 

Okul öncesi eğitimden başlayarak 
eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının 
hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin 
belirlenmesine; sınıf mevcutlarından eğitimin 
laik, bilimsel ve her bireyin kendi anadilinde 
olmasına, eğitimin demokratik ve kamusal 
yönünün geliştirilmesine özen gösterilmelidir. 
Derslik, okul, öğretmen açıklarından eğitimin 
genel bütçe içindeki payına kadar, eğitimin 
hemen her alanında köklü bir değişime 
gereksinim vardır. Kamusal, parasız, 
demokratik, nitelikli, bilimsel ve anadilinde 
eğitimin önündeki yasal ve fiili engellerin 
kaldırılması için somut adımlar atılmalı, 
eğitimde ticarileştirme ve dinselleştirme 
adımlarına derhal son verilmelidir. 

sorun olarak dikkat çekmekte, 
okullarımız adeta belli bir 
inancın, belli bir mezhebin 
kuralları ve uygulamaları ile 
kuşatılmaktadır.  

AKP iktidarının eğitim 
sisteminde yaşanan 
değişiklikler üzerinden 
bugüne kadar ortaya koyduğu 
pratik, her türden dini inancı istismar ederek 
çocuklarımızı ve toplumu “tek din, tek mezhep, 
tek dil” anlayışı üzerinden “tek tip” hale 
getirmeye çalışmak olmuştur. Toplumda sürekli 
yeni kamplaşmalar ve kutuplaşmalar yaratarak 
egemenliklerini sürdürmek isteyenler, benzer 
bir bölünmeyi öğrenciler arasında oluşturmaya 
çalışmış, bu durum okullarda şiddetin 
artmasından başka sonuç vermemiştir. 

AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki 
çürümenin ve mevcut karanlık tablonun 
öncelikli sorumlusudur. MEB, yıllardır yaptığı 
değişikliklerle eğitim sistemini yap-boz 
tahtasına çevirmiş, öğrenci ve velilerin kafasını 
karıştırmak dışında eğitimde somut ve çözüme 
dayalı politikalar geliştirememiştir. Öğrencileri 
yarış atı gibi sınavdan sınava koşturan bir eğitim 
sisteminin ne kadar başarılı olacağı ortadadır. 

Eğitimde 4+4+4 uygulamasından derhal 
vazgeçilmeli, ataması yapılmayan öğretmenlerin 
ataması yapılmalı, AKP döneminde haksız olarak 
yapılan tüm atama ve görevlendirmeler iptal 
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Programı” asıl amacın çocuklara dil öğretmek 
olmadığını açıkça göstermektedir.
 
Yıllardır eğitim biliminin en temel ilkesi olan 
anadilinde eğitim taleplerini görmezden gelen 
MEB’in Arapça sevdasının tek nedeni, sadece 
dini kitapları ve yayınları okumalarını sağlamak, 
bu anlamda “dindar nesil yetiştirme” hedefine 
uygun adımlar atmaktır. Hazırlanan öğretim 
programı asıl amacın çocuklara yabancı dil 
öğretmek olmadığını göstermektedir.
 
MEB’in amacı, iddia edildiği gibi yabancı dil 
öğretmek ise Arapça öğretim programını 
neden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
hazırlamaktadır? MEB toplumun hafızası ve 
aklıyla dalga geçmeyi bırakmalı, asıl amacının 
ne olduğunu açıklamalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim 
sisteminin en önemli sorununu 
tespit ederek ilkokul 2. sınıfa 
2016-2017 eğitim öğretim 
yılından itibaren Arapça 

dersi konulmasını kararlaştırmıştır. Yabancı dil 
öğrenimi statüsünde gündeme gelen Arapça 
dersinin öğretim programını (müfredatını) ise 
ilginç bir şekilde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
üstlenmiş ve kapsamlı bir öğretim programı 
hazırlanmıştır.
 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ilköğretim 
2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar için hazırladığı öğretim 
programında öğrencilere Arapçayı “ayet”, 
“hadis” ve “güzel sözler”den örneklerle 
öğretmek istediğini açıkça ifade ederek, 
asıl amacını belli etmiştir. “Arapça Öğretim 

meB, ilkokul 2. Sınıfta 
arapça Dersi ile ne 

amaçlıyor?
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İmam Hatip Ortaokulu Sayıları (İHO)

Bağımsız İHO İHL içinde İHO Toplam İHO

2012-2013 730 369 1.099

2013-2014 946 415 1.361

2014-2015 1.219 378 1.597
   

AKP iktidarının eğitimin en temel sorunlarından 
çok imam hatiplerin sayısını arttırma derdine 
düşmesi ile birlikte yeniden yükselmeye 
başlamıştır. 

4+4+4 dayatmasının bütün itirazlara rağmen 
ısrarla uygulandığı son üç yılda yaşananlar, 
Türkiye’de eğitim sisteminin yoğun bir 
dinselleştirme operasyonu ile karşı karşıya 
kaldığını göstermektedir. 

Eğitim sistemini dini kurallar ve 
referanslara göre biçimlendirme 
süreci, eğitimde 4+4+4 dayatması 
sonrasında belirgin bir şekilde artmış, 
yıllarca dini eğitim kurumları olarak 

bilinen imam hatip okulları tartışması yeniden 
alevlenmiştir. 1996-1997 eğitim-öğretim 
döneminde 400 binlerde olan imam hatip 
liselerindeki öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim-
öğretim döneminde 71 bine kadar gerilemiş, 

eğitimde 4+4+4 Dayatması 
Sonrasında imam Hatip okullarındaki 

artış Hız Kesmiyor 
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4+4+4 öncesinde 2011-2012 eğitim-öğretim 
yılında 537 İHL’de 268 bin 245 öğrenci varken, 
2014-2015 eğitim-öğretim yılında İHL sayısı 
1.017’ye, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 
ise 546 bin 443’e yükselmiştir. AKP’nin yıllarca 
her açıdan istismar ettiği imam hatip liselerinin 
eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında önceki 
yıllarla kıyaslanamayacak kadar hızlı bir artış 
göstermiş olması dikkat çekicidir.  

Türkiye’de okulların fiziki donanım ve altyapı 
sorunları sürerken fiziki altyapı sorunları en az 
olan,  teknik olarak en donanımlı okulların imam 
hatibe dönüştürülmesi, siyasi iktidarın kamu 
okulları arasında siyasi tercihleri üzerinden 
resmen ayrımcılık yaptığını göstermiştir. 
AKP hükümetinin imam hatip aşkını, yıllar 
içinde imam hatip ortaokulları ve liselerinin 
sayısındaki hızlı artışta görmek mümkündür. 
Türkiye’de imam hatip okullarında okuyan 
toplam öğrenci sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
üstün gayretleri ve bütün imkânlarını seferber 
etmesi sonucunda imam hatip okullarında 
geçtiğimiz yıl toplam 724 bin öğrenci iken, bu 
yıl bu rakam 932 bine kadar çıkmıştır. 
Siyasi iktidarın yıllardır “arka bahçesi” olarak 
gördüğü imam hatip okullarına yönelik “pozitif 
ayrımcılık” her fırsatta karşımıza çıkmaktadır. 
Çok sayıda devlet okulu ödenek yetersizliği 
ile karşı karşıya kalırken, bugüne kadar hiçbir 
imam hatip okulunun kaynak sıkıntısı olmamış 
ve talepleri anında yerine getirilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımız, Türkiye’de 
her konuda ve her alanda yaşanan ayrımcı 
uygulamaların, toplumun geleceğinin 
şekillendiği okullarda yapılmamasıdır. 
Türkiye’de hiçbir okul türü diğerlerine 
göre ayrıcalıklı olmamalı, bakanlık politika 
geliştirirken ve bu politikaları uygularken bütün 
eğitim kurumlarına eşit mesafede yaklaşmalıdır. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında 730’u 
bağımsız, 369’u imam hatip lisesi bünyesinde 
toplam 1.099 imam hatip ortaokulu varken 
2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1.219’u 
bağımsız, 378’i imam hatip lisesi bünyesinde 
toplam 1.597 imam hatip ortaokulu 
bulunmaktadır. İmam hatip ortaokullarındaki 
sayısal artış sadece okul sayısı ile sınırlı değildir. 
2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam hatip 
ortaokullarında okuyan toplam öğrenci sayısı 
94 bin 467 iken, 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında bu sayı 140 bin 15’e yükselmiş, 2014-
2015 eğitim öğretim yılında ise bir önceki 
yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 385 bin 830 
olmuştur. 

İmam Hatip Liseleri (İHL) ve Okuyan Öğrenci 
Sayısı

Eğitim Yılı Öğrenci Sayısı Okul Sayısı

2002-2003 71.100 450

2003-2004 90.606 452

2004-2005 96.851 452

2005-2006 108.064 453

2006-2007 120.668 455

2007-2008 129.274 456

2008-2009 143.637 458

2009-2010 198.581 465

2010-2011 235.639 493

2011-2012 268.245 537

2012-2013 380.771 708

2013-2014 474.096 854

2014-2015 546.443 1.017
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Öğretmenlerin Sorunları 
acil Çözüm Bekliyor!

Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin giderek 
ağırlaşan çalışma koşulları ve sorunları ile 
ilgili düşüncelerini ilk elden tespit etmek için 
kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik.

9-20 Kasım 2015 tarihleri arasında, Türkiye çapında 7 
bölge ve 40 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, 
Kocaeli, Diyarbakır, Eskişehir, Artvin, Ağrı, Dersim, 
Malatya, Edirne, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Muş, 
Van, Hakkari, Şırnak, Sinop, Çorum, Tarsus, Sivas, Kars, 
Tokat, Muğla, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, 
Karaman, Ordu, Aksaray, Trabzon, Giresun, Bartın, 
Sakarya, Yalova, Zonguldak) hemen hemen tüm okul 
türleri ve branşlardan 4.952 öğretmen araştırmaya 
katıldı ve görüşlerini paylaştı. Araştırma, 9 sorudan 
oluşan bir anket formu üzerinden tüm katılımcılarla 
yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.
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kaldırma” vaatlerinden her daim çark etmişler, 
YÖK’ün kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına 
hizmet etmesinden istifade etmekte bir beis 
görmemişlerdir. 

Bu tablo içerisinde yer alan üniversitelerimize 
yakından baktığımızda, üniversiteler 
arasındaki nitelik farkı, bilim emekçiklerine 
dayatılan güvencesiz bir çalışma ortamı, 
piyasa koşullarına teslim olmuş bir eğitim 
ve araştırma faaliyeti düzeni ile rektörler ve 
etraflarındakilerin diktatör özentisi hal ve 
tavırları karşımıza çıkmaktadır. 

• Sermaye çevrelerine kar getirisi olan, 
hükümetin siyasi çıkarlarına hizmet eden 
bilimsel çalışmalar dışında kalan akademik 
faaliyetlere ambargo konulurken, 

• Araştırma görevlileri işten atılma 
tehditleriyle karşı karşıyayken, 

Bilindiği üzere YÖK, 6 Kasım 1981 
tarihinde 2547 sayılı yasanın resmi 
gazetede yayımlanmasının ardından 
yükseköğretim yaşamımızdaki 
yerini aldı.  O günden bugüne 

üniversitelerimiz, emperyalist güçlerin 
güdümünde, Kenan Evren ve diğer darbeci 
generallerin kafa kafaya vererek hazırladığı 
bu yasa metni ve dolayısıyla YÖK düzeniyle 
yönetiliyor!  

34 yıllık bu süreçte değişmeyen en önemli 
amaç, iktidarı ellerinde tutanlar tarafından 
“makbul görülmeyen”  her ne varsa bunların 
kontrol altına alınması, yasaklanması ya da 
toplumda karşılık bulmasının engellenmesidir. 
Ayrıca bu güç sayesinde, yükseköğretim 
hizmeti de hızla alınır satılır bir meta haline 
getirilmiş, toplumun değil patronların 
ihtiyaçlarını karşılamaya endeksli bir sistem 
inşa edilmiştir. Bu nedenledir ki böylesi 
muazzam bir kudreti ellerinde tutanlar, “YÖK’ü 

üniversitelerde Her gün 6 Kasım, 
Her an mücadele!  
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• Taşeronlaşma hızla yaygınlaşırken, 

• İdari ve teknik personelin en temel talepleri 
yok sayılırken, 

• Aklın ve mantığın sınırlarını zorlayan 
hukuksuz, haksız, keyfi disiplin 
soruşturmaları, cezalar, sürgünler 
“olağanlaştırılmışken”,

• Eleştirel düşünce ve ifade özgürlüğü can 
çekişirken,

Üniversitenin üniversite olmaktan çıkarıldığı, 
öğrencilerine sadece diploma veren kurumlara 
indirgendiğini görmek zor değildir!

Artık, tek başına YÖK’ün kaldırılması yetersizdir. 
Onun bugüne kadar yerleştirdiği bu düzenin 
köklerinden sökülüp atılması gerekmektedir. 
Ancak, üniversitelerin yeniden özgürlüğüne 
kavuşabilmelerinin ve insan, toplum, doğa 
yararına faaliyet gösterebilmelerinin yolu, 
tam da bugüne kadar uygulanan politikaların 
terk edilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Kamusal finansman, kurumsal özerklik, 
iş güvencesi, akademik özgürlükler ve 

üniversite bileşenlerinin yönetim ve denetim 
mekanizmalarında yer aldığı eşitlikçi, 
özgürlükçü ve demokratik özyönetim ilkeleri 
garanti altına alınmadan böylesi bir kopuşun 
sağlanamayacağı da unutulmamalıdır. 

Eğitim Sen olarak özellikle belirtmek isteriz ki 
bizim için her gün bu rantçı, eşitsizlikçi, ayrımcı, 
baskıcı ve yasakçı düzene karşı mücadele 
günüdür.  Bu düzeni yılın bir gününde, onu da 
tarihselliğinden kopararak ve gerçekliğinden 
uzaklaştırarak hatırlayanlara en güzel cevabı 
kamusal, parasız ve nitelikli öğrenim hakkını, 
akademik özgürlükleri, iş güvencesini, 
eleştirel ve özgür bilim üretmeyi bir an olsun 
savunmaktan vazgeçmeyenler vermektedir. 

Bizler de bu bilinçle, idari ve teknik personelden 
öğretim elemanlarına, öğrencilerden taşeron 
işçilerine kadar tüm üniversite bileşenlerinin 
sorunlarına çözüm üretmek, üniversitelerimizi 
her türlü ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan 
kalktığı, insan, toplum ve doğa yararına faaliyet 
yürüten kurumlara dönüştürmek için tüm 
gücümüzü seferber etmeye devam edeceğiz.
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erkek egemen kapitalizmin kar hırsı nedeniyle 
katledildi. Biz kadınlar her gün kitlesel 
şekilde erkek-devlet işbirliği ile katlediliyoruz. 
Yemeği tuzlu yaptığımız, eski sevgilimizle 
barışmadığımız, birinin aşkına karşılık 
vermediğimiz, trans olduğumuz, güvencesiz 
çalıştığımız, mülteci olduğumuz ve mücadele 
ettiğimiz için katlediliyoruz. 

Dünyanın her yerinde erkek egemenliği 
kadınlara karşı iş birliği içinde. Ortadoğu’da 
IŞİD’ın kadınlara karşı işlediği suçları örnek 
alan AKP, Türkiye’de kadınlara karşı benzer 
suçları işliyor. Kadın bedeninin denetim altına 
alınmasına yönelik politikalar, çocuk yaşta 
evliliklerin yaygınlaştırılması, kadına yönelik 
şiddetin, tacizin, tecavüzün meşrulaştırılması 
IŞİD ile aynı zihniyetin taşındığının kanıtıdır. 
Suriye’de kafası kesilerek katledilen kadınlar 
Türkiye’de çıplak bedenine ip bağlanarak 
sokakta işkence görüyor. IŞİD vahşetinden 

2015 Yılında Kadına Yönelik Şiddet 
artarak devam ediyor. Yılın ilk on 
ayında 346 kadın katledildi ve ne 
yazık ki bu sadece buz dağının 
görünen yüzü. Erkek egemen sistem 

medyası, erkekler aracılığıyla kadınlara karşı 
savaş açmış durumda. Dayak “erkeğin deşarj 
olmasıdır” diyerek, öz savunma uygulayan 
kadınları cezalandırarak, meşrulaştırdığı 
nefret söylemleri, kadın cinayetleri ile 
bu savaşı derinleştiriyor. Politika yapan 
kadınlara saldırması, gözaltında cinsel işkence 
uygulaması, kadınları kitlesel olarak katletmesi; 
kadın isyanından ne kadar korktuğunun 
göstergesidir.  

Erkek şiddeti devlet şiddeti ile birleştiğinde 
cins kırımına dönüşüyor. Çünkü sistematik 
olarak kadınlar şiddete uğruyor, katlediliyor.  
Manisa’nın Gölmarmara Köyü’nde tarım işçisi 
13 kadın ucuz iş gücü olarak çalıştırıldıkları için 

şiddetinizle Barışmayacağız!
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kaçan mülteci kadınlar Türkiye’de AKP’nin 
erkek egemen politikaları tarafından erkek-
devlet işbirliği ile katlediliyor. Evlatları ölen 
anneler bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 
cezalandırılıyor, hakarete uğruyor.

Ve kadınlar devletin katlettiği çocuklarının 
bedenini buzdolabında bekletmek zorunda 
kalıyor. Cizre’de, Muş’ta, Silvan’da, Suruç’ta, 
Ankara’da isyan gülüşlü kadınlar bombalarla 
katlediliyor. Ankara katliamıyla birlikte devlet 
kadınları bir kez daha toplu olarak katletti. 
Sistemin kadınlara bakışı katliam, imha ve yok 
etme üzerine kuruludur.

Tarihin ilk çelişkisidir cins çelişkisi. Cinsiyetçilik, 
ataerkillik,milliyetçilik ve militarizm iç içe 
geçmiş durumda. İlk sömürge olan kadın 
örgütlü mücadelesiyle kendini var etme 
yolunda önemli adımlar attı.Kadınlar bu gün 
geçmişten daha güçlü ve daha örgütlü 
durumda. Kadının özgürlük mücadelesi 
daha büyük ve şiddetsiz bir dünya 
mücadelesidir.

Erkek şiddetiyle biz kadınlar 
barışmayacağımızı ifade etmek 
istiyoruz. Kadın özgürlük 
mücadelemiz aynı zamanda 

insanlık ailesinin mücadelesidir. İnsanlık 
ailesinin yarısı olan biz kadınlar yok sayılanlarız, 
katledilenleriz, şiddete uğrayanlarız, tacize 
ve tecavüze uğrayanlarız. Ne devletin ne de 
erkeğin şiddetiyle barışmayacağız. Çünkü biz 
kadınlar özgür, eşit, adil bir dünya kuracağız.


