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Merhaba,
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube aylık yayın organımız “ankarabülten” yenileniyor.
 

Bültenimiz ile ilgili olarak siz değerli üyelerimizden gelen öneriler, 
eleştiriler üzerine, yayın kurulumuz ve yönetim kurulumuzda yapmış 
olduğumuz değerlendirmeler ışığında yenilenme çalışmaları başlat-
tığımızı geçen sayımızda duyurmuştuk. Bu sayıyla birlikte bültende 
boyut, mizanpaj ve içerik açısından bir takım değişikliklerle karşını-
za çıkıyoruz. Fakat bültenle ilgili tüm değişiklikleri bu sayıda tüket-
memekle birlikte yeni önerilere de hala açık olduğumuzu belirtmek 
isteriz.  Bültenimizdeki yeniliklerle hem şubemiz ve üyelerimiz ara-
sındaki bağın daha güçlü kurulabileceği, hem de üyelerimizin de ak-
tif katılımının sağlanabileceği bir yayın hedefliyoruz. Yenilenme ça-
lışmalarımız kapsamında yayın kurulumuzun hazırlamış olduğu, siz-
lerin katkısına ve katılımına ihtiyaç duyan dört yeni bölümle ilgili aşa-
ğıdaki çağrımızı yeniliyor, eleştiri ve önerilerinizin bizim için çok de-
ğerli olduğunu bilmenizi istiyoruz.

Yazı İşleri Müdürü
Ferhat Yaşar ARIKAN

“Mümküne dönük beklenti, umut, niyet, 
yönelim: bu yalnızca insan bilincinin temel 
bir hattı değil, somut olarak tashih edilip 
kavrandığında, toplam nesnel gerçekliğin 
temel bir belirlenimidir.” (Ernst Bloch-Umut 
İlkesi)

Umut hayal gücünün sınırsız ça-
lışmasının bir ürünü değildir. Ak-
sine kurucusundan iki şeyi zorun-
lulukla talep eder: maddi verilere 
bağlılık ve gerçekleştirilmesi için 
öznenin eylemi. Umut nasıl ki öz-
nenin aktif müdahalesini talep edi-
yorsa umudun kurulabilmesinin ön 
koşulu olan maddi verilerin bilgisi 
de aynısını talep eder, keza bilgi bir 
kaptan diğer kaba aktarılan bir ve-
riler yığını değil, ancak yol boyun-
ca nesnesi ile ilişkiye girilerek üreti-
len bir şeydir; bu bilgilenmenin ya-
nında bilginin bilinç olarak örgüt-
lenmesidir. Umut etmede ve bilgi-
nin üretim sürecinde geçerli olan 
gereklilikler sadece insan düşün-
mesi için geçerli değildir; aynı za-
manda bir bültenin ya da dergi-
nin örgütlenmesi de aynı taleple-
re sahiptir. Yeni bir bülten umut edi-
yorsak ilk elden bu bültenin hazır-
lanma sürecine derginin kendile-
ri için hazırlandığı öznelerin de da-
hil edilmesi gerekir. Çünkü bilgi-
sayar başına oturup bülten hazır-
layanların aktardıkları hakikati ku-
şatmaz. Başka gözlere görünen-
lerin ve başka kulakların duydukla-
rının da sürecin bileşenleri olması 
gerekir. Çünkü düşünen beden an-
cak kendini diğer varolanlarla kar-
şı karşıya koyduğunda, onların ya-
nında ya da onlara karşı, kendi bi-
lincini kurabilir.

Bu ön-bilinçle hareket ederek 
gönderdiğiniz makalelerin ve gün-
demle ilgili değerlendirme yazıları-
nızın yanında, siz inşaat mühendis-
lerinden 4 yeni bölüm için katılımla-
rınızı istiyoruz.

Şantiye Günlükleri:
Bu bölümde, yurdun ve dünyanın 

çeşitli yerlerinde proje özellikleri, 
maliyetleri ve diğer önemli özellik-
leriyle ilgi uyandırabilecek şantiye-
lerde çalışan mühendisler ile mail 
ya da telefon yoluyla yapılacak 
mini röportajlar yer alacaktır. De-
neyimlerin aktarılmasının önemli 
olduğu düşüncesine dayanan bu 
bölüm için bütün mühendislerden 
katkılarını bekliyoruz.

Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri: 
Bu başlık altında sadece inşa-

at mühendislerinin değil bir bütün 
olarak mühendislerin yeni çalışma 
koşulları içerisindeki konumu, üre-
tim süreci içindeki yeri ve sınıfsal 
temas anlamında arada bir yerde 
salınma durumunu tartışmaya ça-
lışacağız. Güvencesizleştirmenin 
yeni çalışma ilişkilerinin temel be-
lirlenimini oluşturması ile mühen-
dislerle ilgili işçileşme süreçleri-
nin, emeğin vasıfsızlaşmasının ve 
emek gücünün değerinin düşme-
sinin mühendisliğin toplumsal ko-
numunu yeniden tartışmaya aç-
mak bakımından önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu konularda kafa 
yoran mühendislerimizin olduğunu 
biliyoruz ve tartışmalarını tüm mü-
hendislerin gündemi haline getir-
melerini istiyoruz.

Mühendis ve Diğer Renkler: 
Mühendis olup mühendisliğin dı-
şında başka üretimleri ile de ta-
nınan yazar, çizer, sinemacı, mü-
zisyen vb. alanlarda yaratıcı ça-
lışmalar yapan meslektaşlarımıza 
ait portre yazılar ya da röportaj-
lar bölümün içeriğini oluşturuyor. 
Bu tür örneklerin çalışma yaşamı-
nın bütün yaşamımız haline gel-
memesi için, yaşam kavramının 
salt fiziksel varlığın idamesi anla-
yışından çıkarılmasına dair bilinç 
durumuna katkı sunacağını umut 
ediyoruz.

Mühendis Anlar! Emeğin örgüt-
lenme sürecinin her bir çalışa-
nı dünyanın geri kalanıyla ilgisiz-
leştiren biçimine karşı bu bölüm-
de meslek alanı dışında önem-
li gördüğünüz kitap tanıtımı, kon-
ser, kongre, festival, müzik vb. et-
kinliklerin duyurulmasını amaçlı-
yoruz. Her meslek dalı için geçer-
li olmaya başlayan ve bizde de di-
ğer alanlarla olan ilgimizi tanımla-
mayan “Mühendis anlamaz” de-
yimine karşı iddia ediyoruz ki 
“Mühendis Anlar”.

Yukarıda kurgulamış olduğumuz 
bölümler için mühendislerden kat-
kı değil katılım istiyoruz. Bülteni-
mizi sizin önerilerinizle daha ko-
lektif bir çabanın ürünü haline ge-
tirebileceğimiz yeni önerilerinizi ve 
yeni dört bölümümüze dair çalış-
malarınızı bulten@imoankara.org.
tr adresinden ya da bizzat İMO 
Ankara Şube Yayın Bölümü’ne ge-
lerek bizlere ulaştırabilirsiniz.       

Katılım Esastır

Proje Müellifinin Fenni Mesuliyet Sınırları
Gözetlemenin Mantığı

genç-İMO: ODTÜ’de İMO Tanıtımı
Hüseyin Cöntürk

TMMOB Genel Kurulu
Para, Mühendislik ve Bizim Mühendislerimiz
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Hükümet TMMOB’nin Peşinde…
Devlet insanlığın nesnelleşmiş ürünlerinin en kompleks 
organizasyonudur. İnsanların bir arada yaşamalarından 
kaynaklanan ilişkilerin tarih içindeki gelişimine bağlı ola-
rak devlet organizasyonu da gelişir ve organizasyonun 
sonucu olarak ortaya çıkan kurum, bizzat organizasyo-
nun örgütleyicisi durumuna; yasa koyucu irade durumuna 
gelir. İnsanların kendi etkinliğinin sonucu olan bu kurum, 

insanların etkinlik biçimle-
rinden ve toplumsal yaşa-
yış şekillerinden bağımsız-
laşır, özerk bir duruma ge-
lerek insanlara etkinlikle-
ri dikte eder. Toplumsal ya-
şamın sınıflı bir hale gelme-
siyle ilgisinde de egemen 
sınıfın bir aracına dönüşen 
devlet toplumun diğer ta-
bakalarına karşı bir güç ha-
line dönüşür. Politik ve fel-
sefi literatürde “yabancılaş-
ma” kavramı ile karşılanan 
bu durum toplumdaki sınıf-
ların azalması ve en niha-
yetinde toplumun sadece 
iki sınıflı bir yapıya dönüş-
mesi ile beraber en yüksek 
düzeye çıkar. Yabancılaşma 
düzeyinin artması eşza-
manlı olarak devletin, ken-
disini oluşturan kurumla-
ra karşı bir güç haline gel-
mesini sağlar. Böylece top-
lumun kendi ilişkilerini dü-
zenlemesinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan kurum, 
sınıf çıkarlarına bağlı olarak 

bizzat devlet organizasyonunun bileşeni olan diğer sınıfla-
rın kurumlarına karşı baskı uygulayan bir araç haline gelir.

Hükümetin TMMOB’ye olan ilgisi de devletin almış oldu-
ğu bu biçimden ve zamanımızdaki değişimlerinden ba-
ğımsız değildir. Ülkemizde ve dünyadaki ekonomik ge-
lişmeler mülksüzleşme ve buna bağlı olarak yeni bir iş-
çileşme dalgasının oranlarında son senelerde büyük de-
ğişimler olduğunu gösteriyor. Toplumun köylülük, küçük 
esnaf ve kendi mesleğine sahip olanların oranlarındaki 
azalma ara sınıfların tasfiyesini görünür kılıyor ve dün-
ya gittikçe çalışanlar ve onları çalıştıranlar olarak daha 
homojen biçimde ikiye bölünüyor. Sınıfsal konumları bu 
zamana kadar arada bir yerde salınan ve görece ola-
rak toplumun alt katmanlarından daha rahat bir yaşa-

mı olan mühendisler de bu yeni işçileştirme dalgasından 
muaf değiller. Sürekli arttırılan kontenjanlarla her sene 
daha fazla mühendisin çalışma yaşamına girmesi piya-
saya sürülen mühendis arzını arttırırken talep aynı kalın-
ca bir yandan işsiz bir mühendisler ordusu oluşuyor di-
ğer yandan da mühendisin emek gücünün değeri dü-
şüyor. Buna ek olarak işsiz mühendislerin çokluğu çalı-
şan mühendisler üzerinde bir basınç oluşturarak çalışma 
koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Bu du-
rumda mühendislerin yeni koşullardaki haklarını savun-
mayı bütünlüklü bir politik program haline getirebilecek 
tek kurum var: TMMOB. 4c gibi uygulamalarla sürdürü-
len güvencesizleştirme politikaları öncesi nasıl ki hükü-
met yıllardır Türkiye’nin belli başlı sendikalarını ele geçir-
mek için mücadele etti ve ele geçiremedikleri yerine adı-
na sendika denmesi mümkün olmayan yandaş kurum-
lar oturttu, TMMOB’ye de incelemeler, soruşturmalar ve 
söylem alanına yerli yersiz sokulan ifadelerle benzer bir 
saldırı süreci örgütleniyor. Hükümetin “meslek örgütleri-
ne, sendikalara vb. kurumlara siyaset sokulmamalı” söy-
leminin takipçileri ise odalarda seçimlere salt meslek so-
runlarının gündem yapılmasını isteyen gruplar olarak ka-
tılıyorlar ve mühendisin piyasa karşısında korumasız bı-
rakılmasını sağlayacak programlarla TMMOB’ye yapılan 
saldırının bir başka boyutunun kurucusu olarak ortaya 
çıkıyorlar.

Saldırının bu çok bileşenli boyutuna ek olarak artık ülkenin 
bir rutini haline gelen bilgi sızdırmalar, şantajlar ve komp-
lolar TMMOB’ye karşı da sürdürülüyor. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu’nun TMMOB’ye yönelik bir sal-
dırı niteliği taşıyan “inceleme ve araştırma raporu”nun so-
nucu ‘gizli’ olduğu gerekçesi ile birliğimize dahi verilmez-
ken 06.05.2010 tarihinde TMMOB’ye gönderilen ve Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından başlatılan incele-
meye gerekçe oluşturan dilekçenin bu rapora atıfta bu-
lunarak bir vatandaş tarafından hazırlanmış olması da ol-
dukça şaşırtıcı olsa gerek.

İMO Ankara Şube olarak bu tür uygulamaların gelişerek, 
farklı yöntemlerle devam edeceğini biliyoruz. Hak arama 
bilincinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, sermaye için di-
kensiz bir gül bahçesi hazırlamaya yönelik bu tür tasfi-
ye girişimlerine karşı birliğimizin, üyelerinin haklarını ko-
rumak ve emek gücünün değerinin düşürülmesine kar-
şı koymak için emek hareketinin tüm bileşenleri ile ortak 
bir mücadeleye girişeceğini de biliyoruz. Devletin serma-
ye tarafından oluşturulan bu yeni biçimine sorgusuz sual-
siz evet diyen ve bu uygulamaları sermaye için gönüllü bi-
çimde yapanlara karşı odamız İMO ve birliğimiz TMMOB 
sonuna kadar ezilenlerden ve emekçilerden yana tavrıy-
la direnecektir.

Yeni çalışma koşullarına 
karşı mühendislerin
haklarını savunmayı

bütünlüklü bir
politik program haline

getirebilecek tek kurum 
var: TMMOB. 4c gibi

uygulamalarla sürdürülen 
güvencesizleştirme

politikaları öncesi
nasıl ki hükümet yıllardır 

Türkiye’nin belli başlı
sendikalarını ele geçirmek 

için mücadele etti ve ele 
geçiremedikleri

yerine adına sendika
denmesi mümkün olmayan 

yandaş kurumlar oturttu, 
TMMOB’ye de incelemeler, 

soruşturmalar ve söylem 
alanına yerli yersiz sokulan 
ifadelerle benzer bir saldırı 

süreci örgütleniyor.
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Siyasetin parlamenter biçimi ve 
devlet kurumları da dönüştürülüyor…
Devletin yapısal dönüşümü için uygulanan projeler sade-
ce emek cephesinin tasfiyesine yönelik olarak işlemiyor. 
50 yılı aşkın mücadele tarihinde veremeyeceği hiçbir he-

sap olmayan onurlu bir 
tarihe sahip TMMOB ve 
ona bağlı odalara kar-
şı yürütülen mücadele 
ile devletin kendi için-
deki hesaplaşması el-
bette farklı yöntemler-
le görünüşe geliyor. Te-
lefon dinlemeleri ve ka-
yıtlar, kaset skandalları, 
rüşvet söylentileri, gizli 
buluşmalar ve bunların 
ifşa edilmesi sadece si-
yaset sahnesinin aktör-
lerinin değişimine ne-
den olmuyor; siyasetin 
yapısal zemini de fark-
lılaşıyor. Mevcut hükü-
metin Milli Görüş gele-

neğinden koparak yeni bir siyasal organizasyona girişmiş 
olması nasıl ki sadece bazı siyasal aktörlerin sahneden çe-
kilmiş olması anlamına gelmediyse ve Türkiye Cumhuriyeti 
iç ve dış politikada bambaşka bir kulvara girdiyse, şimdi de 
siyasal sahnenin etkin aktörlerinin siyaset dışına çekilme-
si de benzer bir dönüşümün ön-hazırlığı olarak okunmalı.

Aynı sürece eşlik eden, hükümetin dış politika atakları da 
bu minvalde okunmalı. Özellikle Yunanistan, Suriye, Irak ve 
Ermenistan gibi bu zamana kadar stratejik düşman olarak 
tanımlanan ülkelerle kurulan yeni ilişkiler yapısal dönüşüm-
lerden muaf olmak isteyen bir hükümetin Türkiye’nin uluslar 
arası sermaye için uygun bir ortam olduğunu göstermeye 
yönelik hamleleridir. Başta Kürt Sorunu ile ilgili olmak üzere 
bütün açılımların da tıkanmış olması açılım yapma neden-
lerinin söylem alanına sokulanla aynı olmaması nedeniyle-
dir. Açılımlar, sorunun gerçekten çözülmesi amacıyla sami-
mi biçimde uygulamaya konulmamışlardır. Türkiye’yi ulus-
lar arası sermayenin gözünde güvenilir bir coğrafya olarak 
gösterme amacıyla söylem alanına sokulmuş ve tartışma-
lar iç siyasette geri çekilirken uluslar arası alanda ise bir ni-
yet bildirimi olarak iletişim alanında, reklam amacıyla do-
laşmaya devam etmektedir. 

Bütün bu çalkantının ve yoğun gündemin içinde kimi gö-
rünümleri birleştirmeye çalıştığımızda karşımıza çıkan so-
nuç dönüşümün sermayenin daha rahat dolaşımının sağ-
lanmasına yönelik olduğudur. Yunanistan, İspanya, Porte-
kiz gibi ülkelerde kriz dolayısıyla ortaya çıkan uygulamala-
rın çalışanların ve emekçilerin haklarının tasfiyesine yönel-
mesi de dönüşümün bir diğer görünümüdür. Emekçiler açı-
sından hiçbir çıkar sağlamayan bu dönüşümü, dönüşümü 
gerçekleştirmeye çalışanlara karşı statükonun bu zamana 
kadarki yapısını korumaya çalışarak bir muhalefet geliştiri-

lemez. Deniz Baykal üzerinden çıkarılan kriz de bu dönü-
şüme karşı muhalefeti hâlâ klasik bir çizgide absorbe etme 
çabası güdüyorsa emekçiler bu tuzağa düşmeyeceklerini 1 
Mayıs’ta Taksim’de gösterdiler.

Taksim 1 Mayıs’ını doğru okumak yetmez…
Bu sene 1 Mayıs’a damgasını vuran ne meydan tartışma-
sıydı ne de emekçilerin salt “hayır” diyen reddiyeci slogan-
ları; bu senenin ayırt edici yanı çalışanların kendi sorunlarını 
gündem yapma amacıyla bir araya gelmesi ve bunun dolay-
sız sonucu olarak politik bir güç olduklarının farkına varma-
sı oldu. Bu sene Tekel Direnişi’nin göstermiş olduğu emeğin 
birleştirici gücü, çalışanları kendi sorunlarından farklı gün-
demlerle oyalayan Türkiye siyasetine ve siyasetçilerine gös-
terdi ki senelerdir politik bir güç olmaktan çıkarılmaya çalı-
şılan işçi sınıfı kendi so-
runlarına yönelik politi-
kalar geliştirecek bir bi-
linci yeniden edinme-
ye başladı. Hep yukarı-
dan dayatılan gündem-
lerle inşa edilen Türkiye 
siyasetinin rutin işleyişi-
ni bozacak biçimde, si-
yasetin gerçek zemini-
ni emek aracılığıyla kur-
ma amacını taşıyan bu 
hareket biçiminin, hem 
sınıfın örgütlü gücünü 
hem de bu örgütlü gü-
cün politik ifadelerini ortaya çıkarması için geçmesi gereken 
uzun bir yol var. Fakat yol uzun olsa da yürünemez değil; ye-
ter ki bu yürüyüşü bir programa dönüştürecek güvencesiz-
lik, taşeronlaştırma gibi gelişmeleri analiz edebilelim; yeni ve 
gerçek bir mücadele hattını buradan doğru tüm emek hare-
ketinin gündemi haline getirebilelim.

Emek hareketi böyle bir amacı gerçekleştirebilir ve kendisi-
ni tekrardan siyaset sahnesinin etkin ve etkili bir aktörü ola-
rak kurabilirse birliğimiz TMMOB ve diğer toplumsal muha-
lefet bileşenleri kendilerine yönelik saldırıları buradan aldık-
ları güçle göğüsleyebilecekler ve sermayenin çıkarına ya-
pılan neo-liberal yapısal dönüşüme karşı kendi toplumsal 
dönüşüm projelerini emekçilerin gündemi olarak görünür 
kılmayı başaracaklardır. Kısacası emek hareketinin birliği 
önümüzdeki dönemin en acil görevi olarak önümüzde dur-
maktadır. Bu birlik yan yana gelen uyumsuz aktörlerin bir 
fotoğraf sahnesindeki zoraki birlikteliği değil yeni dönemi 
karşılayabilecek emek eksenli geniş bir programı samimi 
biçimde kabul edenlerin birlikteliği olmalıdır. Bunu başara-
mazsak, TMMOB ve diğer emek örgütleri olarak neo-liberal 
dönüşüme direnme şansımız olmayacak; bu dönüşümün 
üretmiş olduğu ideolojik hegemonyayı farkına bile varma-
dan içimize almış olacağız.

Hepimize kolay gelsin…

Bu sene 1 Mayıs’a damgası-
nı vuran ne meydan tartış-
masıydı ne de emekçilerin 
salt “hayır” diyen reddiyeci 
sloganları; bu senenin ayırt 
edici yani çalışanların kendi 
sorunlarını gündem yapma 
amacıyla bir araya gelme-
si ve bunun dolaysız sonucu 
olarak politik bir güç olduk-
larının farkına varması oldu.

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

Devletin yapısal dönüşümü 
için uygulanan projeler

sadece emek cephesinin 
tasfiyesine yönelik olarak 

işlemiyor. 50 yılı aşkın
mücadele tarihinde

veremeyeceği hiçbir hesap
olmayan onurlu bir tarihe 

sahip TMMOB ve ona
bağlı odalara karşı

yürütülen mücadele ile 
devletin kendi içindeki
hesaplaşması elbette

farklı yöntemlerle
görünüşe geliyor.

B
aşyazı
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38 yıl önce idam edilen Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 
Mayıs 2010 Perşembe günü Ankara 
Karşıyaka’da mezarları başında anıldılar.

Çok sayıda demokratik kitle örgü-
tü, sendika ve siyasi partinin bulundu-
ğu anma törenine,  TMMOB İKK, Dev-
rimci 78’liler Federasyonu, 68’liler Da-
yanışma Derneği, Gençlik Muhalefeti, 
Halkevleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, 
EMEP, BDP, ÖDP, TKP, DİSK ve KESK 
katıldı. İMO Yönetim Kurul Üyeleri, İMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyele-
ri ile şube üyelerinin yanı sıra İMO Mer-
kez ve İMO Ankara Şube çalışanları da 
anmaya katılanlar arasındaydı.

Saat 11.00’den itibaren Karşıyaka 
Mezarlığı 2. Nolu kapıda toplanmaya 
başlayan binlerce kişi saat 13.00’de 
kortejler halinde mezarın olduğu yere 
kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma 
töreninde 68’liler adına Deniz’in, 
Yusuf’un ve Hüseyin’in arkadaşı Halim 
Çelimli, 78’liler Girişimi adına Hüseyin 
Gevher, Deniz Gezmiş’in avukatı Ha-
lit Çelenk’in adına eşi Şekibe Çelenk, 
Aydın Çubukçu, Mustafa Yalçıner ve 
BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak birer 
konuşma gerçekleştirdiler. 

Halit Çelenk, “Denizseverler, Yusuf-
severler, Hüseyinseverler” diye başla-
dığı mesajında, bacağının kırık olması 
nedeniyle, çok istediği halde anmaya 
katılamadığını belirterek, “Oysa infaz-
lardan bu yana her 6 Mayıs sabahı ora-
ya gelir, sevgili dostlarımla ve sizlerle 
birlikte olurdum. Bu kez bu beraberlik-
ten yoksun kaldığım için çok üzgünüm. 
Onların onurlu duruşları, dünya görüş-
leri, inançları ve sınıfsız ve sömürüsüz 
bir dünya için verdikleri mücadele, ara-
dan bunca yıl geçmesine rağmen ser-
maye sınıfı ve onun temsilcisi siyasal 
iktidarları korkutmaktadır. Ve yine bu 
nedenle Denizler, Türkiye emekçi sını-
fının yükselen bağımsızlık ve demok-
rasi mücadelesinde bayrak olmaya ve 
her yeni direnişte bir kez daha yeşer-
meye devam ediyorlar. Deniz’i, Yusuf’u, 
Hüseyin’i kucaklarken sizlere de en iç-
ten sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Törene katılan BDP Genel Baş-
kan Yardımcısı Gültan Kışanak ise 
Denizler’in mücadelesinin takipçisi 
olacaklarını, devrim, sosyalizm, barış 
ve kardeşlik mücadelesinin boyunları-

nın borcu olduğunu belirterek, şunları 
söyledi: “Bizler bu ülkede sıkıyönetim, 
darbeler, darağaçları, işkence tezgah-
ları görerek buraya geldik. Ama bu iş-
kence tezgahları mücadelemizi engel-
leyemeyecek. Bugün faşistlerin, derin 
devletin bütün provokasyonlarına, kış-
kırtmalarına rağmen halkların kardeş-
liği zedelenmedi, zedelenemeyecek. 
Denizlerin hayalini gerçekleştirmek 
için güçlerimizi ortaklaştırmak günü-
müz devrimcisinin görevidir.”

Konuşmaların bitiminde Denizlerin 
idamdan önceki son sözleri hep bir 
ağızdan okundu. 

Daha sonra Deniz, Yusuf ve 
Hüseyin’in mezarlarına yüzlerce ka-
ranfil bırakıldı, bazı ziyaretçiler birer si-
gara yakıp mezarların üzerine koydu. 
Gün boyunca farklı demokratik kit-
le örgütleri, sendikalar ve siyasi parti-
ler tarafından ziyaretler yapıldı, anma 
törenleri düzenlendi. Ankara’daki an-
maların yanı sıra İstanbul, Diyarbakır, 
Mersin ve Elazığ’da da anmalar ger-
çekleştirildi.

DENİZ GEZMİŞ ve 
ARKADAŞLARI

MEZARLARI
BAŞINDA ANILDI

TMMOB’nin 1973-1980 yılları arası 
başkanlığını yapmış, mühendis- mimar 
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında önder ve yiğit kişiliği ile hep 
ön saflarda yer almış Teoman Öztürk 
adına Çankaya Belediyesi tarafından, 
Çukurambar’da yapılan “Teoman Öz-
türk Parkı” 26 Mayıs 2010 Çarşamba 
günü saat 18:00’de törenle açıldı.

Açılış törenine TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yö-
netim Kurulu üyeleri, TMMOB’ye 

bağlı odaların yöneticileri, TMMOB 
üyeleri, Teoman Öztürk’ün ailesi, 
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Ta-
nık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ile bazı CHP’li milletvekilleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Bü-
lent Tanık’ın da konuşma yaptığı açılış-
ta, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğan-
cı konuşmasında eski başkanları Teo-

TEOMAN ÖZTÜRK PARKI AÇILDI

man Öztürk’ün isminin bu parka veril-
mesinin kendileri için çok anlamlı oldu-
ğunu vurguladı.Konuşmaların ardından 
açılış kurdelesi kesildi ve Başkan Tanık, 
Teoman Öztürk’ün ailesi ve TMMOB 
yetkilileri ile yurttaşlar Teoman Öztürk 
için parka bir çınar ağacı diktiler.
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21 Mayıs 2010 Cuma günü ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde İn-
şaat Mühendisliği’ne Giriş Dersi kap-
samında, TMMOB’yi, İMO’yu ve genç-
İMO’yu tanıtan sunum yapıldı. İMO 
Ankara Şubesi Araştırma Görevlilerin-
den Okan Çağrı BOZKURT’un yap-
tığı sunumda, TMMOB’nin yasal sta-
tüsü, hedefleri, temel ilkeleri, çalışma 
anlayışı ve örgütlenme yapısı hakkın-
da bilgiler verilip, İMO’nun inşaat mü-

hendislerinin haklarını korumak, sos-
yal,  kültürel ve mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunmak, ülke ve dünya gün-
demi hakkında mesleki anlamda ka-
muoyu yaratmak için gerçekleştirdiği 
etkinlikler, yayınlar ve çalışma grupla-
rı anlatıldı. 

İnşaat mühendisliği öğrencilerinin 
İMO çatısı altındaki örgütlenme yapı-
sı olan genç-İMO hakkında bilgilen-
dirmenin de yapıldığı sunumda, tasa-
rım mühendisliği konusunda İnş. Müh. 
Yüksel TONGUÇ, şantiye mühendisli-
ği konusunda ise İnş. Müh. Ayhan YE-
TER konuştu.

26 Mayıs 2010 Çarşamba günü, 22 
Şubat’ta alınan eylem kararı doğrul-
tusunda işçi ve emekçiler ülke gene-
linde genel grevdeydiler. Sendikalar, 
meslek odaları, demokratik kitle ör-
gütleri, siyasi partilerin katıldığı eyle-
me TMMOB ve bağlı odaları da des-
tek verdi. 

Mühendis ve mimarlar saat 11.00’de 
TMMOB önünde toplandılar. Aynı sa-
atlerde toplanan tüm emekçiler her 
koldan basın açıklamasının yapılaca-
ğı Ziya Gökalp Caddesi’ne yürüyüşe 
geçtiler. 

Bütün yürüyüş kollarının alana gir-
mesiyle birlikte konuşmalar başladı. 
KESK Genel Sekreteri Emirali Şim-
şek, DİSK Ankara Temsilcisi Kani 
Beko’nun kitleye seslendiği açıkla-
maların ardından kitle dağıldı.

KESK Genel Sekreteri Emirali 
Şimşek sözlerinde durarak bugün 
Türkiye’nin dört bir yanında grev-
de olduklarını, 22 Şubat’ta açıkla-
nan talepleri bir kez daha yineledik-
lerini belirtti. Şimşek, siyasi iktidarın 
22 Şubat’ta açıklanan taleplerle ilgili 
hiçbir adım atmadığını kaydederek, 
22 Şubat’ta “işsizliğe, güvencesiz-
liğe boyun eğmeyeceğiz” dedikleri-
ni ve sözlerinin arkasında oldukları-
nı dile getirdi. Özgürlük, eşitlik, ba-
rış ve demokrasi istediklerini söyle-
yen Şimşek, maden kazalarının “ka-
der” olmadığı bir ülke istedikleri-
ni ifade etti. Şimşek, ilköğretim ça-
ğında çocukların tacize, tecavüze 
maruz kaldığını, yetkililerin olayla-
rın üzerine gitmek yerine örtbas et-
meye çalıştığını ileri sürerek, “Teca-
vüzcülerin kollandığı bir ülke istemi-
yoruz” dedi. Şimşek, tüm “emekçi-
lerin” grevli toplu sözleşmeli sendi-
kal haklarının Anayasal güvenceye 
kavuşturulduğu bir ülke için sesle-
rini yükselttiklerini kaydederek, öz-
gürlük, eşitlik, barış ve demokrasi 
talebinden geri adım atmayacakla-
rını vurguladı. 

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani 
Beko, konfederasyonların aldığı ka-
rara adam gibi uyan sendikaların 

alanda olduğunu ifade ederek, sen-
dikaların bedel ödeyerek buraya gel-
diğini, bedel ödemeye hazır oldukla-
rını dile getirdi. Beko, 16 bin beledi-
ye işçisi ve binlerce kamu çalışanının 
da 4/C- 4/B gibi güvencesiz çalışma 
biçimiyle karşı karşıya olduğuna dik-
kat çekerek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Hükümet bir taşla iki kuş vur-
maya çalışmakta, TEKEL işçilerine şu 

veya bu ölçülerde 4/C’yi kabul etti-
rebilirse, ardından da örgütsüzleştir-
me ve sendikasızlaştırma çabalarıy-
la işçi sınıfını parçalayarak sendikala-
rı işlevsiz hale getirecek. Sendikal ör-
gütlenme özgürlüğü ve iş güvence-
sinden yoksun bin işçi için kuralsız-
lığın kural haline geldiği bir çalışma 
yaşamı, kurdun ağzına ciğer gibi asıl-
mak demektir

26 MAYIS’DA
ÜLKE GENELİNDE 

GREV YAPILDI... 

ODTÜ’DE İMO’YU
TANITAN SUNUM
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Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birli-
ği 40. Dönem 4. Da-
nışma Kurulu toplan-
tısı 8 Mayıs 2010 Cu-
martesi günü yapıl-
dı. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı’nın 40. 
Dönem’de yapılan ça-
lışmalara ilişkin bilgi-
lendirmesi ile başlayan 
Danışma Kurulu’na 
371 kişi katıldı. Top-
lantıda, ağırlıklı ola-
rak Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Ku-
rulu raporu ve sonra-
sında yaşanan geliş-
meler değerlendirildi.

 
Toplantıda, sırasıyla Danışma Ku-

rulu üyeleri Mehmet Torun (MADEN-
MO), Kaya Güvenç (MMO, TMMOB 
Eski Başkanı), Serdar Harp (İMO), 
Dündar Çağlan (JMO), Gökhan 
Günaydın (ZMO), Ali Fahri Özten 
(HKMO), Cengiz Göltaş (EMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Hasan Bas-
ri Avcı (OMO), Şevket Akdemir (Van 
İKK), Alkım Erdönmez (MMO), Fey-
zi Demir (METALURJİ MO), Fer-
dan Çiftçi (İzmir İKK), Tigin Öz-
türk (EMO), Petek Ataman (GIDA-
MO), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK), 
Ali Hasan Bakır (HKMO), Elif Bulut 
(ÇMO), Erhan Karaçay (EMO), Mu-
rat Cin (METALURJİ MO), İbrahim 

Gür (ZMO), Beyza Metin (EMO), Öz-
kan Karataş (EMO), Turan Aydemir 
(EMO), Hüseyin Atıcı (MMO), Cema-
lettin Küçük (TMMOB) konuştu. 

Toplantıda söz alan İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Harp, konuş-
masında, Türkiye’nin içinden geçti-
ği dönemi ve bu dönemde siyasi ik-
tidarın TMMOB ve benzeri kurumlar 
üzerinde oluşturmaya çalıştığı bas-
kıları değerlendirdi. Harp, Türkiye’nin 
önemli ve kaotik bir dönemden geç-
tiğine işaret ederek, böyle dönemle-
rin kurumlar açısından aynı zaman-
da bir sınav anlamı taşıdığını belirt-
ti. TMMOB’nin bu dönemden alnının 

akıyla çıktığını vurgula-
yan Harp, “Daha önce 
defalarca dile getirildi: 
Kendi polisini, kendi 
ordusunu, kendi yar-
gısını, kendi medyası-
nı, kendi ekonomisi-
ni, kendi sendikasını, 
kendi Kürt’ünü, ken-
di Alevisi’ni, kendi sol-
cusunu yaratmak iste-
yen AKP iktidarı, ken-
di meslek örgütünü de 
yaratmak istiyor. An-
cak bu noktada önemli 
olan bizim ne istediği-
mizdir; AKP’nin mesle-
ki alanlarımızı ve mes-
leki örgütlenmemizi 
hedef alan girişimleri-
ne karşı bizim ne söy-

leyeceğimizdir. Sözümüzün ne ola-
cağı açıktır. Mühendisler, mimarlar, 
şehir plancıları siyasi iktidarın emir 
eri olmayacaktır” dedi. Harp, şimdi-
ye kadar siyasi iktidarlardan emir al-
madıklarını, bundan sonra da alma-
yacaklarına dikkat çekerek, “Bu yön-
de beklenti içinde olanlar büyük bir 
hayal kırıklığı yaşayacaklardır” diye 
konuştu. Harp, Teoman Öztürk’ten 
devralınan TMMOB’nin aynı anlayış-
la yoluna devam edeceğini belirte-
rek, İnşaat Mühendisleri Odası’nın, 
TMMOB çatısı altında verdiği müca-
deleyi bundan sonrada aynı anlayış 
ve kararlılıkla vermeye devam ede-
ceğini kaydetti.
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TMMOB 40. DÖNEM 4. DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi 25 Mayıs 2010 Salı günü 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
“İdeCAD Statik 6.01 Kursu” verme-
ye başladı. 18 kişinin katıldığı ve 
toplam 16 saat devam eden kursu 
İnş. Müh. Yasin Tezel verdi. 

Tezel, kurs süresince ideCAD Sta-
tik Programı hakkında genel bilgi ve-
rilmesi; ideCAD Statik Programı ara-
yüzü, araç çubukları ve menülerin 
kullanımı, özelleştirilmesi; Plan, gö-
rünüş ve perspektif pencerelerinin 
kullanımı, görüntü konfigürasyonu-
nun yapılması; Şablon proje oluş-
turma  ve yeni proje açma yöntem-
leri; Genel ayarların yapılması, analiz 
ayarlarının girilmesi; Malzeme bilgi-
lerinin girilmesi, donatı çap seçimle-

rinin yapılması; Kat bilgileri, yeni kat 
ekleme ve kat kopyalama; Aks ayar-
larının yapılması, yatay, dikey ve eğik 
aks çizimi, aks offset komutu; Dik-
dörtgen, dairesel ve poligon kolon 
tanımlanması ve kolon ayarlarının 
yapılması; Düz, eğrisel ve yay  kiriş 
tanımlanması, konsol ve saplama ki-
riş çizimleri, kiriş ayarları; Panel ge-
nel ayarlarının yapılması, panellerde 
boşluk açılması ve subasman per-
deleri; Plak, nervür ve kaset döşeme 
tanımlama, hesap aksı ve tipik kiriş-
lerin tanımlanması; Radye temel, ki-
rişli radye, sürekli temel ve tekil te-
mel oluşturma, kazık temeller; 3B 
çerçevenin kontrol edilmesi, yük ve 
analiz sonuçlarının 3B çerçeve orta-
mında incelenmesi; 3B çerçeve sis-
temde çubuk elemanlara ve düğüm 

noktalarına yük ve moment aktarıl-
ması; Betonarme bina analizinin ya-
pılması ve analiz sonuçlarının ince-
lenmesi; Raporların oluşturulması, 
incelenmesi ve çıktılarının alınması; 
Çizimlerin oluşturulması, pafta oluş-
turma ve pafta düzeni; DWG ,DXF 
Import ve Export olanakları, projenin 
Sap2000 modeli olarak export edil-
mesi; Beton, kalıp ve donatı metraj 
raporlarının oluşturulması, Excel ve 
Word’e aktarılması; İstinat duvarı ve 
kuyu temel analizleri, merdiven ana-
lizi, rapor ve çizimleri başlıklarında 
bilgiler verdi.

ideCAD STATİK 6.01 KURSU YAPILDI
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 4 Mayıs 2010 Salı günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Pro-
bina Orion V15.1 Kursu” vermeye 
başladı. 

18 kişinin katıldığı ve toplam 16 
saat devam eden kursu İnş. Yük. 
Müh. Mustafa Kemal Gökalp verdi. 

Gökalp, kurs süresince Proje genel 
bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 2007 
Deprem Yönetmeliği çerçevesinde 
ayarlanması; proje parametrelerinin 
ayarlanması ve genel ayarlarının ya-
pılması; aks sisteminin oluşturulma-
sı, aks döndürme, aks türetme, oto-
matik aks ayarlama; kolon/perde ele-
manlarının girilmesi, poligon ve dai-
resel kolonlar, kiriş elemanlarının ta-
nımlanması, plak döşemelerin tanım-
lanması, nervür ve kaset döşemelerin 
tanımlanması, elemanlara farklı mal-
zeme tanımlanması, mevcut malze-
me ve elemanların tanıtılması, kat sis-
teminin oluşturulması, kat ekleme, 
kat silme, kat türetme ve benzer kat 
mantığı, yapı modelinin hatalara kar-
şı kontrol edilmesi ve hataların düzel-
tilmesi, kirişlere aktarılan yüklerin in-
celenmesi, kirişlere ekstra yük tanım-
lanması, kolon ve perdelere noktasal 
yük ve moment tanımlanması, kolon 
ve perdelere mesnet tanımlanması, 
bina analizinin yapılması ve analiz so-
nuçlarının incelenmesi, analiz modeli-
nin SAP2000 ve benzeri programlara 
transfer edilmesi, kolon/perde ve kiriş 
donatı hesaplarının yapılması, mevcut 
donatıların kontrol edilmesi, raporlan-
ması, kolon/perde detay açılımları, ki-
rişlerin detay çizimlerinin hazırlanma-
sı ve CAD programlarına aktarımı, be-
ton, kalıp ve donatı metraj raporları-
nın oluşturulması, Excel ve Access’e 
aktarımı, tekil ve sürekli temel ile ki-
rişli/kiriş radye temellerin tanımı, ana-
lizi ve donatılandırılması başlıklarında 
bilgiler verdi.

PROBİNA ORİON 
V 15.1 KURSU

İMO ilk Danışma Kurulu Toplantısı’nı 
9 Mayıs 2010 Pazar günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. 
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Üye-
leri, Seçilmiş Danışma Kurulu Üyele-
ri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ge-
nel Sekreter Yardımcıları, Şube Genel 
Sekreterleri katıldı. 

Danışma Kurulu Toplantısında, 42. 
Dönem Çalışma Programı Taslağında 
yer alan; İMO’nun örgütsel yapı ve ça-
lışmaları, örgüt içi toplantılar, bilimsel 
ve teknik etkinlikler ile İMO’nun top-
lumsal yaşamdaki yerine ilişkin amaç 
ve hedefler tartışıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını, İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar 
Harp yaptı. Serdar Harp konuşma-
sında, “Örgütümüze sahip çıkma, 
meslektaşlarımızın ve mesleğimizin 
yaşadığı sorunlara müdahale etme, 
eşitlikten, özgürlükten, emek ve de-
mokrasiden yana tavır alma konusun-
da sınır tanınmaması gerektiği Çalış-
ma Programımızın felsefi yönünü ifa-
de etmektedir” dedi. Harp, Çalışma 
Programı taslağının özünü, İMO’yu 
önümüzdeki zorlu sürece ve mes-
lektaşlara hazır hale getirme fikrinin 
oluşturduğunu belirtti. Harp şöyle ko-
nuştu: 

“Şu konu net bir şekilde anlaşılma-
lıdır: Bizleri, geleneklerimizden taviz 
vermeden bu güne taşıyan değerle-
ri korumak yasalarla, yönetmeliklerle, 
hatta çalışma programlarıyla müm-
kün olmaz. Gerektiğinde duyguları-

mızı, duyarlılıklarımızı, reflekslerimi-
zi devreye alacağız, geleneklerimize 
halel getirmeyeceğiz. Çalışma Prog-
ramı taslağımızın felsefi arka planın-
da yatan budur. Bu anlaşıldığı takdir-
de, gerçekten de başka bir itekleyici 
unsura ihtiyaç duymadan hedefleri-
mize ulaşabilir, örgütümüzü yeni dö-
nemde daha güçlü hale getirebiliriz. 
Geleneğimiz, teamüllerimiz, demok-
ratik işleyiş ve her zaman canlı tuttu-
ğumuz vefa belirleyici olduğu sürece, 
bu, uzak ve ulaşılmaz bir hedef olma-
yacaktır.”

Harp’in konuşmasının ardından Da-
nışma Kurulu üyeleri, Çalışma Progra-
mı Taslağına ilişkin görüşlerini dile ge-
tirmek üzere söz aldı. Taslağın, Oda-
mızı önümüzdeki döneme hazırlama 
ve çalışma programının özünü vur-
gulama konusunda başarılı ve yeterli 
olduğu görüşünün hakim olduğu ko-
nuşmalarda, Türkiye’nin içinden geçti-
ği dönemde, TMMOB ve İMO’ya çok 
daha büyük sorumluluklar düştüğü 
belirtildi. 

Konuşmaların ardından görüş, öneri 
ve eleştirileri yanıtlamak üzere Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar Harp söz 
aldı.

TMMOB İMO 42. DÖNEM İLK DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İŞSİZ MÜHENDİSLERE ÜCRETSİZ MAKRO 
PROGRAMLAMA KURSU

31 Mayıs 2010’da başlayan ve oda üye-
si işsiz mühendislere İMO Ankara Şube 
tarafından ücretsiz olarak verilen Makro 
Programlama kursu 24 Haziran’a kadar 
devam edecek. Excel, Word ve AuotCad 
uygulamalarında Makro Programlamanın 

İnş. Müh. Kazım Karaağaç tarafından 
anlatıldığı kursun içeriğini, Makrolarla Ça-
lışmak, VBA Programlamaya Giriş, Prose-
dür ve Fonksiyonlar, Excel’de VBA Prog-
ramlama, AutoCad’de VBA Programla-
ma ve AutoCad ile Ofis Uygulamalarının 
Birlikte Kullanılması başlıkları oluşturuyor. 
Pazartesi ve Perşembeleri 19:00-21:00, 
Cumartesileri ise 09:30-13:30 arasında 
İMO KKM Harun Karadeniz Salonu’nda 
izlenebilecek dersler 18 kişi ile sınırlı ve 
toplam 28 kurs saatinden oluşuyor.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği 41. Olağan Genel Kurulu 27-30  Ma-
yıs 2010 Tarihleri arasında Kocatepe Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı.
 
Genel Kurulda Divan Başkanlığına Nev-

zat Uğurel (ŞPO), Başkan Vekilliklerine 
Hüseyin Önder (EMO), H. Ülkü Özer 
(İMO), Yazman Üyeliklere Ayhan Bingöl 
(HKMO), Fuat Kılıç (KMO), Celal Çetin 
Demirel (MADENMO) ve Nergis Bilgin 
(MMO) seçildi.

Saygı duruşu, Anıtkabir Çelenk 
Komisyonu’nun oluşturulması ve gün-
demin karara bağlanmasının ardın-
dan TMMOB 40. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı açı-
lış konuşması yaptı. Konuşmasında, 
2 yıllık dönemde Türkiye’deki gelişme-
ler ve TMMOB’nin çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Soğancı, 
TMMOB’nin önümüzdeki dönemde de 
meslek ve meslektaş sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağını bile-
rek çalışmalarını yürüteceğini; özgür ve 
demokratik bir Türkiye özlemiyle emek-
ten ve halktan yana mücadelesini sürdü-
receğini; barıştan, dostluktan, dayanış-
madan ve bir arada yaşamdan yana et-

kinliklerin içerisinde yer alacağını ve top-
lumsal muhalefetin odağında, onurlu yü-
rüyüşüne ve dik duruşuna devam ede-
ceğini ifade etti. 

Mehmet Soğancı’nın konuşmasın-
dan sonra konuk emek-meslek örgütü 
ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmala-
rına geçildi. Kürsüye sırasıyla DİSK Ge-
nel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK 
Genel Başkanı Sami Evren, Tez-Koop 
İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, EMEP 
Genel Başkanı Levent Tüzel, ÖDP Ge-
nel Başkanı Alper Taş, TKP Genel Baş-
kanı Erkan Baş, HAKPAR Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Yıldız, Sosyalist 
Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Taka ve BDP Bitlis Millet-
vekili Mehmet Nezir Karabaş geldi.

Konuk konuşmalarının tamamlanma-
sının ardından Yönetmelikler Komis-
yonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyo-
nu, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Ko-
misyonu ve Kararlar Komisyonu oluş-
turuldu ve TMMOB 40. Dönem Yöne-
tim Kurulu II. Başkanı Nail Güler Ça-
lışma Raporu’nun, TMMOB 40. Dönem 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selçuk 
Uluata Mali Rapor’un, Denetleme Ku-

rulu Üyesi Nadir Avşaroğlu Denet-
leme Kurulu Raporu’nun, Onur Kuru-
lu Üyesi Tevfik Peker de Onur Kurulu 
Raporu’nun sunumlarını gerçekleştirdi. 
Raporların sunumundan sonra görüşül-
mesine geçildi.

İkinci gününde de Çalışma Raporu üze-
rine görüşmelerle devam eden Genel 
Kurul‘da 60‘ın üzerinde delege söz aldı. 
Delegelerden sonra sırasıyla 40. Dönem 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Ergin 
Özügür, Oğuz Gündoğdu, İlker Er-
tem, Tuncay Şenyurt, Sabri Orcan, 
Nail Güler konuştular. Genel Kurul‘un 
üçüncü gününe de 40. Dönem Yöne-
tim Kurulu üyelerinin konuşmalarıyla  
başlandı. Cemalettin Küçük ve Gü-
lay Odabaş’ın konuşmalarının ardın-
dan 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu adı-
na son konuşmayı gerçekleştirdi. Daha 
sonra yapılan oylama ile TMMOB Yöne-
tim Kurulu aklandı.

“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanun Tasarısı” protes-
to edildi…
Genel Kurul devam ederken 29 Mayıs’ta 

Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mü-

TMMOB GENEL KURULU ve SEÇİMLERİ YAPILDI
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hendisleri Odası ve Ziraat Mühendisle-
ri Odası Kocatepe Kültür Merkezi önün-
de TMMOB delegelerinin de katıldığı kit-
lesel bir basın açıklaması gerçekleştire-
rek, TBMM Genel Kurulu’nda 1 Haziran 
2010 tarihinde görüşülecek “Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-
nun Tasarısı”na tepki gösterdi.

TMMOB Genel Kurulu Maden İşçileri 
için sokaktaydı…

Genel Kurulun üçüncü günü olan 29 
Mayıs 2010 tarihinde Kocatepe Kültür 
Merkezi önünden Madenci Anıtı‘na “Ma-
denlerde ölüm kader değildir”, “Ölümler, 
iş cinayetleri durdurulabilir” sloganları ile 
yürüyen TMMOB delegeleri adına Genel 
Kurul Divan Başkanı Nevzat Uğurel 
ve Maden Mühendisleri Odası Başka-
nı Mehmet Torun tarafından “Kazalar 
Kader Değil” yazılı siyah çelenk bırakıldı.
 
Nevzat Uğurel, “Daha fazla kan, daha 

fazla sömürü ve daha fazla emekçi ölü-
müne neden olmaması için bu eylem 
son uyarı olarak kabul edilmelidir” der-
ken, Mehmet Torun, madenlerde ölü-
mün kader olmadığını, bunun emek sö-
mürüsünün, taşeronlaşmanın ve özel-
leştirmelerin sonucu olduğunu ifade 
etti. Torun, “41. Dönem TMMOB Ge-
nel Kurul delegeleri olarak, madenler-
de ölümün kader olmadığını haykırıyo-
ruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Ömer Dinçer‘in, ‘19 madenci güzel 
öldü‘  şeklinde yaptığı açıklamayı da kı-
nıyoruz. Bu son uyarımızdır. Bundan 
sonra yapacağımız eylemler daha kit-
lesel olacaktır. Ölümlerin durdurulması, 
hepimizin yaşam hakkı en doğal talebi-
mizdir” şeklinde konuştu.

TMMOB delegeleri açıklamanın ardın-
dan, Zonguldak Karadon‘da grizu pat-
laması sonucu yaşamını yitiren maden-
ciler için bir dakikalık saygı duruşunda 
bulundu.

30 Mayıs 2010 Pazar günü gerçekleş-
tirilen seçimlerde ise 41. Dönem Yöne-
tim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yük-
sek Onur Kurulu aşağıdaki şekilde 
oluştu.

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Adı Soyadı Bağlı Bulunduğu Oda

Musa Çeçen Elektrik Müh. 

Serdar Ömer Kaynak Maden Müh. 

Üzeyir Uludağ Makina Müh. 

Aytimur Güpgüpoğlu Mimarlar

Nevzat Uğurel Şehir Plancıları

TMMOB 41. DÖNEM  YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı Bağlı Bulunduğu Oda

Baran Bozoğlu Çevre Müh.   

Hüseyin Yeşil Elektrik Müh.   

Ekrem Poyraz Fizik Müh.   

Bekir Erol Gemi Müh.   

Hasan Çaylak Gemi Mak. İşl. Müh.

Recep Özmetin Gıda Müh.   

Mustafa Erdoğan Harita ve Kad. Müh.

Feyyaz Ataç İç Mimarlar  

Selçuk Uluata İnşaat Müh.   

Mustafa Ergün Jeofizik Müh.   

Fahrettin Çağdaş Jeoloji Müh.   

Alaeddin Aras Kimya Müh.   

Fatma Berna Vatan Maden Müh.   

Mehmet Soğancı Makina Müh.   

A. İrfan Türkkolu Metalurji Müh.   

A. Deniz Özdemir Meteoroloji Müh.   

A. Haluk Gürkan Mimarlar  

H. Gürel Demirel Orman Müh.   

Mehmet Çelik Petrol Müh.   

Ayşegül Oruçkaptan Peyzaj Mimarları  

Ayşe Işık Ezer Şehir Plancıları  

Ahmet Hulusi Dinçer Tekstil Müh.   

Ergin Özügür Ziraat Müh.   

TMMOB DENETLEME KURULU

Adı Soyadı Bağlı Bulunduğu Oda

M. Macit Mutaf Elektrik Müh. 

Köksal Şahin İnşaat Müh. 

Ramazan Tümen Kimya Müh. 

Nadir Avşaroğlu Maden Müh. 

A. Kirami Kılınç Makina Müh. 

H
aberler
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Giriş 
Türkiye’de 24 Ocak 1980’de alınan ih-

racata dayalı ekonomik büyüme mode-
li kararı ve sonrasında yaşanan 12 Ey-
lül 1980 askeri darbesi; hem ekonomik, 
hem de toplumsal hayatta büyük dönü-
şüme neden olmuş ve bu süreçte deği-
şimin ağır yükü, emeği ile geçinenlere 
yüklenmiştir. Emekçiler, bir yandan ser-
mayenin uluslararası alanda rekabete 
uyum sağlanması için gelir kaybına uğ-
rarken, diğer yandan emekçilerin yegâne 
gücü olan sendikal özgürlük ve grev hak-
larına da büyük darbe vurulmuştur. Böy-
lece toplumsal kesimler arasındaki gelir 
dağılımı dengeleri hızla bozulmaya baş-
lamıştır. Bu süreç, sermayenin yeni üre-
tim organizasyonu olan esneklik uygula-
maları, kamusal yatırım ve harcamaların 
kısıtlanması ve de özelleştirmeler ile des-
teklenilmiştir. Her türlü ekonomik güven-
ceden yoksun kalan emekçiler, sendi-
kal örgütlenmenin sönümlenişi ile birlik-
te, sadece sermayenin belirlediği tek ta-
raflı koşullarda çalışmaya mahkûm edil-
miştir. Böylece emekçiler; sermaye tara-
fından maliyet unsuru olarak görülen ça-
lışma hayatının riskleri ile tek başına bıra-
kılmıştır. Yeni koşulları emekçilerin kabul-
lenişini pekiştiren ise gündelik hayatın en 
önemli parçası olan çalışma hayatına iç-
kin kavram setlerinin yeni durumu olum-
layan kavramlarla ifade edilmesi, yanılsa-
malar dünyasının yaratılmasıdır. 

Bu sürecin işleyiş mekanizmasını açı-
ğa çıkartma ve çalışma hayatını bü-
tünlüklü görebilmek için en ağır çalış-
ma koşullarına sahip madencilik sektö-
rü ve sektörün simgesi olan Zonguldak 
mekânı seçilmiştir. Bu mekân özelinde 
maden ocaklarında farklı kesimlerinde; 
kamu kuruluşu olan Türkiye Taşkömü-
rü Kurumu’nda (TTK), özel kuruluş olan 
özel ocaklarda ve enformel yapılanma 
alanı olan kaçak ocaklarda derinleme-
sine incelemenin sonuçları değerlendi-
rilmeye çalışılacaktır. 

I.1980 Sonrasında Çalışma Haya-
tında Köklü Değişim Rüzgârı 

Günümüzde emekçilerin politika üreti-
mi üzerindeki baskısını her geçen gün 
daha da artıran dışa açık büyüme mo-
delinin aracı olan neo-liberal politikalar; 
üretim ilişkilerinin değişmesinde etki-
li olduğu gibi toplumsal ilişkiler içindeki 
kavram setlerini de sürekli değişime uğ-
ratmıştır. Değişim kendisini, daha önce 
mevcut olmayan ya da olmadığı varsa-
yılan toplumsal ilişkileri adlandırmaya 
yönelik yeni kavramların oluşturulma-
sı, daha önce kavramsallaştırılmış top-
lumsal ilişkilerin de yeniden adlandırıl-
masıyla mevcut kavramların anlamları-
nın kaydırılması şeklinde olmuştur (Öz-
demir ve Özkan, 2006). 

Örneğin emek gücünü satma, yeri-
ne kariyer planlanma; işçi-emekçi, yeri-
ne işgören, işçi sağlığı, yerine iş sağlığı; 
kadrolu, yerine sözleşmeli 4/c, 4/b, 50/d 
v.b.; kamu işletmeciliği, yerine özelleştir-
me; sendikalaşma, yerine insan kaynak-
ları yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi 
kavramlar kullanılmaktadır. Kavramsal-
laştırılmış toplumsal ilişkilerin yeniden ad-
landırılması süreci ve bunun içerdiği dö-
nüşüm içinde üretim ilişkilerinin değişimi-
ni de ortaya koymaktadır. Emeğin esnek-
leştirilmesi uygulamaları ve söylemi, bu 
değişim en etkin aracı olmuştur. 

1980’li yıllarda dışa açık büyüme yani, 
dışsal sermaye birikiminin en önemli po-
litik ekonomik aracı olan neo-liberal po-
litikaların uygulanmasıyla beraber deği-
şen sürecin önemli olan olgusu “iş” ol-
muş ve bu “işi” gerçekleştiren işçiler ise 
sadece sürecin bir parçası konumuna 
gelmişlerdir. Üretimin neo-liberal söyle-
minin baskınlaşarak günlük hayatın anla-
mını kurgulama tekelini ele alış sürecinde 
gerçekleşen değişikliklerden biri de, “işi” 
ön plana çıkaran “iş sağlığı” kavramı ol-
muş, “işçi sağlığı” kavramı terk edilme-
ye başlanmıştır. Kuşkusuz, bunun nedeni 
sermaye birikimi mümkün kılan ilişkilerin 
ve düzenlenişin değişimi, üretim ilişkileri 
ve bunlardan türeyen ilişkilerle kurdukları 
ilişkinin de dönüşümünü gerektirmesidir. 
(Tümertekin, 2003: 89-93). 

İçe dönük sermaye birikim rejiminin 
uygulandığı 1960-1980 döneminde ise 
ücretli emeğin yeniden üretimi ve top-
lumsal değerlendirilmesinin mümkün 
olduğu yapıların ve devletin bölüşüm 
ilişkilerine, kredilendirmeye, enflasyon, 
kriz yönetme gibi işlevlerle katılması-
nı mümkün kılan sermaye birikim sü-
recinin sürekliliği pekiştirilmiştir. Böyle-
ce tüketim toplumunun davranış kodla-
rı içselleştirilirken, emeğin devlet içinde 
örgütlü temsili ve bu temsili gerçekleşti-
ren örgütler ve kurumlar bürokratikleşti-
rilmiş ve üretilen metalar ise kitleselleş-
tirilmiştir. Ve de metaların tüketilebilmesi 
için işçi ve emekçilerin hem satın alma 
güçlerini artırmak, hem de emeğin ken-
dini yeniden üretimi sağlamak amacıyla 
sosyal politikalar araç olarak uygulan-
maya başlamıştır. 

Sosyal güvelik kurumlarının kuruluşu, 
ücretlerin artırılması, sendikalaşma ora-
nının yükselişi, tam süreli ve kadrolu ça-
lışmanın yaygınlaşması işçilerin sağlı-
ğı ve güvenliği konusunda uluslararası 
düzenlemelerin yeniden şekillendiği pek 
çok girişim içe dönük sermaye birikim 
süreci döneminde gerçekleşmiştir. An-
cak bu dönem sermaye birikim sürecinin 
açmazlarını ortadan kaldırmaya yetme-
miştir. Sermaye birikim sürecinin açmaz-
larını ortadan kaldırabilmek için 1980’le-
rin başında etkin olmaya başlayan 
neo-liberal politikalar, Türkiye özelinde 12 
Eylül darbesi ardından, emeğin kolektif 
kurucu olma unsurunun kabulü, geçer-
siz kılınmaya başlanmıştır. Böylece yeni 
söylem, emeğin dışlandığı bir platform-
da gelişmiştir. Aynı zamanda sermaye 
birikiminin krize girme süreçlerinde krize 
verilen cevaplar, politika uygulayıcılarının 
yeni buluşlarında yer alan ve birikim stra-
tejilerini oluşturan projelerde kısmen yeni 
bir söylemin oluşmasına katkıda bulun-
muştur. Bu süreçte emek de sıradan bir 
meta olduğuna göre emekçinin sağlığı-
na ilişkin düzenlemeler de kuşkusuz es-
kisinden farklı olmaya başlamıştır. Piya-
sa, meta dolaşımını üretim alanından ko-
puk olarak ele almayı mümkün kıldığı öl-
çüde, üretimin mekanizmaları da süreç-
ten dışlanabilecektir. Böylece çalışma 
hayatını ifade eden kavramlarının içeri-
ğindeki ve ardındaki dönüşümü çok net 
bir biçimde açığa çıkartmaktadır. Çünkü 
neo-liberal politikalarda emek, tam anla-
mıyla sıradan bir metadır ve pazarda sa-
tılabilmek için değişim değeri olan bir eş-
yadan farkı yoktur. Neo-liberal işgücü pi-
yasası politikaları işverenlere tükenen iş-
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çinin yerine neredeyse hiçbir ek maliyet 
getirmeksizin yeni işçiler ikame edebil-
me imkânı sunduğu sürece, işin sağlığı, 
geçici, sözleşmeli, sendikasız, güvence-
siz çalışma v.b. işin devamlılığı için doğal 
ve meşru bir yol olmuştur (Özdemir ve 
Özkan, 2006: 52-56). 

Meşruiyetin kazanılması ise Haziran 
2003 tarihinde çıkartılan 4857 sayılı İş 
Yasası ile olmuştur. Yeni yasa, bir yan-
dan esnek ve kuralsız çalışmayı, işçile-
ri başka işverenlere kiralamayı, taşeron-
laştırmayı yasal hale getirerek işveren-
lere sınırsız kolaylıklar sağlarken; diğer 
yandan da kıdem tazminatlarını, fazla 
mesai ücretlerini, sendikal hak ve yet-
kileri işverenlerin lehine olarak yeniden 
düzenlemiştir (Müftüoğlu, 2003). 

Bir işte çalışmanın başlı başına risk ta-
şıdığı düşünüldüğünde, bu riskin orta-
dan kaldırılmasının işçiye ait olmadığı, 
işi düzenleyen işverene ait olduğu ger-
çeği emeğe yönelik “yeni” denetim ve 
kontrol mekanizmaları ile birlikte görün-
mez kılınmaya başlanmıştır. Ancak ve 
ancak, çalışma yaşamının aktörlerinin 
katılımı ile demokratik temelde zayıf du-
rumdaki çalışanın güçlü durumdaki iş-
verene karşı en doğal haklarını koruyan 
ve garanti altına alan bir ortamın yara-
tılması ihtiyaçtan öte bir zorunluluk ol-
duğunun bilinmesi gerekmektedir. Çün-
kü hak kayıpları ve esnek çalışma reji-
minin bir getirisi olan iş kazalarının ar-
tışı beraberinde işçilerin mağduriyetini 
artırmaktadır. 

II. Esnek Birikimin Arka Yüzü: İş 
Kazası Bilançoları 
Dünyada ve Türkiye’de 1980’li yıllarda 

uygulanmaya başlayan neo-liberal po-
litikalar beraberinde esnek birikimle re-
kabet koşullarının keskinleşmeye baş-
laması, yoğunlaştırıcı ve sıkılaştırıcı ça-
lışma ve de yüksek devir hızıyla çalış-
ma temposunun olağanüstü boyutlar-
da artışı beraberinde iş kazalarında da 
yükseliş yaşanmaya başlanmıştır. Dün-
ya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna 
göre dünyada her yıl 250 milyon iş ka-
zası olmakta ve her gün 5000 kişi yaşa-
mını yitirmektedir. Rapora göre en faz-
la iş kazasının yaşandığı ülkeler arasında 
dünyada üçüncü sırada Türkiye gelmek-
tedir (http://www.internethaber.com/
news_detail.php?id=83448 02.01.2010). 
Ancak bu konu; ne dünyanın, ne de 
Türkiye’nin ana gündem konusudur. Ne-

deni ise kapitalist sisteme içkin olan 
ekonomik krizler ya da sermaye biriki-
minin krizinin aşılabilmesinde en az ma-
liyet düsturunun bozulmasına izin vere-
cek koşulların yaratılmamasıdır. Bununla 
birlikte iş kazalarının artışının normalleş-
tirilmesi ve de hiç yaşanmamış gibi iç-
selleştirilmesiyle toplumun parçası olan 
emekçiler üzerinde daha baskıcı ve yo-
ğunlaştırıcı etkiyle denetim ve kontrol 
mekanizmaları yaratılmak istenmesidir. 

Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında, 
Türkiye’de yeni koşullara uyum teması 
içinde emeğin meşru denetim ve kont-
rol mekanizmalarını 4857 sayılı yeni İş Ya-
sası kapsamında “işletme gerekleri, eko-
nomik zorunluluk, işçinin verimliliği ve 
davranışları” gibi oldukça muğlâk ve işi-
ne geldiği gibi işverenin icat edebilece-
ği sebeplerle işçiyi işten çıkarma hak-
kı vermiştir. Buna karşılık, işçilere ise işe 
iade davası açma hakkı tanımıştır. An-
cak işverenler, çoğunlukla, mahkeme ka-
rarına rağmen işçiyi işe başlatmamak-
ta ve tazminat ödemeyi yeğ tutmakta-
dır. Türkiye’de iş bulabilen az sayıda talih-
liler, bu ve benzer sebeplerle sürekli iş-
ten çıkarılma tehdidi altında bulunmak-
tadır. Bununla birlikte Türkiye’de işsizlik 
artmakta, aynı oranda krizlere içkin olan 
kapitalist sistemin çelişkisi dâhilinde is-
tihdam yaratılamamaktadır. Diğer yan-
dan çalışma saatleri giderek uzamakta 
ve bunun için yasal kolaylıklar tanınmak-
tadır. Sanayi üretiminde çalışanlar, ister 
küçük ister büyük işletmelerde çalışsın-
lar, üretim masrafını kısma veya “üreti-
mi yavaşlatıyor” bahanesiyle iş güvenli-
ği için hiçbir tedbir alınmaması ve dahası 
çalışma saatlerinin uzunluğu yüzünden, 
sürekli olarak iş kazası geçirme tehlike-
siyle baş başa kalmaktadırlar. Türkiye’de 
imalat sanayinde işçinin ortalama hafta-
lık çalışma süresi 54’tür (http://www.in-
vest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/inves-
torsguide/Pages/DemographyAndLa-
borForces.aspx (16.02.2010)). Aynı süre 
Yunanistan’da 42,7, Slovenya’da 40,3, 
İrlanda’da 39,1, Avrupa Birliği 15 orta-
lamasında ise 38,5 saat düzeyinde bu-
lunmaktadır. Diğer yandan Türkiye’de hiz-
metler, ticaret ve turizm gibi birçok sek-
törlerde de günde 12 saate, haftada 72 
saate ulaşan çalışma süreleri uygulan-
maktadır. AB’de 2 bin 304 saat olan faz-
la mesailer de dâhil yıllık yasal çalışma 
süresi, Türkiye’de 2 bin 430 saate ulaş-
maktadır. Ancak uygulamada ise yasa 
dışı ve yasal fazla mesailer de dâhil bu 
süre imalat sanayinde 2 bin 500 saa-

te, hizmetler, ticaret ve turizm gibi sek-
törlerde ise 3 bin 456 saate ulaşmakta-
dır. Buna göre Türkiye’de hizmetler, tica-
ret ve turizm sektörlerinde çalışan bir işçi 
AB’deki işçiye göre bin 152 saat fazla ça-
lışıyor. Böylece, Türkiye’de 3 işçiyle yapıl-
ması gereken işler, 2 işçinin yasadışı bi-
çimde fazla çalıştırılması yoluyla yaptırıl-
maktadır (http://www.emekdunyasi.net/
tr/article.asp?ID=1408 (12.01.2010)). 

Yoğunlaştırıcı ve sıkılaştırıcı çalışma-
nın çığ gibi büyüyerek devam etmesiy-
le birlikte, en önemli sonucu Türkiye’nin 
ölümlü iş kazaları açından Avrupa’da bi-
rinci, dünyada ise üçüncü sırada yer al-
mış olmasıdır. Türkiye’de her iş saatinde 
32 iş kazası gerçekleşirken, her 80 da-
kikada bir işçi sürekli iş göremez duru-
ma gelmektedir. Bunun yanı sıra her 2 
saat 40 dakikada bir işçi iş kazası sonu-
cu yaşamını kaybetmektedir (Demircan, 
2008: 63-64). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) 2007 
yılında ilk kez yaptığı; “Hanehalkı İşgü-
cü Anketi” içerisinde “İş Kazaları ve İşe 
Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araş-
tırmada son 12 ay içerisinde çalışmış 
olanların % 2,9’u iş kazası geçirmiş ol-
duğu ortaya konulmaktadır. Kaza geçi-
renlerin % 40.4’ü kaza nedeniyle iş gö-
remez duruma gelmiştir. Çalışma Ba-
kanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Rapo-
runa göre 2009 Ocak ve Haziran ayla-
rında toplam 670 işçi yaşamını yitirirken 
579 kişi sakat kalmıştır (http://www.is-
tanbulhaber.com.tr/haber/is-kazalari,-
6-ayda-670-cana-mloldu-17394.htm 
(12.01.2010). 

1980 sonrasında Tuzla’da çok sayı-
da iş kazası yaşanmış ve bu iş kazala-
rının büyük bir kısmı ölümle sonuçlan-
mıştır. Gemi inşaat sektöründe taşeron-
luk sisteminde en ucuz işçilik maliyeti-
nin kullanılması nedeniyle hemen her 
gün iş kazası olurken bu iş kazaları so-
nucunda işçiler yaşamlarını kaybetmek-
tedirler (Akdemir, 2008). Diğer taraftan 
Türkiye’de en fazla ölümlü iş kazalarının 
yaşandığı sektör ise inşaat sektörüdür 
(İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Raporu 2009). 

Türkiye’de iş kazalarının en çok görül-
düğü ikinci sektör ise kömür madenle-
ridir. Son yıllardaki iş kazalarında, Hazi-
ran 2008’de Zonguldak’ta kaçak ocak-
ta meydana gelen göçükte 1 işçi yaşa-
mını yitirmiştir. Bir gün sonra ise Türkiye 
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Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon’da 
1 işçi yaşamını yitirmiştir. Yine TTK 
Karadon’da Şubat 2009’da 2 işçi ve Ey-
lül 2009’da ise yine 2 işçi de göçük al-
tında kalarak yaşamını yitirmiştir. Öte 
yandan Aralık 2009’da ise Bursa’da bir 
özel ocakta grizu patlaması sonucun-
da 19 maden işçisi yaşamını kaybeder-
ken[5], Şubat 2010’da ise Balıkesir’de 
özel ocakta grizu patlaması sonucu 13 
maden işçisi yaşamını yitirmiş, 2006 yı-
lında ise yine aynı maden ocağında 17 
maden işçisi kaybetmiştir[6]. 

İş kazaları ile ilgili gerekli önlemler alın-
madığında hemen her sektörde büyük 
kayıplar yaşanmaktadır. Ancak, özellik-
le bazı sektörler daha fazla tehlike un-
suru içermekte ve bu alanlarda güven-
lik önlemlerinin alınması çalışabilmenin 
temel unsuru olmaktadır. Bu sektörlerin 
başında kuşkusuz yer altında çalışılan 
kömür madenciliği gelmektedir. 

Dünyada yaklaşık 30 milyon kişinin ma-
denlerde çalışırken, 3’te 1’i ise kömür 
ocaklarında çalışmaktadır. Küçük öl-
çekli madenlerde çalışanların sayısı da 
hiç azımsanmayacak kadar çoktur. Kü-
çük ölçekli madenlerde yaklaşık 6 milyon 
kişi çalışmaktadır. Genellikle bu maden-
lerde çalışanların çoğu, güvenlik önlem-
lerinden ve işçi sağlığı kriterlerinden çok 
uzakta çalışmaktadır. Bunlar çok düşük 
ücretlerle kölelik koşullarında çalışmak-
tadır (Madencilik Sektöründe İşçi sağlı-
ğı ve İş güvenliği, www.isgüvenligi.net, 
(14.01.2009)). 

Madencilik kaza ve ölüm risklerinin 
en yüksek olduğu sektörlerden biri-
dir. Dünya’da çalışanların sadece yüz-
de 1’i madenlerde iken, meydana ge-
len ciddi kazaların yüzde 8’i madenci-
lik sektöründe olmaktadır. Herkes tara-
fından bilindiği gibi madenlerde yaşa-
nan patlamalar, yangınlar ve göçükler 
gibi büyük kazalar, felaketlerle sonuç-
lanmakta ve onlarca insanın ölümüne 
neden olmaktadır. Her ne kadar günü-
müzde kullanılan teknolojiler bu tip ka-
zaları önleme konusunda oldukça bü-
yük yol almış olsa bile madencilik, kaza 
ve ölüm riskinin en yüksek olduğu sek-
törlerin başında gelmektedir. Avrupa ül-
kelerinde iş kazaları ve meslek hastalık-
ları sonucu yılda 5.500 kişinin hayatını 
kaybettiği, 75.000 kişinin sürekli çalışa-
maz duruma geldiği, 149 milyon iş günü 
ve 20 milyar euro maddi kaybın meyda-
na geldiği rapor edilmektedir (Madenci-

lik Sektöründe İşçi sağlığı ve İş güven-
liği, www.isgüvenligi.net, (14.01.2009)). 

II. Madencilik Sektörü Çalışma Ha-
yatı ve Zonguldak Örneği 

1. Araştırmanın Amacı 
Türkiye’de kömür madenciliği dendi-

ğinde kuşkusuz ilk akla gelen mekân 
Zonguldak’tır. Zonguldak’ta madencilik 
ve kömür işletmeciliği yıllar içinde de-
ğişim göstermekle beraber bu süreç, 
1980 sonrası değişen ekonomi politika-
larına bağlı olarak farklı bir seyir izlemiş-
tir. Çalışmamızdaki amaç da yaşanan 
bu değişimleri maden işçilerinin çalış-
ma hayatı kapsamında derinlikli ve bü-
tünlük bir çerçevede ortaya konulmaya 
çalışmaktır. 

2. Araştırmanın Yöntemi 
Türkiye Taş Kömürleri Kurumu’nun Ka-

radon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk ve 
Amasra olmak üzere beş adet işletme-
si vardır. Bu işletmelerde genel müdür-
lük dâhil olmak üzere 9.341 kişi çalış-
maktadır. Bu çalışanlardan 215’i kadro-
lu 1694’ü sözleşmeli olmak üzere 1909 
kişisi memurdur. 3128 maden işçisi ile 
en fazla maden işçisi TTK’nın Karadon 
işletmesinde bulunmaktadır (Tablo1). 
Zonguldak’ta TTK haricinde kömür iş-
letmeleri olarak çalışan özel ocaklar ve 
kaçak ocaklar bulunmaktadır. Yaklaşık 
40 özel ocak bulunurken kayıtlı olmayan 
kaçak ocakların sayısı 500’den fazla ol-
duğu belirtilmektedir. 

Çalışmamızda derinlikli sonuçlara ulaş-
mak için TTK’nın en yoğun çalışanı bu-
lunan Karadon işletmesinde (24 işçi), 
özel ocak (11 işçi) ve kaçak ocaklarda 
(2 işçi) çalışan toplam 37 maden işçisi 
ile tesadüfi yöntem tekniği ile seçilerek 
yüz yüze derinlemesine görüşme yapıl-
mıştır. Madenlerin çalışma koşulları göz 
önünde bulundurulduğunda, vardiyaları 
bitip kömür sularıyla nemlenen beden-
lerle ocaktan çıkan, kömür karasından 
sadece gözleri görünen işçilerle görüş-
mek, işçileri yormamak adına zaman kı-
sıdı yaşanması, hedeflenen işçi sayısına 
ulaşmayı engellemiştir. 

Öte yandan bir mühendis ve iki kaçak 
ocak sahibi ve Karadon/Gelik sendika 
şube başkanı ile görüşülmüştür. Bunun-
la birlikte çalışma süresi boyunca Çata-
lağzı beldesine bağlı dört adet köy ve 
birçok mahalle gezilmiş maden işçisi 
olup iş kazası geçirmiş olan işçiler ve ai-

leleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 
Ayrıca birçok köy kahvesinde vakit ge-
çirilip mahalle muhtarları ile de görüşül-
müş maden işçiliği hakkında çeşitli iz-
lenimler edinilmiş ve bilgiler toplanmış-
tır. Çalışmamızın amacı; yaşamın tek 
kaynağını oluşturan kömürün anavata-
nı olan Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesi 
ve kömür çalışanlarından bir kesit sun-
maya çalışmaktır. 

3. Saha Araştırmasında Seçtiğimiz 
Evrenin Temel Özellikleri 

a. Çatalağzı Beldesi 
Çatalağzı Beldesi ismini Karadeniz’e 

paralel uzanan iki dağ arasında konum-
lanışının çatal görünümü vermesinden 
almıştır. Zonguldak’a yaklaşık yarım saat 
uzaklıkta olmasına rağmen, kentin mer-
kezinden virajlı bir dağı aşıp beldeyi tü-
müyle gösteren dağın diğer yüzüne ulaş-
tığınızda tepeden tam bir kömür havza-
sı görünümü ile karşı karşıya kalınmakta-
dır. İlk olarak geniş bir alanda konumlan-
mış olan TTK ile karşılaşılır. Bununla bir-
likte dağları örten ormanlar ise Karade-
niz bitki örtüsünü karakterize eden yük-
sek ve çok çeşitli ağaçlar verdiği oksijen-
le adeta kömürün kokusunu bertaraf et-
mek için savaşır. Uzun zamandır resto-
re edilmemiş olan TTK’nın eski yapısı, yıl-
lardır kömürün rengini adeta çelik duvar-
larına sindirmiştir. Hemen işletmenin lau-
varlarından (kömür yıkama yerleri) baş-
layan ve kömürün lauvarda yıkandıktan 
sonra ÇATES’e (Çatalağzı Termik Elekt-
rik Santrali) ulaşmasını sağlayan kömür 
bandı beldenin üzerinde uzanarak bel-
deyi adeta ikiye böler. Hemen bandın 
altından yine beldenin ikili görüntüsünü 
adeta bir kez daha kanıtlayan kömür su-
larının aktığı dere, ÇATES’in hemen ya-
nından denize dökülür. 

Çatalağzı’na tepeden baktığınızda bel-
denin üzerini kaplayan siyah toz bulutu 
ve kömürün kokusu beldenin her yerin-
den hissedilir. Beldeye girişte, derenin 
sol tarafı yöre halkın temel ihtiyaçları-
nın sağlanabileceği birkaç küçük esna-
fın yer aldığı çarşı bulunur. Çarşının he-
men arka sokağında tren istasyonunun 
bitişiğinde bir küçük pazar alanı yer alır. 
Derenin sağ tarafından ise kömür kam-
yonlarının işletmelere kömür taşıdığı yol 
güzergâhında beldenin ilköğretim oku-
lu bulunur. Beldede çok programlı bir 
de lise vardır. Yine aynı yol üzerinde ge-
nellikle yazları kadınların ve çocukların 
buluşma noktası olan çocuk parkı var-
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dır. Çatalağzı’nda yolların rengi yaz kış 
siyahtır. Kışın çamurlaşmış kömür tozu 
yolları kaplarken, yazın ise güneşten 
kurumuş ve ufalanmış kömürlerle bir-
likte evlerin içine girecek kadar uçuşan 
kömür tozları yolları örter. 

Çatalağzı’nda yerleşim dağınık olup 
evler birkaç katlıdır. Yüksek katlı apart-
manlara rastlamak pek mümkün de-
ğildir. TTK çevresinde gecekondular-
dan oluşan bir mahalle vardır ve kömür 
ocaklarında çalışanlar bu evlerde otu-
rurlar. Evler genellikle bahçelidir. Büyük 
ölçekli tarım yapılmasa da herkes bah-
çesinde meyve ve sebze yetiştirerek 
mutfağa katkıda bulunur. 

Çatalağzı ilçesi; Kokurdan, Kırımsa, Cu-
mayanı, Doğancılar, Güzyaka(Işıkveren), 
Hayrettin ve Hacıoğlu Mahallesi olmak 
üzere birbirinden farklı özelliklere sahip 
7 mahalleden oluşmaktadır. Işıkveren 
Mahallesi ÇATES’in yani termik sant-
ralin bulunduğu mahalledir. Kırımsa ve 
Kokurdan ise resmi kayıtlarda köydür. 
Çatalağzı’nın merkezine yaklaşık 20’şer 
dakika uzaklıkta olup zorlu bir dağ yo-
lunu tırmanarak bu köylere ulaşmak 
mümkündür. Kokurdan’da ikamet eden-
leri, genellikle özel kömür ocaklarında 
çalışanlar oluştururken, Kırımsa’da ço-
ğunluğu kaçak ocaklarda çalışanlar ika-
met etmektedir. Taşı toprağı kömür olan 
Kırımsa’da kaçak ocak sahiplerinin kö-
mür ocağı, aynı zamanda evlerinin bah-
çesi ya da evlerinin arka duvarından açı-
lan dar tünellerde yer alır. 

TTK’ya bağlı diğer bir işletmenin ol-
duğu ve Çatalağzı’na yaklaşık 20 da-
kika uzaklıkta bulunan belde Gelik 
Beldesi’dir. Gelik, Karadon ve Damar-
lı olmak üzere iki mahalleden oluşur. 
TTK’nın işletmesi Karadon’da olup Da-
marlı mahallesinde ise çok sayıda ka-
çak ve özel ocak bulunmaktadır. Yine 
Çatalağzı’na yaklaşık 15-20 dakika 
uzaklıkta olan diğer bir kömür beldesi 
de Kilimli’dir. Ancak bu belde özel ocak-
ların bulunduğu bir belde olup üç tane 
özel ocak vardır. Kilimli’deki Bölüm Ma-
hallesi ise özel ocakların bulunduğu ve 
“işçi pavyonları” olarak adlandırılan ma-
den işçilerinin yaşadığı işçi mahallesidir. 
Bugün Çatalağzı’nda aralıksız olarak 

kömür kamyonlarıyla beldenin dört bir 
yanına kömür taşınır. Öte yandan doğal 
alanlar da hızla özel işletmelere hizmet 
etmek amacıyla dönüştürülmektedir. 
Örneğin, eskiden bir piknik alanı olan ve 

Ayvalık adıyla anılan yer bugün, özellik-
le TTK’nın kömür işlendikten sonra geri-
ye kalan taş ve parçaların döküldüğü bir 
alan haline gelerek siyah bir dağ görün-
tüsü çizmektedir. Evlerin hemen önün-
den geçen yollar ise kamyonların ge-
çiş alanı olduğundan hem yollarda bü-
yük çukurlar oluşturmuş hem de kam-
yonlardan dökülen kömürler çevre kir-
liliğinin en önemli tetikleyicisi olmuştur. 

Günümüzde enerji sektörünün en 
önemli kârlı alanı olması, Çatalağzı’nda 
da özel bir termik santralin kurulma-
sı çalışmaları hızla sürdüğüne tanık-
lık edilmiştir. Bu termik santral için ge-
rekli olan günlük kömür miktarı ise 6 
bin ton olup kömürün tamamı dışarı-
dan alınacağı belirtilmiştir. Bu nedenle 
de Çatalağzı’na yeni bir liman yapılmak-
tadır. Yörede yeni bir termik santral ihti-
yacının ne derece gerekli olup olmadığı 
tartışıldığı gibi kömürün anavatanı olan 
Çatalağzı’na, ithal kömürün getirilecek 
olmasıyla ilgili tartışmaların derinleştiği-
ne tanıklık edilmiştir. 

b. Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türki-

ye Kömür İşletmelerine bağlı Ereğli Kö-
mür İşletmeleri (EKİ) Müessesesinin, 19 
Ekim 1983 tarihinde ayrı bir genel müdür-
lüğe dönüştürülmesiyle kurulmuştur. An-
cak, Zonguldak havzasında 1848 yılın-
da başladığı kabul edilen taşkömürü ma-
denciliğinin mirasını üstlendiği için 1848 
yılında kurulduğu kabul edilir. 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümle-
rine tabi bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 
Kuruluş amacı ise “Devletin genel sana-
yi ve enerji politikasına uygun olarak, taş-
kömürü rezervlerini en iyi şekilde değer-
lendirerek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacı-
nı karşılayarak yurt ekonomisine katkıda 
bulunmak”tır (Resmi Gazete,11.12.1984). 
Faaliyet konuları arasında; “Ereğli şirke-
tinden alınan liman (Zonguldak), demir-
yolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli de-
miryollarının işletilmesi ve havzadaki de-
niz işlerinin tekel altına alınması ve Ereğli 
Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 
İşletilmesi Hakkındaki yasayla Etibank’a 
ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş 
ve devredilmiş bulunan, TKİ Kurumuna 
intikal eden taşkömürü madenlerini, sınai 
tesisleri, liman ve demiryollarını ve konul-
muş olan tekeli ve Ereğli Limanı ile Ereğ-
li, Armutçuk demiryolunu işletmek” de 
bulunmaktadır. TTK’nın ana statüsünde 
2001 yılında yapılan bir değişiklik ile Zon-
guldak havzasındaki diğer madenleri de 

işletme veya işlettirme yetkisi de verilmiş-
tir. Son yıllarda 2-2,5 milyon ton düzeyin-
de seyreden taşkömürü üretimini 5 işlet-
mede sürdürmektedir. İşletmelerin dördü 
(Armutçuk, Kozlu, Karadon ve Üzülmez) 
Zonguldak ili, biri (Amasra ) ise Bartın ili 
sınırları içindedir. 

1980’li yılların ilk yarısına kadar taş-
kömürü, Türkiye’nin en önemli birin-
cil enerji kaynağı olmuştur. 1980 yılın-
dan sonra başlayan süreçte, alterna-
tif enerji kaynaklarının artması, kömü-
rün özel ocaklarda daha düşük maliyet-
le üretilmesi, petrol fiyatlarının dalgalan-
ması, uluslar arası ticaretin serbestleş-
mesi, kamu yatırımlarının ve harcama-
larının azaltılması karşısında TTK piya-
sa koşullarına terk edilmiştir. Çalışma-
mızın bir sonraki kısmında daha detaylı 
olarak ortaya konulacağı üzere TTK’nın 
işçi sayısı hızla azalırken (tablo 1), çıktı 
miktarında istenilen düzeyde devam et-
tirilmiştir. Bunun nedeni ise maden işçi-
lerinin iş yoğunluğunun artırılmış olma-
sıyla açıklanmaktadır. 1980 sonrasın-
da devletin kamu yatırımlarını azaltması 
ve kendi kurumlarında reorganizasyon 
yapmaması TTK’yı da etkilemiştir. 

Kuşkusuz 1980 sonrası değişen eko-
nomi politikaları Zonguldak kömür hav-
zasını da derinden etkilemiş, özelleştir-
meler ile hızla özel kömür işletmeleri ku-
rulmaya başlanmıştır. TTK’da azalan işçi 
alımları beraberinde daha düşük ücret 
ve daha kötü çalışma koşullarına sahip 
özel ve kaçak ocaklarda çalışma yay-
gınlık kazanmaya başlamıştır. 

c. Özel Ocaklar 
Çatalağzı’nda çalışma yaşamının ikin-

ci ayağını özel ocaklar oluşturmaktadır. 
Bugün Çatalağzı sermayedarların yeni 
yatırım alanı haline gelmiş ve son 10 yıl-
da özel işletmelere ait ocak sayısı hız-
la arttığı gözlenmiştir. Özel ocakların, 
TTK’da işçi alımlarının azalmasına bağlı 
olarak, yeni iş alanı olarak görülmesine 
neden olmuştur. 

Özel ocaklar, TTK’dan farklı olarak 
daha yüzeyde çalışırlar, yer altından en 
fazla -150 metre derinlikten kömür çıka-
rırlar. Bugün beldenin her yerinde, gü-
nün her saatinde özel ocaklara ait kö-
mür kamyonları ile özel ocaklardan iş-
letmelerin diğer faaliyet alanlarına kö-
mür taşınmaktadır. Özel ocaklar genel-
likle kömür çıkarma işlemlerinin bir kıs-
mının devredildiği taşeron ocaklarla ça-
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lışmaktadırlar. Taşeron ocaklarda çıkar-
tılan kömür için ton başına ücret alın-
maktadır. Bazı taşeron ocaklar ise sa-
dece özel ocağın kömür havzası için 
havalandırmayı sağlamaktadırlar. Çalış-
mamızın ilerleyen bölümlerinde de orta-
ya konulacağı gibi, özel ocaklarda ve ta-
şeron ocaklarda çalışan maden işçileri 
daha kötü düzenlenmiş çalışma koşul-
larında çalışmaktadırlar. Taşeron ocak-
larda herhangi bir iş kazası meydana 
geldiğinde özel ocaklarda işveren bun-
dan sorumlu değildir, çalışanlar kendi 
güvenliklerini kendileri sağlamak zorun-
dadır. Tüm bu koşullar özel ocak sahip-
lerinin sermaye birikim sürecini hızlandı-
rırken eşitsiz güç ilişkileri zayıfları daha 
güçsüzleştirdiğini aşağıdaki örnek olay 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Örnek Olay 11: “Madencilik mesle-
ğini 14-15 yaşlarında dağlarda kaçak 
ocaklarda çalışarak öğrendim. 2005 yı-
lında bu işyerini açtım. Baş patron (özel 
ocak sahibi) Erdoğan Demir’in sahip ol-
duğu DeKa Madencilik firmasıdır. Be-
nim işyerim DeKa’nın taşeron firmasıdır. 
DeKa’nın kömür havzası için 180 metre 
aşağıda havalandırmayı sağlıyoruz. Ha-
valandırmayı sağlarken çok büyük oran-
da olmasa da kömür çıkartıyoruz. Çıkar-
dığımız kömürleri de biz satıyoruz. …Git 
gide madencilik işi tek elde toplanma-
ya başlayacak. İş olmayınca daha fazla 
insan göç edecek. İnsanlarımızın %45’i 
kaçak ocaklarda çalışıyor. Kaçak ocakla-
rı kayıtlı taşeron ocak yapmaya çalışıyor-
lar. Sonuçta rekabet de var nasıl daya-
nacaklar Allah bilir..” 

d. Kaçak Ocaklar 
Çatalağzı’nda adı “kaçak”, kendi ise 

“yasal” olmuş ocakların sayısı hızla art-
maktadır. “Yasal” olarak kabullenişin ne-
deni ise bu ocakların çalışmasına göz 
yumulmasıdır. Türkiye’de yaygın olan en-
formel çalışmanın bir parçası olan “ka-
çak” ocaklarda da istihdam, gelir ve tü-
ketimin gerçekleştiriyor olması bu tip en-
formel yapıların devamlılığı sağlanmakta-
dır (Güler-Müftüoğlu, 2005). “Neye rağ-
men?” Sorusu önemlidir. Bu sorunun ce-
vabı: Düşük ücret, güvencesiz çalışma, 
iş(çi) sağlığı ve güvenliğine dair tedbirle-
rin uygulanmaması; kaçak ocaklarda ça-
lışmanın, maden işçilerinin ve yöre insa-
nının “canlı canlı mezara girme” ifadesi 
ise en yalın cevabı vermektedir. Beldede 
hızla azalan iş alanları; işsizleşme, mülk-
süzleşme ve yoksullaşmanın artışına pa-
ralel şekilde kaçak ocak sayısının artı-

yor olmasının gerçeğidir. Çatalağzı civa-
rındaki kaçak ocak sayısı yaklaşık olarak 
500 olup her yıl yüzlerce kaçak ocak ka-
panıyorsa da ardından yenileri açılmak-
tadır. Bu süreç aynı zamanda sermaye 
birikiminin gerçekleşmesine ve belde-
nin de zengin yaratmasına olanak sağla-
yan yani maliyetin toplumsallaştığı kârın 
bireyselleştiği sistemin mekanizmasının 
temelini oluşturduğunu aşağıda örnek 
olay açık bir şekilde bize göstermektedir. 

Örnek Olay 10: “1977 yılında kaçak 
ocak açtım. Katırları çalıştırıyorduk içer-
deki kömürü çıkartmak için. Bir de kaz-
ma ve küreğimiz vardı. …Kayıtlı taşeron 
firma olmaya çalışıyorum. Önümü gör-
mek istiyorum. Çünkü kaçak ocak olup 
büyümenin yolu taşeron ocak olmak 
daha sonra ise özel sektör (ocak) olmak-
tır. Tıpkı Erdoğan Demir gibi…..Kaçak 
ocak sahipliğin en fazla dezavantajı ma-
liyetine çalışmak yani günlük geçimini 
sağlamaya çalışmaktır. Zarar ile baş et-
meye çalışıyorum…. Kömürü direkt hal-
ka satıyorum. Düşük gelirli aileler o ka-
dar çoğaldı ki düşük fiyattan satan biz-
lerden alan aile sayısı çok sayıda. Aslın-
da bizler onlar sayesinde ayakta kalıyo-
ruz…..” 

e. Şilem 
TTK’dan çıkan kömür öncelikle lau-

vara gider ve burada kömürün taşı ve 
toprağı birbirinden ayrılarak havuzlar-
da yıkanır. Yıkanan su çökertilir. Bu su-
lar Çatalağzı’nın içinden geçen dereden 
akar ve dere kenarında kömür tozlarının 
yıkanması ve çökelmesiyle “şilem” olu-
şur. Çatalağzı’nın bir diğer geçim kay-
nağı da şilemdir. Herhangi bir kömür iş-
letmesinde çalışmayanlar ya kendi ya-
kacaklarını sağlamak ya da satarak ge-
çimlerini sağlamak için, derenin belli bir 
alanın etrafını çevirerek kendilerine ha-
vuz oluştururlar. Bu havuzlarda kömürü 
çökelterek çıkarırlar. Islak ve nemli olan 
şilem evlerin bahçelerinde ve balkon-
larında kurutulur. Şilemin kalorisi daha 
düşük, ancak daha ucuzdur. Yani şilem, 
Çatalağzılılar için enformel yoldan ge-
çim sağlamanın aracıdır. 

4. Bulgular ve Değerlendirmeler 
Çalışmamızda yukarıda ayrıntılı olarak 

ele alındığı gibi Zonguldak ili çalışma-
mızın evrenini oluşturmaktadır. Maden-
cilik sektöründe işçi sağlığı ve güvenli-
ği hususunun en açık bir biçimde orta-
ya konulabilmesi için seçilen kömür bel-
desi ise Çatalağzı’dır. Çatalağzı’nda ça-

lışma yaşamının dört farklı iş alanı (TTK, 
Özel ocak, kaçak ocak ve şilem) üzerin-
den şekillenmektedir. Ancak esas ola-
rak kömür üretiminin gerçekleştirildi-
ği yer TTK’dır. TTK bir kamu işletmesi-
dir. Bununla birlikte kamusal alanlarının 
özelleştirilesi sonrasında ortaya çıkan 
özel ocaklar ve de enformel çalışma-
nın yaygın olduğu kaçak ocaklarda ma-
den üretimi gerçekleştirilmektedir. Do-
layısıyla farklılaşmış üç kesimde: Kamu, 
özel ve enformel olan maden ocakların-
da madencilik mesleğinde çalışma ha-
yatını karşılaştırmalı olarak derinlemesi-
ne ve bütünlüklü bir çalışmayla ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. 

a.TTK’da Azalan İşçi Sayısı, Artan 
İş Yoğunluğu ve Yaşanan İş Kazaları 
TTK’nın Zonguldak çalışma hayatındaki 

yeri son yirmi yıl içinde büyük değişikliğe 
uğramıştır.1980 öncesi tüm işletmeler-
de çalışan toplam sayı 60 bin civarınday-
ken bugün toplam çalışan sayısı 9341 ki-
şidir (Tablo 1). 2008 yılında yapılan son 
işçi alımlarıyla birlikte kömür üretiminde 
günlük 500 ton artış olmuş, hedeflenen 
ise günlük 1500 ton kadardır. Bu durum 
daha yoğun iş saatlerine işaret etmekte-
dir. TTK’nın son yirmi yıldaki rolünün de-
ğişmesinde kuşkusuz yeni açılan özel 
şirketlerin payı da büyüktür. 

1980 sonrası çalışma hayatına yönelik 
başlıca politikalar verimliliği yükseltme-
ye yönelik çalışma saatlerinin esnekleşti-
rilmesi ve iş yoğunluğunun artırılması ol-
muştur. Böylece iş(çi) sağlığı ve güvenli-
ği çalışma hayatında önem sırasını daha 
gerilere terk etmek zorunda kalırken bu 
durum iş kazalarını hızla artırmıştır. 

Tablo:1 İşçi Memur
Kadrolu + Sözleşmeli

Karadon 3128 19 + 346 

(1350)*

Kozlu 1695 24 + 204 

(500)*

Üzülmez 1936 24 + 275 

(500)*

Armutçuk 1218 7 + 138

(350)*

Amasra 713 16 + 158 

(300)*

Genel Mü-
dürlük

757 125 + 573 

TTK Genel 9341 215 + 1694=1909
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TTK’dan elde ettiğimiz 2008 yılına ait iş 
kazaları raporuna göre Armutçuk, Koz-
lu, Üzülmez, Karadon ve Amasra olmak 
üzere TTK’nın beş işletmesinde, 2008 yılı-
nın aralık ayına ait toplam kaza sayısı 109 
olup bu kazalarda can kaybı yaşanmamış 
ancak 109 kişi yaralanmıştır. 2008’in ka-
sım ayına ait verilerine göre 137 adet kaza 
gerçekleşmiş bu kazalarda 1 kişi ölmüş 
136 kişi yaralanmıştır. 2007-2008 kaza bi-
lançoları karşılaştırıldığında 2008 yılının 
ilk beş ayında 2007 yılına göre çok daha 
fazla kaza yaşanmış, bu kazalar Haziran 
ayından itibaren düşüş göstermiş ancak 
Ekim ayından itibaren yine artmıştır. Genel 
itibari ile baktığımızda gerek 2007 gerek-
se 2008 yıllarında kaza sayıları aylara göre 
değişim göstermekle beraber hiçbir ayda 
50’nin altına düşmemiştir. 

TTK’da üretim süreci; pano ayak üre-
timi, hazırlık, nakliyat, tamir tarama, 
mekanizasyon, nezaretçi, diğer işçi-
ler ve harici şeklindedir. Üretim süreci-
ne göre 2008 yılı kaza yüzdeleri şu şe-
kildedir. Pano ayak üretiminde gerçekle-
şen kazalar tüm kazaların %71,92 si ile 
en yüksek oranı oluşturmaktadır. Çünkü 
ayak üretimi ile tabir edilen yerde kömür 
çıkarma işlemi yapılır ve bu alanlar grizu 
adı verilen öldürücü gazın sıkışma ola-
sılığı en yüksek alanlardır. Burada mey-
dana gelen kazalar gazdan zehirlenme, 
gazın sıkışması sonucu kömürün de-
gaj yapması yani çalışanların üzerine yı-
ğılması ya da grizu patlamaları sonucu 
ölümle sonuçlanan kazalardır. 

Genel olarak iş kazalarının meydana 
gelmesinde ve daha da ötesinde kaza-
sız bir iş günü geçmemesinde maden-
cilik mesleğinin en tehlikeli işlerden biri 
olmasının, artırılan iş yükünün getirdiği 
yorgunluğun yanı sıra yoğunlaştırılmış iş 
saatlerinde işçiler kömür çıkartırlar. Çı-
karma işlemi öncesinde ve sonrasında 
yapılacak tüm işleri üstlenmesinin ve 
güvenliği sağlamanın sorumluluğunun 
da işçilerin üzerinde olmasının tartışma-
sız rolü büyüktür. 

Ayrıca madencilik mesleğinde vurgu-
lanması gereken, kaza gerçeğinin yanı 
sıra bir diğer gerçeklik de meslek has-
talıklarıdır. Çalışma hayatı boyunca kö-
mür ve taş tozuna maruz kalan işçileri 
için en tehlikeli olan taş tozudur. Ciğer-
lere yapıştığında ağır tahribata yol açan 
taş tozu nedeniyle birçok işçi emekli ol-
duktan sonra akciğer hastalığı ile karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Yer altında meydana gelen kazaların en 
tehlikelisi ve en çok ölümle sonuçlana-
nı ise grizu patlamaları ve göçük nede-
niyle gerçekleşen kazalardır. En ufak bir 
ihmal veya dikkatsizlik tehlikeyi daha da 
artırmaktadır. Bunun bir örneği ise bizim 
yöreye gittiğimiz 10 Şubat 2009 tarihin-
de yaşanmıştır. Kaza yerine vardığımız-
da yaptığımız görüşmeler sonucunda, 
gazın sıkışması ile birlikte birikmiş olan 
kömür (“kömür degajı” olarak adlandı-
rılmaktadır), çalışanların üzerinde yıkıl-
mış olduğunu öğrendik. Kaza sonucu 
2 kişi ölmüş 2 kişi yaralanmıştır. Ölüm-
le sonuçlanan kazanın tam nedeni açık-
lanmamakla beraber ölen maden işçile-
rinin yeni işe başlamış olması ve de iş-
çileri yeterince bilgilendirilmeme sonu-
cu, akıllara ihmali getirmektedir. İşçiler-
le görüştüğümüzde ise madende uzun 
süre çalışmış deneyimli olan işçiler ve 
ustabaşları bu gazı önceden sezebildik-
lerini ancak yeni işe başlayanların bunu 
sezmesi söz konusu olmadığını belirt-
mişlerdir. Bu nedenle kazanın nedeni 
her ne kadar yetkililerce talihsizlik ola-
rak değerlendirilse de ihmal kuşkusu zi-
hinlerden silinememiştir. 

b. Çatalağzı’nda Maden İşçisi Olmak 
Çalışmamıza konu olan maden işçile-

rinin %64.9’u (24 kişi) TTK’da, %29.7’si 
(11 kişi) özel ocaklarda ve %5.4’ü (2 kişi) 

kaçak ocaklarda çalışmaktadır (Tablo 2). 
 
İki yıldır TTK işçisi olan görüşme yaptı-

ğımız işçi geçmişten günümüze TTK’da 
işçi olmayı ve sürecin değişimini aşağı-
da açık bir şekilde anlatmaktadır: 

Örnek Olay1: “…iki yıldır TTK işçisi-
yim. 26 yaşındayım. Anlatıyorlar da es-
kiden damarlarda kömür çıkarma işle-
mini en az 20 kişi yaparken, biz en faz-
la 5 kişi gruplar halinde girerek ayni işi 
yapmaya çalışıyoruz. 4 saatte kazı işi-
ni tamamlamak zorundayız. Kazı işin de 
can güvenliği çok önemli ama kısa sü-
rede bitirebilmek için de seri hareket et-
mek zorunda kalıyoruz. Bu durumda da 
her gün geçmiyor ki irili ufaklı iş kaza-

sı olmasın. Eskiden günde 6 sefer ha-
linde olan faytonlar varmış, şimdi ise bir 
sabah bir de akşam var. İki saatte gide-
ceğimiz yere 10’ar kiloluk yüklerle gi-
diyoruz. Dönüş de iki saat oluyor tabiî 
ki. Yorgun düşüyoruz. Bir de dikkat en 
üst safhada olacak diyorlar….İşe geliş-
ler de servisler var ama bir kısım ücre-
tini de cepten ödüyoruz. Bir çoğumu-
zun yolu daha uzun çevre ilçelerden 
geliyorlar. Otobüs minibüs yani netice-
de sabah 05’te yataktan kalkan var….
Öyle yemeğimizi biz yanımızda getiriyo-
ruz. Kimi de getirmiyor. Yenmiyor zaten. 
Tozlu topraklı göz gözü görmeyen yerde 
yemek içmek azap zaten. Bazen vakit 
de olmuyor….Eskiler anlatıyor da tahin 
ekmek ve de yoğurt dağıtılırmış bizler 
bilmiyoruz.Bir de kömür yardımı yapar-
larmış Şimdi o da yok. Biz de şilem çı-
kartıyoruz ayrıca kaçak kömür alıyoruz. 
Kömürü biz çıkartıyoruz ama onu ala-
cak para az…. Eskiden kazma ve kürek 
kullanılarak kazı yapılırmış şimdi daha 
yoğunluklu olarak modifiye makinesi 
kullanıyor. Makineyle daha çok ve kısa 
zamanda kömür çıkartılıyor ama çok 
ses yaptığı için çökme seslerini duyamı-
yoruz ya da hissedemiyoruz. Göçük al-
tında kaçmak zorlaştı….Artık kart bası-
yoruz.İşimiz erken de bitse kart basmak 
için 2 saat beklediğimiz oluyor. Islak ve 
kömürlü bir halde üşüyoruz tabi aynı 
zamanda herkes bronşit oluyor…..Ben 
işe girdiğimden beri vagonlar, tekerlek-
ler, raylar hiç kontrol edilmiyor. Aksama-
lar olduğun da maliyet deniyor….” 

Yukarıdaki örnek olayda TTK işçisi ol-
manın, dünün ve bugünün koşulların-
da ne kadar da farklaştığını ve dönüştü-
ğünü bizlere çok net biçimde vermek-
tedir. 1980 sonrası maliyetlerinin en aza 
indirme çabasının emeğin hak gaspla-
rını çoğalttığını ve güvencesiz çalışma 
ve işsizlik tehdidi ile çalışma koşullarının 
ağırlaştırıldığı ortamda emekçilerin ça-
lışmaya mecbur bırakıldığını açık bir şe-
kilde tanıklık etmekteyiz. 

[1] Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 11. Kongre/Özel 
Sayı, Çalışma ve Toplum, sayı:25, 2010; yayınlanmıştır. 
[2] Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
[3] Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2008-2009 IV. Sınıf öğre-
nim döneminde “Sosyal Politika Araştırmaları” konulu 
ders kapsamında “1980 Sonrası Değişen Çalışma Yaşa-
mı ve İş(çi) Sağlığı ve Güvenliği: Zonguldak Örneği” ko-
nulu tez çalışmasını tamamlamış ve bölümden 2009 yı-
lında mezun olmuştur. 
[4] Ayrıntılı bilgi için bkz http://bianet.org/bianet/bia-

net/118793-duzenli-olcum-yapilsa-19-maden-iscisi-
yasiyor-olabilirdi(03.01.2010) 
[5] Ayrıntılı bilgi için bkz http://www.sendika.org/yazi.

php?yazi_no=29401 (24.02.2010) 

Makalenin devamını bir 
sonraki sayımızda okuyabilirsiniz.
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Cumhurbaşkanlığı  Genel Sekreterliği makamına gönderilen, TMMOB hakkında asılsız iddialarla dolu ve TMMOB iktidar 
ilişkisi hakkındaki ifadelerinden dolayı kimlerce yazıldığı her halinden belli bir dilekçe, “Genel Sekreterlikçe Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘na iletilmiş, Kurul tarafından “ciddiye” alınan dilekçe, 12.01.2010 tari-
hinde gereği için Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı dilekçeyi 29.01.2010 
tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na iletmiş, Bakanlık da, gereği için 03.02.2010 tarihinde konu 
ile ilgili olarak Bakanlık Teftiş Kurulu‘nu görevlendirmiştir. Konu Birliğimize “belge ve bilgi istemli” 
06.05.2010 tarihli yazı ile aktarılarak “inceleme” başlatılmıştır.” Devlet bürokrasisi adına sevindirici 
bir işleyiş biçimi. RTÜK, Deniz Feneri, Hrant Dink ve benzeri davalarda aylarca yerlerine ulaşma-
yan belgeler, kaale bile alınmayan dilekçeler akla geldiğinde, neredeyse 15 gün içinde ilgili ku-
ruma kadar gelmiş olan bir konu belli ki özel ilgiyi hak etmiş.

Fakat TMMOB’ye yönelik bu özel ilgi sadece dilekçenin önemli görülmesi ve işleme sokulma-
sıyla sınırlı değil; TMMOB’nin açıklamasında yer alan şu satırlar özel ilginin de ötesindeki yö-

nelimi gözler önüne seriyor: “Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlanan rapor, yazıyla istememize rağmen “giz-
li” olduğu gerekçesiyle konunun muhatabı ve raporun “konusu” olan 
Birliğimize verilmezken, nasıl olduysa “birilerinin” eline geçmiş, birileri 
söz konusu raporu bizden önce inceleyebilmiş, “eksiklerini” tespit ede-
rek, “asılsız ve mesnetsiz” iddialarla Cumhurbaşkanlığına başvurabilmiş-
tir.” Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkça TMMOB’nin denetimi için gerek-
çe oluşturan bu dilekçenin “gizli” olan ve birliğimize dahi verilmeyen Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapora atıfta bu-
lunabilmesi hukuk devletinin sınırlarının dışındaki bir işleyişi gözler önüne sermiyor 
mu? Bunun yanında mevcut hükümetin iktidara geldiğinden beri artık olağanlaşan, gizli 
belgelerin belirli yerlere servis edilerek kamuoyuna duyurulması uygulamasının bir ör-
neğini oluşturması da dikkate değer.

Birliğimiz TMMOB’nin açıklamasında ilgi çekici diğer bir önemli saptama ise Cum-
hurbaşkanlığının tarafsızlık konumunu kaybetmiş olmasının tüm çıplaklığıyla gözler 
önüne serilmesidir. Bu güne kadar hiçbir cumhurbaşkanı meslek örgütlerinin “et-
kin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin geliştirilmesinin sağlanması” gerek-
çesiyle baskı oluşturacak bir denetleme sürecini kendi bünyesinde yapmamış-
tır. Öyle ki bu rapor genelde meslek örgütlerinin özelde ise TMMOB’nin iktida-
ra muhaliflik yapmasını bile “suç” kapsamında görecek kadar tarafgir bir anla-
yışla hazırlanmıştır. Bu raporla “Cumhurbaşkanlığı makamı, siyasal iktidarın bir 

komisyonu gibi veri hazırlamış ve önermelerde bulunmuştur. İktidarın yardımcı organı gibi çalışmış ve 
siyasette taraf olmuştur.”

Hükümet değil; bir bütün olarak devlet dönüşüyor…
Bu ve benzeri uygulamalar, tek başına incelendiğinde iktidarın belirli kurumlarla olan kavgasını 
yansıtan görünümler olarak ortaya çıksa da, yargıyı denetim altına alacak düzenlemelerden Deniz 
Baykal’la ilgili kaset olayına, TMMOB denetiminden diğer sendikalara uygulanan benzer baskıla-
ra, “demokratik açılım”ın Türk-İslam sentezinin bölgede hakim kılınmasını amaçlayan bir tasfiye-
ye dönüşmesinden Tekel İşçileri nezdinde somutlaşan güvencesizleştirmeye kadar görüntüleri 
birleştirdiğimizde ortaya çıkan şey neo-liberalizmin yeni devlet tasarımıdır. Bu devlet tasarımı-
nın şimdiye kadarki görünümlerinden okuyabildiğimiz iki temeli şöyle betimleyebiliriz: bir yan-
dan devlet bu zamana kadar kendi bünyesinde barındırdığı üretim faaliyetinden vazgeçip bu 
alanı sermayeye bırakırken aynı zamanda üretimin öznesi olan işçileri de sermayenin kuca-
ğına 4c ve benzeri uygulamalarla güvencesiz ve ucuz işgücü olarak bırakıyor; bunu yapar-
ken de bunun karşısında durabilecek toplumsal muhalefet odaklarını sermaye için saf dışı 
bırakacak polis devleti uygulamalarını devreye sokuyor; diğer yandan da devlet TMMOB 
ve benzeri kurumlar üzerindeki baskısını arttırarak –eğer bunları ele geçiremediyse- ken-
di üzerindeki denetimden kurtulmaya çabalıyor. Böylece neo-liberalizmin devletin küçül-
tülmesi efsanesi tüm denetimlerin üzerinden kaldırıldığı bir zor aygıtına dönüşen devlet 
tasarımı altında 20 ve 21. yüzyılın en büyük yalanına dönüşüyor. Öyle ki yürütme-yargı 
ve yasama arasındaki güçler ayrılığı ilkesinin diktatörlük uygulamalarındakine benzer 

Cumhurbaşkanlığı ve Başba-
kanlıkça TMMOB’nin deneti-
mi için gerekçe oluşturan bu 

dilekçenin “gizli” olan ve birli-
ğimize dahi verilmeyen Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Denet-

leme Kurulu tarafından hazır-
lanan rapora atıfta bulunabil-
mesi hukuk devletinin sınırla-
rının dışındaki bir işleyişi göz-
ler önüne seriyor. Bunun ya-
nında mevcut hükümetin ik-
tidara geldiğinden beri artık 
olağanlaşan, gizli belgelerin 
belirli yerlere servis edilerek 
kamuoyuna duyurulması uy-

gulamasının bir örneğini oluş-
turması da önemli.
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Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık: Herkes TMMOB peşinde…
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Yargıyı denetim altına alacak dü-
zenlemelerden Deniz Baykal’la il-
gili kaset olayına, TMMOB deneti-
minden diğer sendikalara uygula-
nan benzer baskılara, “demokra-
tik açılım”ın Türk-İslam sentezinin 
bölgede hakim kılınmasını amaç-
layan bir tasfiyeye dönüşmesin-
den Tekel İşçileri nezdinde somut-
laşan güvencesizleştirmeye ka-
dar görüntüleri birleştirdiğimizde 
ortaya çıkan şey Neo-liberalizmin 
yeni devlet tasarımıdır.

İM
O

 Ankara

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık: Herkes TMMOB peşinde…
biçimde güçler-birliğine dönüştürüldüğü, cumhurbaşkanlığı makamının da bu güçler-birliği içine dâhil edildiği tek elden 

kontrol edilen çok daha güçlü bir devlet biçimi ortaya çıkıyor.

 Peki bu durumu AKP’nin sadece Türkiye’deki uygulamaları üzerinden okumak ya da AKP’nin ülke ko-
şullarından dolayı veya kendi amaçlarına ulaşmak için bu tür hareketlere başvurduğunu söylemek 

kendi başına yeterli midir? Siyaseti layığıyla yapacaksak, siyasalın ze-
mininde ortaya çıkan bu tür hareketleri kişiler ya da lokal bir alan-

da politika yapan kurumlar üzerinden okumak sıradan değerlen-
dirmelerin dışına çıkabilme olanağımızı ortadan kaldırır. Devletin 
neo-liberal dönüşümü ve tüm denetimlerin üzerinden kaldırıldığı 
bir zor aygıtına dönüşmesi sadece Türkiye ile ilgili değil bütün dün-
yada ortaya çıkan bir dönüşümdür. Yunanistan’ın iflası, Portekiz’in 
benzer bir durumda olması, İspanya’nın memur maaşlarında %15 
kesintiye gideceğini ve bir çok kamu hizmetini tasfiye etmeye yö-
nelmesi, Türkiye’de AKP iktidara geldiğinden beri uygulanan Kamu 
Maliyesi politikası dünya kapitalist sisteminin kriziyle beraber or-

taya çıkmışlardır. Sermaye ve devletler her zamanki gibi bu krizi de 
halkın üzerinden vergilerle ve emek gücünün değerini düşürerek çalı-

şan kesimler üzerinden aşmaya çalışacaktır ve sistem gözlüğüyle kriz-
den başka çıkış yolu da yoktur. Bu nedenle dünyanın şimdiki efendileri-

ne karşı Yunanistan gibi ülkelerde belirmeye başlayan isyan dalgasının bütün 
dünyaya yayılma eğilimi göstereceği öngörüsünü çok önce yapan sermaye bu öngörüleriyle birlikte devlet 

mekanizmasını tekrardan şekillendirmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de AKP nezdinde ortaya çıkan uygulamalar 
da devletin bu yeniden tasarımının görünür biçimleridir.

Bu sebeplerle birliğimiz TMMOB ve diğer kurumlar üzerinde uygulanan baskılar sadece bu denetlemeler ara-
cılığıyla olup bitecek kısa dönemli uygulamalarla sınırlı kalmayacaktır. Neo-liberal dönüşümle beraber her tür-
lü denetim yolunun kapatılarak sermayenin çıkarlarının koruyuculuğu görevi verilen devletin bu yeni biçimi, 
hükümetler aracılığıyla kendi önünde engel olarak gördüğü emekten yana tüm kurumlara saldırılarını devam 
ettirecektir. Bu saldırılar karşısında emek hareketinin önünde iki yol var: ya emek hareketinin bu zamana 
kadar ki bileşenleri bir bütün olarak demokrasi mücadelesinin sürdürücüleri olmaktan çıkarak kendi sınır-
larında mesleki eğitim kurumlarına ya da sınırlı ekonomik taleplerle yetinen sosyal dayanışma kurumları-
na dönüşecekler ve bu sayede neo-liberalizmin söylem alanındaki hegemonyasına boyun eğecekler ya 
da emeğin sorunlarını bağımsız bir gündem olarak örgütleme yolunu seçerek çubuğu emek hareketinin 
ortaklığını kurmaya doğru kıracaklar. Açıktır ki gittikçe tüm denetimlerin üzerinden kaldırıldığı bir zor ay-
gıtına dönüşen devletin karşısında durabilmek, ezilenlerin sorunlarını gündem yapabilmek ve onların 
haklarını savunabilmek ancak ikinci yolu seçmekle mümkün. Fakat burada aşılması gereken güç bir 
engel var: Emek örgütlerinin şimdiki durumu. Oldukça meşru ve emekçiler açısından haklılık barındı-
ran Tekel Direnişi’ne destek grevinde iyi bir sınav veremeyen bu örgütler, yine aynı meşruluğa sahip 
Zonguldak’taki maden kazasında yaşamını yitiren 30 işçi için de ortak bir refleksif tepkiyi örgütle-
mekte yetersiz kaldılar. Bu durum elbette ki emek örgütlerinin yönetiminde olanlarının niyetleriyle 
ilgili bir durum değil; sorun bir bütün olarak demokratik güçlerin köklü yapısal dönüşümlerin ger-
çekleştiği dönemlerdeki toz, duman içinde yönlerini tayin edebilecekleri analizleri yapamamak-
tan kaynaklanıyor. Dönüşümün yönünü tayin etmekte zorlanınca da yeni gelişmeler eski alış-
kanlıklarla karşılanmaya çalışılıyor ve sürecin öznesi olamayan destek açıklamalarından ya da 
adet yerini bulsun diye yapılan eylemliliklerden ibaret bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle bir atıl-
lıktan kurtulabilmek ancak emeğe yönelmiş saldırıların yeni biçimini analiz ederek buna yöne-
lik ortak bir mücadele programını çıkarmakla mümkündür. Önümüzdeki dönemlerde yapıla-
cak demokrasi güçlerinin genel kurullarının yönetim seçimlerine odaklanmaktansa böyle bir 
perspektife sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz. 

İMO Ankara Şube olarak bu yeni dönemde, devlet kavramındaki dönüşümün dünyada-
ki gelişmelerle birlikte çok daha köklü biçimde analizi temelinde, klasik savunma araçla-
rından daha güçlü araçların yaratılmasına ve emek ekseninde ortaklaşmanın sağlanma-
sına yönelik olarak, “bir adım ileri” telaffuzunda içerilmiş olan anlamdan bile daha kök-
lü bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve bu anlayışla yürütülecek mücadelelerin 
sonuna kadar yanında olacağımızı deklare ediyoruz. 
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BAŞBAKAN’IN İFADESİ 
TAM BİR SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR

İMO tarafından Zonguldak’taki ma-
den faciasına ilişkin 20 Mayıs 2010 
Perşembe günü açıklama yapıldı:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Zonguldak’taki grizu patlamasında 30 
maden işçisinin ölümüne “kader” deme-
si, AKP iktidarının emekçilerin yaşamları-
na nasıl baktığının en açık göstergesidir.

Bütün kamu işletmelerini sermaye-
nin eline bırakan, çalışma yaşamının 
esasını taşeron sistemi ve güvence-
siz çalışma olarak belirleyen siyasi ik-
tidar, işçilerin yaşamlarını kaybetmesi-
ni “bölge halkı bunlara alışık” diyerek 
değerlendirebilmektedir.

Bu sözler göstermiştir ki Başbakan 
Erdoğan ve siyasi iktidar, bütün yüzü-

nü sermayeye dönmüştür. Görülmüş-
tür ki işçilerin çalışma koşullarını gün-
den güne ağırlaştıran, kazanılmış hak-
larını gasp eden, eğitimi ve sağlığı me-
talaştırıp üst gelir grubunun erişebildi-
ği bir lüks haline getiren bir iktidar için 
emekçilerin yaşamları bile değersizdir.

Başbakan bilmelidir ki özelleştirme-
ler, taşeron sistemi, güvencesiz çalış-
ma kader değildir.

Başbakan bilmelidir ki yoksulluk, iş-
sizlik kader değildir.

Başbakan bilmelidir ki işçi sağlığı ve iş 
güvenliği tedbirlerinin olmaması, işçilerin 
izin gününde çalıştırılması ve benzerleri 
kader değildir ve başbakan bilmelidir ki 
kendisi de bu ülkenin kaderi değildir.

Çiftçilere “ananı da al git” diyen, oğ-
lunun işsiz olduğunu söyleyen bir kadı-
na “Senin oğlun da işsiz kalsın, ne ola-
cak” diye yanıt veren, kazanılmış hakla-
rı gasp edilmiş işçilere “Yan gelip yatma 
devri bitti” şeklinde seslenen ve her fır-
satta halkı aşağılayan Erdoğan’ın ma-
den faciasına ilişkin bu sözlerinin ken-
disinden beklenmediğini söylemek zor.

Ne var ki Başbakan’ın sergilediği bu 
sorumsuzluk örneklerine derhal son 
vermesi gerekmektedir. Başbakan’ın 
görevi ölümleri küçümsemek değil, or-
tadan kaldıracak önlemleri almaktır.

İMO olarak faciada yaşamını yitiren 
işçilerin ailelerine sabır diliyor, sorum-
luların derhal adalet önünde hesap ve-
rilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

AĞRI NERE ANKARA NERE:
VALİYE TELEFON ETMEK YETMEZ; ÖNLEM ALIN!

İnşaat Mühendisleri Odası Ağrı’daki 
sel felaketiyle ilgili 12 Mayıs 2010 Çar-
şamba günü açıklama yaptı:

Ağrı’da meydana gelen sel felake-
tinde şimdiye kadar 1 kişi öldü, 3 kişi 
yaralandı, yüzlerce ev ve işyeri de su-
lar altında kaldı. 

Ağrı’da geçen hafta da sel vardı. 
Özellikle Doğu Beyazıt ilçesi ve köy-
lerinde meydana gelen selde yine ev-
ler sular altında kalmış, bölgede bü-
yük mağduriyetler oluşmuştu. 

O günlerde çıkan haberler, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağrı Vali 
Vekili ve diğer yetkilileri arayarak ge-
rekenin yapılması talimatı verdiğini 
söylüyordu.

Bugün yaşananlar ise geçen hafta-
dan bu yana Ağrı’da Hükümet ve ye-
rel yetkililer arasında telefon görüş-
melerinden öte bir gelişmenin yaşan-
madığını, herhangi ciddi bir önlemin 
alınmadığını göstermiştir.

Bir süredir sağanak yağışların etkisi 
altındaki Ağrı’da Fırat, Yüzüncü Yıl ve 
Gazi mahallelerinde dün saat 23.00 

sıralarında meydana gelen selde 3 bin 
kadar ev, ahır ve işyerini sular altında 
kalmıştır.  Karayolları’na ait bir köprü-
nün yıkılması sonucu da kentte ula-
şım ciddi boyutta sekteye uğramış-
tır. Kent merkezindeki elektirik, tele-
fon içme suyu ve kanalizasyon altya-
pısı ise çökmüş durumdadır.

Dere yataklarının ıslah edilmeme-
si ve sel alanlarının yerleşime açılma-
sı Türkiye’nin dört bir yanında olduğu 
gibi Ağrı’da felakete davetiye çıkarıl-
mıştır.

Geçen hafta yaşananlar bugün olan-
ların habercisiyken; Ağrı kent merke-
zinden iki nehir geçiyorken; hava tah-
min raporları ortadayken yaşanan bu 
felaket ve ortaya çıkan tablonun so-
rumlusunu bulmak zor değildir. 

Bunun sorumlusu, İstanbul’da 8 ay 
önce Ayamama Deresi’nin taşma-
sı sonucu meydana gelen ve 7 kadın 
işçinin kapalı bir araçta can verdiği, 
30’dan fazla insanın hayatını kaybet-
tiği, yüzlerce yaralının olduğu, binler-
ce kişinin evsiz kaldığı felaketten ders 
çıkaramayanlardır. 

Geçen hafta aynı ilde meydana ge-
len selin adeta davul zurnayla haber 
verdiği bugünkü felaketi görmezden 
gelenlerdir bu durumun sorumlusu. 

Selin meydana geldiği ilin valisini te-
lefonla arayıp talimat vermekten öte-
ye gitmeyenler, bundan önce yaşa-
nan felaketlerde adeta felaketzedeleri 
suçlayanlardır sorumlu.  

Yaşananların sorumlusu, hiçbir insa-
ni, mühendislik ve mimari değer gözet-
meden sadece inşaat yapan ve kentleri 
rant alanı haline dönüştürenlerdir.

İMO Van Şubesine bağlı Ağrı tem-
silciliğimiz, selin meydana geldiği ilk 
saatlerden itibaren felaket bölgesin-
de çalışmalara katılmaktadır. İMO, 
temsilciliğimiz aracılığıyla yaşananla-
rı değerlendirmekte ve gelişmeleri ta-
kip etmektedir. 

İnşaat Mühendisleri Odası olarak 
Ağrı’da yaşanan felakette yaşamını 
yitiren yurttaşımızın ailesine başsağlı-
ğı diliyor, yaralananlara geçmiş olsun 
diliyor ve sorumluları sorumlulukları-
nın gereğini yapmaya davet ediyoruz
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Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu, Zonguldak’ta meydana ge-
len maden ocağı cinayetiyle ilgili 21 Ma-
yıs 2010 Cuma günü Olgunlar Sokak’ta 
bulunan Madenci Anıtı önünde basın 
açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar 
“İş sağlığı değil işçi sağlığı”, “İş cinayet-
lerine son”, “Maden kazaları kader de-
ğildir”, “Esnek çalışmaya taşeronlaş-
maya son”, “Özelleştirme öldürür”, “Si-
yah akar Zonguldak’ın deresi / Yüz ka-
rası değil kömür karası / Böyle kazanılır 
ekmek parası” dövizleri taşındı.

Platform adına yapılan açıklama-
yı Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu Dönem Sözcüsü EMO An-
kara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Pektaş yaptı. Resmi verile-
re göre kömür ocaklarında 1955-2009 
yılları arasındaki iş kazalarında 2 bin 
687 işçinin öldüğünü ve 326 bin 321 
işçinin yaralandığını söyleyen Pek-
taş, “AKP döneminde, 2003`ten itiba-
ren sadece TTK’da yaşanan ölümlü 45 
iş kazasında, Karadon’da açıklanan 
28 kaybı da eklersek, 84 emekçi öldü. 
Yaralananların sayısı ise 14 Bin 379`u  
buldu. Türkiye`de özel sektör dahil tüm 
maden kazaları dikkate alındığında ise 
2003 sonrasında toplam 257 kayıp ve-
rildi. Bu ölümler kader olamaz. Özel-
leştirme, taşeronlaştırma öldürmeye 
davam ediyor” diye belirtti. 

Madencilerin ölüme alışkın oldukla-
rını söyleyen, kadere bağlayan, kendi-
lerini protesto eden madenci yakınla-
rını provokatör olarak niteleyen zihni-

yete karşı olunması gerektiğini belirten 
Pektaş, “Yüz karası özelleştirme ve ta-
şeronlaştırma öldürmeye devam edi-
yor” dedi.

Özelleştirmeler/taşeronlaştırmalarla 
ikiz kardeş gibi giden iş kazaları/iş ci-
nayetlerinin 2000’li yıllarla birlikte art-
maya başlamasının bir tesadüf olmak-
tan öte ekonomik – politik tercihlerle 
birebir ilişkili olarak, küresel rüzgârların 
getirdiği AKP’nin hızlandırdığı kamu-
sal alanın çökertilme uygulamalarının 
bir sonucu olduğunu belirten Pektaş, 

konuşmasına “Zonguldak`ta yaşanan 
iş cinayetine sessiz kalan ve cinayete 
kader diyen Başbakan, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı ölümlerin sorum-
lusudurlar. İktidara geldiği günden bu 
yana kusurlarına ve cinayetlerine toz 
kondurmayan AKP sorumsuzları daha 
fazla can kaybına yol açmadan istifa 
etmeli ve ölümlerin hesabını vermelidir. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ge-
rekli iyileştirmelerin bir an önce yapıl-
masını bekliyor, benzeri “kaza”ların ya-
şanmaması için yetkilileri acil göreve 
çağırıyoruz” diye devam etti.

YÜZ KARASI ÖZELLEŞTİRME ve TAŞERONLAŞTIRMA 

ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
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ZONGULDAK’TAN
İKİ RESİM

Prof. Dr. Ahmet Tonak
(Bilgi Üniversitesi)

Önce şu iki resme iyi bakalım. İlki, 
1991’in Ocak ayı başlarında maden 
işçilerinin Ankara’ya direniş yürüyüş-
leri. Diğeri ise önceki gün Zonguldak 
devlet hastahanesinin morg kapısı. 
Karadon’daki göçükte ölen Çayırcuma-
lı iki madencinin tabutu gönderilirken.

Birinden diğerine neredeyse 20 yıl 
geçmiş. Bu iki resmin arası aynı za-
manda 12 Eylül’le birlikte inşa edilme-
ye başlayan Özalcılığın, özelleştirme-
ciliğin, piyasacılığın tarihi.

 1991’deki ilk resim, 2010’daki ikincisi-
nin ebesi sanki. 4 Ocak’ta başlayıp, 8 
Ocak’ta askeri güçle durdurulan o yü-
rüyüşü, tıkanan toplu sözleşme görüş-
meleri tetiklemişti. Ama, özelleştirme 
planları da gündemdeydi. Ocaklar ka-
patılıyor, özelleştirmelere, taşeronculu-
ğa ortam hazırlanıyordu. Dolayısıyla o 
direniş çok kısa bir sürede Özalcılığın 
bu tezgahına da isyan niteliği aldı.

İki resmin de fiili olarak içinde olan, 
yıllardır piyasacılıkla her ortamda bo-
ğuşan birisi olarak ilk resmin ikincisi-
ni doğurduğuna adım kadar eminim. 

1991 yürüyüşü geri çekilme ile değil 
de zaferle sonuçlanmış olsaydı bu-
günlerde yaşadığımız taşeronculuk 
vahşetini yaşamayabilirdik.

Önceki gün Zonguldak’ta dinledikle-
rim, gözümle gördüklerim bir kez daha 
yıllardır dile getirmeye çalıştığım reka-
betin yıkıcı, vahşi karakterini çırılçıplak 
bir biçimde ortaya koymuştur.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bir 
kamu kuruluşu olduğunu unutmuştur, 
unutturulmuştur. Bu kurumun çalış-
ma ilkesi maliyeti asgarileştirmek ola-
maz. Dünya kömür piyasasının belir-
lediği fiyatlarla acımasızca boğuşmak 
olamaz. Daha doğrusu, olmaması ge-
rekir.

Gerekirse bu sektör korunur, gere-
kirse kömür üretimi sübvansiye edi-
lir. Son tüketiciye kömürün makul fi-
yatlarla erişmesi sağlanabilir. Bu tür 
seçeneklerin gündemde olmaması 
Özalcılığın bir virüs gibi, başta AKP 
olmak üzere bütün düzen politikacıla-
rının ciğerlerine kadar nüfuz etmiş ol-
masındandır.

TTK, kömür üretiminin ‘hazırlık’ saf-
hası denilen, kazı, galeri açma, kısa-
ca kömür çıkartılması öncesindeki fa-
aliyetleri taşeron şirketlere vermiştir. 
Niye vermiştir? Rekabet edebilmek 
için. Rekabetin yolu ucuz maliyetten 
geçer. Dolayısıyla, taşeron firma da 
bu işi alabilmek ve ucuza yapabilmek 
için iş güvenliği yatırımlarını yapma-
makta, gerekli tedbirlerin an azamisini 
almak yerine en asgarisini almaktadır. 
Kaldı ki, bölgede konuştuğum sendi-
kacılar bu asgari önlemlerin bile de-
netlenmediğini söylemekteler. 

İnsanı, insan mutluluğunu bırakın 
merkezine almayı, karlarını olabildiğin-
ce arttırmak için insan hayatını harca-
nabilir bir metaya dönüştüren bu pi-
yasa mantığından nefret etmemek 
mümkün mü? İsyan etmemek müm-
kün mü? Ama, 1991’in dersi o ki, isyan 
etmek yetmiyor. İsyanı hedefine ulaştı-
racak, başka bir düzen kuracak hazır-
lıklılık ve dirayet de gerekli. Yoksa, baş-
ka Karadon cinayetleri yaşayacağımız 
kesin. Ve bu kötü beklentinin kaderle 
filan da alakası yok. Başımızdakileri alt 
edememekle alakası var. 

İş Makinesinin Altında Kalan Şubemiz Üyesi Ersin Bilen
Hayatını Kaybetti

1977 İstanbul doğumlu, 2002 Yıldız Teknik Ünv. Mezunu 56709 sicil numa-
ralı üyemiz Ersin Bilen, Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde, TIR’ın dorsesinden in-
dirilirken devrilen dozerin altında kalarak hayatını kaybetti. 

Olay 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü Yığılca’ya bağlı Karaköknar Paşa-
lı Köyü mevkiinde meydana geldi. Dozer yüklü tır, daralan yolda hareket 
edemeyince orman yolu açma çalışmalarında kullanılacak dozerin indiril-
mesine karar verildi. Dorseden indirilmeye çalışılan dozerin devrilmesi so-
nucu, dorsenin yanında duran inşaat mühendisi Ersin Bilen iş makinesinin 

altında kaldı. Dozer yuvarlanırken, üzerinden aracın geçtiği Ersin Bilen olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Bolu’da bir hafriyat firmasının sahiplerinden olan Ersin Bilen’in ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

İMO Ankara Şubesi olarak ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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Sevgili Arkadaşlar,

8 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen 
TMMOB 40. Dönem 4. Danışma Ku-
rulu toplantısında da görüştüğümüz 
üzere; Siyasi İktidarın, Birliğimiz ve di-
ğer meslek örgütleri üzerinde bir sü-
redir “inceleme ve araştırma” adı al-
tında yürüttüğü, ancak amaçlarının ve 
nedenlerinin hepimizce çok iyi bilindi-
ği baskıcı politikalarının sonu gelme-
mektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
makamına gönderilen Birliğimiz hak-
kında “asılsız ve mesnetsiz” iddialar-
la dolu bir dilekçe, Genel Sekreterlikçe 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu’na iletilmiştir. Kurul tarafından 
“ciddiye” alınan dilekçe, 12.01.2010 ta-
rihinde gereği için Başbakanlığa gön-
derilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kuru-
lu Başkanlığı dilekçeyi 29.01.2010 tari-
hinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 
iletmiş, Bakanlık da, gereği için 
03.02.2010 tarihinde konu ile ilgili ola-
rak Bakanlık Teftiş Kurulu‘nu görevlen-
dirmiştir. Konu Birliğimize “belge ve bil-
gi istemli” 06.05.2010 tarihli yazı ile ak-
tarılarak “inceleme” başlatılmıştır. 

Asılsız ve mesnetsiz iddiaları içeren 
şikâyet dilekçesinin Cumhurbaşkanlı-
ğı Makamı ve Başbakanlıkça, Birliği-
mizi denetim için gerekçe oluşturma-
sı ve şikâyet dilekçesinin Cumhurbaş-
kanlığı Devlet Denetleme Kurulu tara-
fından hazırlanan rapora atıf yapıla-
rak gerekçelendirilmesi oldukça an-
lamlıdır. 

Bir husus çok önemlidir: Cumhurbaş-
kanlığı Devlet Denetleme Kurulu tara-
fından hazırlanan rapor, yazıyla iste-
memize rağmen “gizli” olduğu gerek-
çesiyle konunun muhatabı olan, ra-
porun “konusu” olan Birliğimize veril-
mezken, nasıl olduysa “birilerinin” eli-
ne geçmiş, birileri söz konusu rapo-
ru bizden önce inceleyebilmiş, “eksik-
lerini” tespit ederek, “asılsız ve mes-
netsiz” iddialarla Cumhurbaşkanlığı-
na başvurabilmiştir. 

Kamuoyu, devletin yönetiminde ve 
kurumların çalışmasında “gizli” oldu-
ğu ileri sürülen bilgi ve belgeler hak-

kında -bu ülkede genel uygulama ha-
line geldiği üzere- kimi çevrelere yapı-
lan servis sonucu bilgi edinebilmekte-
dir. Demokratik hukuk devletinde bu 
yaşananların yeri olmayacağı açıktır.

Sevgili Arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz: Siyasi iktidarın, 
kendi yanlış icraatlarının önünde engel 
olarak gördüğü kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek örgütlerini yeniden şe-
killendirmeye yönelik niyeti aşikârdır.

Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşka-
nı, meslek örgütlerinin “etkin ve ve-
rimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve 
geliştirilmesinin sağlanması” gerekçe-
siyle  “araştırma-inceleme” adı altında 
Devlet olanakları ile rapor hazırlattıra-
rak, iktidardaki siyasal partiye “muha-
liflik” yapamayacak şekilde tasarlan-
masını önermemiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu’nun raporunda, meslek örgüt-
lerinin bazılarının siyasetle uğraşarak 
hükümete muhalif güç olduğu, kimi 
meslek örgütlerinin de mali olarak çok 
büyüdükleri (bu bizim örgütümüz de-
ğil) tespitleri yapılarak; bu iki gücün 
yasal değişiklik ve denetim yoluyla na-
sıl bertaraf edilebileceğinin yol ve yön-
temleri gösterilmiştir. Bu nedenle bu-
gün yaşananlar tesadüf değildir. Cum-
hurbaşkanlığı makamı tarafından altlık 
oluşturulmuş ve güncel deyimle “düğ-
meye basılmıştır”. Bakanlıklarda yapı-
lan yasa tartışmaları, Bakanların mes-
lek örgütlerini kastederek “İki ya da bi-
lemediniz üç maddelik bir yasa ile bi-
tiririz işi” demeleri ve meslek örgütle-
rine yönelik başlatılan denetimler, de-
mokrasinin olağan bir süreci olarak 
asla algılanamaz.

“Araştırma ve İnceleme Raporu”, mes-
lek kuruluşlarının muhalefetini sustur-
manın ince önermeleri ile bezenmiş-
tir. Bu önermeler, ne DDK üyelerinin ne 
de Cumhurbaşkanı‘nın görevidir. Çün-
kü bu makam, Anayasa kuralı gereği ne 
aktif güncel siyaset yapabilir ne de üni-
versite kürsüsündeymiş gibi doktriner 
tartışma yapabilir. Bu rapor ile Cum-
hurbaşkanlığı makamı, siyasal ikti-
darın bir komisyonu gibi veri hazırla-

mış ve önermelerde bulunmuştur. İk-
tidarın yardımcı organı gibi çalışmış 
ve siyasette taraf olmuştur. 

Meslek örgütlerine siyaset yasağı dar-
beci rejimin hazırladığı 82 Anayasa-
sı ile yürürlüğe girmiş ve bu yasak 
daha sonra 1995 yılında kaldırılmış-
tır. Her fırsatta 82 Anayasası’na kar-
şı olduklarını söyleyip bu Anayasa-
nın demokratik bir yönde dönüşümü-
nü, hatta yeniden yazımını savunanla-
rın, 82 Anayasası’nı aşan bir tarzda, 
anti-demokratik bir tutumla yetki kul-
lanmaya yönelmeleri, demokrasiden 
ne anladıklarını yeteri bir açıklıkla or-
taya koymaktadır.

Kamuoyu denetimi olmayan, baskı al-
tına alınmış bir toplumda demokrasi-
nin yeşermeyeceği ve gelişmeyece-
ği tarihin bir gerçeğidir. Siyasal iktidarı 
kamuoyu denetiminden korumak teh-
likeli bir yoldur. Bu yolun gideceği ye-
rin demokratik rejim olmadığı ise her-
kesin malumudur.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB açık, şeffaf ve demokratik bir 
meslek örgütüdür. Bu örgüt 50 yılı aş-
kın tarihi ve 70‘lerde belirlenen yol ha-
ritasının doğrultusunda ve kendi iç di-
namikleri ile oluşturduğu ilkeler ışığın-
da çalışmalarını yürütür.

Tamamı tarafımıza iletilmeyen, iletildi-
ği kadarı ile “asılsız ve mesnetsiz” id-
dialarla dolu sözlerin yanıtını da şüp-
hesiz vereceğiz.

Bugüne kadar, emekten ve demok-
rasiden yana doğru bildiklerini söy-
lemekten hiçbir koşulda vazgeçme-
yen Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği‘ni ve bağlı odalarını bu tür 
baskı politikaları, bu tür “asılsız ve 
mesnetsiz” iddialara dayanan so-
ruşturmalar asla yıldıramaz. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Şimdi hepimize daha fazla görev dü-
şüyor. Şimdi hepimizin örgütlülüğü-
müze daha fazla sahip çıkma zamanı-
dır. Bunun gereklerini yerine getirece-
ğinize olan inancımız tamdır.

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 
BİRLİĞİMİZ HAKKINDA BAŞLATILAN İNCELEME ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nca bir dilekçe üzerine Birliğimiz hakkında başlatılan inceleme hakkında 
11 Mayıs 2010 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik yayımlanan mesaj:
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Sevgi tanıyarak büyüyor. Türkiye-
li mühendisleri 1970’lerin ikin-

ci yarısından bu yana tanımaya çalı-
şıyorum. Ben bir mühendis değilim. 
Önceleri iktisatçıydım; sonra sosyo-
log oldum; şimdilerde ise ne oldu-
ğum sorulduğunda siyasal iktisatçı-
yım diyorum. Mühendislikle beni ta-
nıştıran ilk insan rahmetli babam Ma-
kine Mühendisi Fikret Öncü’dür. Ba-
bam aşırı duygusal bir insandı. Başka 
bir bağlamda ondan bahsetmek du-
rumunda olsaydım, “o bir aşk ve mü-
zik insanıydı”, derdim sanırım. Ken-
dine has üslubuyla çok güzel ud ve 
cümbüş çalardı. Çoğu zaman onu 
yorgun bir mesaiden sonra mutlu bir 
insan olarak geldiği evinde masa ba-
şında yarım otuz beşliği ve uduyla 
hatırlıyorum. Onunla ilgili hatırladığım 
bir başka şey ise her gün ağzından 
bir çok kere çıkan iki sözcüktür. “Akıl-
cılık” ve “nesnellik”. Sanırım bu sihir-
li sözcüklerle bize anlatmak istedi-
ği insanın yaşamını her zaman daha 
da iyileştirebilecek bir yetenek ve 

imkâna sahip olduğuydu. İnsan hep 
iyiye yönelir ve bu yönelişin karşısına 
her zaman bir engel çıkar. Engel nes-
nelerin kurgusundadır ve akıl bu en-
gelin ne olduğunu nesneleri oldukla-
rı gibi inceleyerek tanımlayabilir ve ra-
hatsız edici mevcut durumu iyileştire-
bilecek çözümü bulabilir. Çözüm bir 
kere bulunduktan sonra iş çalışmaya 
yani eyleme kalır. Çalışmak çözümü 
bulmak kadar ciddi bir iştir ve özen-
le düzenlenmiş olması gerekir. Geli-
şi güzel çalışılmaz. Çalışmak yöntem 
işidir ve yöntem her durumda akılcı-
lığı ve nesnelliği öngörür. On yaşında 
futbol hastası bir çocuğun top oyna-
mak için bir an evvel sokağa fırlamak 
üzereyken, beklenmedik bir şekilde 
babası tarafından kapı önünde tut-
sak alınarak bu türden bir “muhabbe-
te” maruz bırakılmasının “insan hak-
ları” ihlali olarak değerlendirilebilece-
ğini bu gün için düşünüp, şikayetçi 
olunabilecek bir merci bulunabilirse 
de, o günlerin “anti-demokratik” or-
tamında yapacak fazla bir şey yoktu. 

Daha da kötüsü iş sadece muhab-
betle de kalmıyordu.

Babam ağabeyim ve beni teoriyle 
pratiği birleştirelim diye herkesin si-
nemaya gittiği hafta sonlarında her 
zaman bir problemi olduğunu dü-
şündüğü 1956 model Opel araba-
sına götürür, kaportayı açar, san-
ki daha önce hiç anlatmamışcasına 
bütün parçaları tek tek tanıtır ve “bu-
gün karbüratörü elden geçireceğiz” 
derdi. “Pratik” bilgi birikimime daya-
narak içimden karbüratör işinin kolay 
olduğunu ve mesainin çabuk bitece-
ğini düşünür ve sevinirdim. Ne müm-
kün! Hiç iş biter mi? İş sonunda ara-
banın elektrik sistemine gelip daya-
nır ve saatlerce sürecek olan prob-
lem tanımlama ve çözümü bulma 
girdabının içine düşülürdü. Sonunda 
babam mesainin bittiğini bildirdiğin-
de herkes ya maçtan ya da sinema-
dan dönüyor olurdu. Biz ise neden 
tamir edildiğini bir türlü anlayamadı-
ğım (çünkü bana göre Opel’in hiç bir 
sorunu yoktu ve saat gibi çalışıyor-
du) arabamızı toparlayıp, Tarabya’ya 
gider Veli’nin dondurmasını yerdik. 
Babam burada bütün günün bir mu-
hasebesini yapar ve bundan sonra-
ki mesailerde neler yapacağımızı an-
latırdı!

Bu günlerden on yıl kadar sonra 
ağabeyim makine mühendisliği oku-
mak üzere Boğaziçi Üniversitesine 
başladı. Bir yıl sonra ben de mutlu 

“... önümüzdeki dönem mühendisler için Faust 

ve Mephisto arasında bir seçim yapmayı zor-

layacak gibi görünmektedir. Bu seçimi yapar-

ken kendi örgüt ve eylem tarihlerinin onlara çok 

değerli bilgi ve deneyim birikimi sunacağını ve 

maddi hayatı zenginleştirmeye yönelik yaratıcı 

yeni projeler ve toplumsal eylem planları oluş-

turabileceklerini unutmamalıdırlar. Ve Faust’u 

mutlaka bir kez daha okumalıdırlar..”

PARA,
MÜHENDİSLİK ve 

BİZİM MÜHENDİSLERİMİZ
Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜ



23 

bir insan olarak iktisat okumak üzere 
ODTÜ’ye gittim. İlk iktisat dersimiz-
de hocamız, insanın “akılcı” oldu-
ğunu ve iktisadın, akılcı bireyin dav-
ranışlarıyla ilgilendiğini söylediğin-
de bunun bir şaka olduğunu düşün-
müştüm. Galiba “akılcılıktan” kurtu-
lamayacaktım. 

Kurtulamadım da. Bu tarihten on 
beş yıl sonra Türkiyeli mühendisler 
üzerine doktora tezime başlarken 
babamın sözünü ettiği akılcılıkla ikti-
satçıların insanlara atfettiği akılcılığın 
sadece aynı şeyler olmadığını de-
ğil aynı zamanda bunların tamamen 
birbirinin karşıtı olduğunu biliyor-
dum[1]. Aslında tezi birazda bu me-
seleyi dile getirmek için yazmaya ka-
rar vermiştim. Türkiyeli mühendislerin 
tarihi mühendisliğin akılcılığıyla ikti-
sadın akılcılığının birbirlerinden çok 
farklı şeyler olduğunu anlatmak için 
mükemmel bir fırsat sunuyordu. Tez-
de bu konuya yeterince açıklık geti-
remedim çünkü Türkiyeli mühendis-
lerin tarihi, devlet ve toplum ilişkisi 
ve bu bağlamda politik sosyolojinin 
temel eksenini oluşturan toplumsal 
sınıflar ve toplumsal değişim açısın-
dan da çok önemli ve özgün bir ör-
nek olarak karşımda duruyordu. So-
nunda tezin odağı birinci meseleden 
(bilgi sosyolojisinden) ikinci mesele-
ye (politik sosyolojiye) kaydı ve birin-
cisiyle ilgili ayrıntılı bir sav ileri süre-
medim.

Tezi savunduktan yaklaşık dört sene 
sonra, 2000 yılında, kadim dostum 
Ahmet Haşim Köse ile birlikte ka-
leme aldığımız, TMMOB tarafından 
yayınlanan, Türkiye’de Mühendis-
ler - Mimarlar: Kapitalizm, İnsanlık ve 
Mühendislik kitabında mühendisliğin 
akılcılığının iktisadi akılcılıkla arasın-
daki ilişkiye ve bunlar arasındaki te-
mel farklılığa geri dönme imkanı doğ-
du. Bu güne kadar iş ile oyunun, öğ-
renme ile eğlencenin böylesine birbi-
rine karıştığı bir çalışma içinde yer al-
madım. Bazen Ahmet İstanbul’a gel-
di; bazen ben Ankara’ya gittim. Bir 
yıl süren okuma, konuşma ve gül-
me dolu seanslar sonucunda Frede-
rik W. Taylor’un meşhur kitabı Bilimsel 
Yönetimin İlkeleri’nde anlatmak iste-
diğimizin ne olduğunu keşfettik. Bil-
diğimiz hem de çok iyi bildiğimiz bir 
şeyi Taylor, mühendislik ve mühen-
disler üzerinden bize söylemeye ça-
lışıyordu. 

Çok kaba bir dille yazılmış olan bu 
kitabın ana iddiasını biraz daha ka-
balaştırarak ifade edecek olursam, 
Taylor’a göre, mühendislik herkese 
herkesin çok istediği “parayı” verecek 
tılsımlı bir güce sahiptir. Taylor şöyle 
diyordu: “Ey işverenler ve de ey işçi-
ler! Biliyorum hepiniz parayı çok sevi-
yor ve istiyorsunuz. O halde, beni din-
leyin ve mühendisliği ciddiye alın. Be-
nim söylediklerimi yaparsanız hepini-
zin çok parası olur.” Bu iddia aslında 
mühendisliği, Batı Avrupa tarihinde 
devrimci bir kahraman olarak ortaya 
çıkan ve eski dünyayı tüyler ürpertici 
bir şekilde yıkarak insanlığı tek bir pa-
zarda daha fazla para biriktirmek için 
bütünleştiren Burjuvazinin akılına (ik-
tisadi akla) göre tanımlamaktan öte 
hiçbir orijinallik taşımıyordu. 

Bu konuyu Kapitalizm, İnsanlık ve 
Mühendislik’te yeterince irdelemiş 
olduğumuzdan burada daha fazla 
ayrıntıya girmek istemiyorum. Sade-
ce Marx ve Engels’in Manifesto’daki 
meşhur sözlerini burada bir kere 
daha zikrederek yolu açmaya devam 
edeceğim. Burjuvazinin bu iki aman-
sız eleştirmeni şöyle diyorlardı: Bur-
juvazi tarihte tam anlamıyla devrim-
ci bir rol oynamıştır. İktidarı ele aldı-
ğı her yerde burjuvazi, feodal, ataer-
kil, duygusal ilişki olarak her ne var-
sa hepsine son verdi. İnsanı “doğal 
efendileri”ne tutsak eden karmaşık 
feodal bağları hiç acımadan kopar-
dı ve insanla insan arasında çıplak 
öz-çıkar ve katı “peşin ödeme”den 
(paradan) başka bir bağ bırakmadı 
(Marx ve Engels, 1997 (1848): 45).

Parayı burjuvazi icat etmedi ama 
para-merkezli yaşam burjuvazinin 
alameti farikası olarak insanlık ta-
rihinde derin izler bırakacak şekil-
de on beşinci yüzyıldan bu yana 
Avrupa’dan diğer bölgelere doğru 
yayılarak dünyanın tümünü istila etti 
ve sonunda “küreselleşme” kisve-
si altında insana ait hemen her şeyi 
ele geçirdi (Köse ve Öncü, 2003). 
Bu uzun tarih içerisinde Taylor para-
merkezli aklın mühendisliği ele ge-
çirişinin sözcüsü oldu. Kitabının en 
can alıcı kısımlarından birini oluştu-
ran işçi Schmitd ile söyleşisinde Tay-
lor ona, “sen de herkes gibi daha 
çok para kazanmak istersin. Bundan 
sonra sadece mühendisliğin senden 
istediklerini yap, yani kendin olma, 
o zaman daha çok üreteceksin ve 

patronun da sana daha çok “peşin 
ödeme” yapabilecek” diyordu. Kı-
sacası Taylor’a göre mühendislik bir 
para makinesiydi. Hiç şüphesiz, Tay-
lor para-merkezli ekonominin krizle-
rinin farkındaydı ve işletme ölçeğin-
deki üretkenlik artışının makro eko-
nomik düzeyde baltalanabileceğini 
görmüştü. Bir başka deyişle, toplam 
talepteki daralmaları yani meşhur 
periyodik ekonomik krizleri biliyordu.

 Buna karşın kafasındaki iktisat teo-
risinin naif bir Say Yasası yorumu ol-
duğunu düşünmek mümkündür. Say 
Yasası “her arz kendi talebini yara-
tır” iddiasıyla asıl meselenin üre-
tim olduğunu ileri sürüyor ve bu an-
lamda paranın ekonomideki işlevini 
değişim aracı olmaya indirgiyordu. 
Oysa para-merkezli toplumda para 
her şeydi, yaşamın kendisiydi, ser-
mayeydi, iktidardı, hırstı, hızdı, ha-
yaldi, tutkuydu. Kuşkusuz bu kadar 
çok şey olabilen bir şey sadece do-
mates, patates, mikro dalga fırın ve 
Schmitd satın almak için istenmeye-
cekti. Nitekim para-merkezli mede-
niyet yaygınlaştıkça parayı sadece 
para olduğu için arzulayan, isteyen, 
biriktiren ve kullanan insanların sayı-
sı artacak ve bunlar “küresel” iktida-
rın efendileri olacaklardı.

Bu efendilerin Schmitd yerine tah-
vil, hisse senedi ve giderek swap, 
option gibi diğer para türleri arasın-
da paralarını dolaştırarak paraları-
nın miktarını artırma serüvenleri on-
ları daha güçlü, canlı, kanlı kılarken, 
Schmitdleri işsiz bırakacak ve mad-
di yaşamı yani insanın kendi olma 
alanını cılızlaştırıp, fakirleştirecekti. 
Marshall Berman’ın Goethe’nin mu-
azzam yapıtı Faust’una odaklanıp, 
Dr. Faust ve Mephisto ilişkisini mo-
dern dünyanın hakikatını anlamak 
ve anlatmak üzere incelediği Katı 
Olan Her Şey Buharlaşıyor adlı ha-
rika kitabında para ile ilgili söyledik-
lerini hatırlamanın şimdi tam zama-
nıdır sanırım. Modern zamanlarda 
Para hayati bir araç olarak iş göre-
cektir. Lukacs’ın dediği gibi “insanın 
bir uzantısı olarak, insanlar ve koşul-
lar üzerindeki gücü olarak”; “insan 
eyleminin çağının büyülü bir biçim-
de genişlemesinin aracı “olarak. . . . 
(Berman, 1999:76).

Parayı Faust’a Mephisto sağ-
lar. Mephisto yani insanın içinde-
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ki şeytan Burjuvaziyi temsil etmek-
tedir. Faust ise şeytanın verdiği pa-
rayla beden ve ruhunu azami bir ge-
lir amacıyla kullanmaya yönelerek 
maddi yaşamı –insanın kendi olma 
alanını- zenginleştirmeyi arzulayan 
tarihteki yeni bir insan türünü temsil 
eder. Faust’un hedefi “parasal gelir 
değil ama deneyim, yoğunluk, haya-
tın hissedilmesi, eylem, yaratıcılık”tır 
(Berman, 1999:77). Aşağıda kısa-
ca değineceğimiz “bizim mühendis-
lerimiz” de biraz Fausttur. Taylor ise 
Mephisto’ya tümüyle teslim olmuş, 
ruhunu ona satmış, araçla amacı bir-
birine karıştırmış modern insanın en 
tipik örneğidir. Faust’un tam karşıtı-
dır çünkü Faust [maddi yaşamın zen-
ginleştirilmesinin bir çok farklı amaç-
larına] ulaşmak için parayı seve seve 
kullanacaktır (Mephisto’nun sağla-
dığı parayı). Ama para birikimi ken-
di başına bu amaçlardan biri değildir. 
Bir tür simgesel kapitalist olacaktır o, 
ama durmaksızın tedavüle soktuğu 
ve habire arttırmaya çalıştığı . . . ken-
disidir. Böylece, amaçları hiçbir şekil-
de kapitalizmin (para-merkezli toplu-
mun) sınırları içinde akmayan bir kar-
maşıklık ve muğlaklık kazanmaktadır 
(Berman, 1999:77). Faust modern bi-
limin ve mühendisliğin bir başka açı-
lımını sunar bize. Sınırsız bir merak-
la durmadan nesnelerin kurgusun-
da bulunan sırrı çözmek ve her çöz-
düğü sırla büyümek ve daha derin, 
daha zor bilmecelerle yüz yüze gel-
mek yürekliliği.

Bir yerde “En yüksekte ve en derin-
de ne varsa kavramak istiyorum ti-
nimle”, der; bir başka yerde “Beni 
üzüntülerle kemiren budur işte: 

İnsana boyun eğmeyen elementle-
rin amaçsız gücü! 

O zaman düşün ve dostum kendi 
üstünde yükselmek iste, kanatları-
nı aç! Ben orada dövüşmek ve yen-
mek isterdim”, der (Berman, 1999: 
77 ve 93). 

İnsana boyun eğmeyen her şey mo-
dern bilim ve mühendislik için bir 
“üzüntü” ama aynı zamanda bir sa-
vaş alanı olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Savaşı kazanana kadar mücade-
leye devam edilecektir. Hiç şüphe-
siz, insana boyun eğmeyen sadece 
“elementlerin amaçsız gücü” değil-
dir. Para da giderek insanlardan kop-

makta, kendisi için bir amaca dö-
nüşmekte ve bir türlü insana boyun 
eğmemektedir. Daha da kötüsü in-
sana boyun eğdirmektedir. O hal-
de, paranın iktidarı karşısında mo-
dern bilim ve mühendisliğin üzüntü-
lere gark olabileceğini ve nihayetin-
de ona cepheden savaş açabilece-
ğini düşünmek için elde yeterli felsefi 
ve tarihsel bir temel mevcuttur. Nite-
kim bu iddia Taylor’dan oldukça fark-
lı bir bilim ve mühendislik algılama-
sı sunan Thorstein Veblen’nin gizem-
li yazılarında dile getirilir. Veblen Mü-
hendisler ve Fiyat Sistemi adlı kita-
bını Goethe’nin Faust’una devamla 
yazmış gibidir. Veblen (1921) sabo-
taj terimini kullanarak, modern top-
lumun temel çelişkisini belirlemeye 
çalışmaktadır. Veblen’e göre para-
merkezli (kapitalist) toplumun or-
ganik bir öğesi olan sabotaj, sanayi 
üretiminin artırılmasının para tacirle-
ri tarafından engellenmesi ve bu ne-
denle ekonomik kaynakların atıl kul-
lanılması anlamına gelmektedir.

Galbraith’in özlü ifadesiyle, Veblen, 
“Modern toplumda sanayi ve iş dün-
yası, yani yetenekleriyle mal üretimi-
ne katılanlarla asıl düşüncesi para 
yapmak olanlar arasında bir çelişki-
nin mevcut olduğunu” ileri sürmek-
tedir. “Servet peşinde olanlar (uğraş-
sız sınıf) karlarını artırmak amacıyla 
gerekli gördüklerinde üretimi kısıtla-
makta, . . . , yani üreticilerin yetene-
ğini sabote etmektedirler” (Galbraith 
1980:62). Daha önce modern dünya-
nın egemen akılcılık formu olarak be-
lirttiğimiz iktisadi akılcılık, servet sa-
hiplerinin davranışlarının güdüsünü 
oluşturmakta ve bu güdüyle uyumlu 
olarak servet sahipleri maddi yaşa-
mın zenginleşmesini ve gelişmesini 
sadece parasal birikim amaçlarının 
araçlarından birisi olarak görmekte-
dirler. Veblen’e (1921:34) göre Ameri-
kan kapitalizminin tarihinde para ta-
cirleri zaman içinde iktisadi akılcılığa 
uygun olarak dikkatlerini, üretimden 
elde edecekleri karlardan uzaklaştı-
rarak, yalnızca parasal yollardan elde 
edebilecekleri kazançlar üzerine yo-
ğunlaştırmışlardır. Bu yapıda, hisse 
sahibinden başka bir şey olmayan 
“yatırımcı” için üretimin kendisinden 
çok, onun parasal getirisi önem ka-
zanmakta ve böylelikle “yatırımcıla-
rın” kararlarında finansal yönetimin 
etkinliği öne çıkmakta, üretim yöne-
timinin ve bu fonksiyondan sorum-

lu olan teknik kadroların önemi ise 
azalmaktadır.

Bu noktada yanıtlanması gereken 
soru, toplumun maddi refahını oluş-
turan üretime kayıtsız kalabilen ya-
tırımcıların, sanayinin yönetiminde 
parasal güçleri aracılığıyla kurdu-
ğu denetime, yaşamlarını bu üretim-
le sürdüren geniş halk kitlelerinin ne-
den rıza gösterdikleridir. Veblen bu 
durumun nedenini, toplumda uğraş-
sızlık (çalışmadan paradan para ka-
zanma) ideolojisinin egemen olması-
nın yanı sıra sabotaja rağmen Ame-
rikan toplumunun, maddi refahını 
sürekli artırabilmiş olmasıyla açıkla-
maktadır. İlginç bir tesadüfle sabo-
tajın toplumu gerçek yoksullaşmaya 
sürükleyebilecek sonuçları, Veblen’in 
ölüm yılı olan 1929’da, ‘Büyük Buna-
lım’ da ortaya çıkmıştır. Oysa ki, Mü-
hendisler ve Fiyat Sistemi’nin satır-
ları arasında, bu kitabın yayınlanma-
sından yaklaşık on yıl sonra ortaya 
çıkan bu bunalımın uzak görüşlülük 
olarak nitelendirilebilecek bir tahmi-
nini okumak mümkündür.

Veblen’e (1921:41) göre herhangi 
bir ekonomik kriz durumunda kapi-
talist işletmeler para tacirlerinin kar-
larını korumaları için iki temel politi-
ka seçeneğine sahiptirler: ya üretim 
miktarlarını azaltacaklar ya da üretim 
maliyetlerini düşürerek üretim mik-
tarlarını artıracaklardır. Bu iki seçe-
nekten ilkinin, üretim süreçleriyle il-
gili olmadığı yani sorunun çözümünü 
mevcut üretimin yapısında herhangi 
bir değişikliğe gidilmeksizin mali/fi-
yatlama işlemleriyle aşma bekleyi-
şinde olduğu açıktır.

İkincisinin ise, üretim yönetimi-
nin sorumluluk alanına dahil oldu-
ğu ve üretim teknolojisinin iyileştiril-
mesi doğrultusunda teknik kadrola-
ra (mühendislere) çağrıda bulundu-
ğu belirgindir. Ancak kapitalist işlet-
melerdeki parasal yönetim egemen-
liği, kararların genellikle ilk seçene-
ğe uygun olarak alınmasına neden 
olmaktadır. Bu durum, “yatırımcıla-
rın” tercihlerine uygun olarak üretim 
teknolojisi seçimini mali yönetim ka-
rarlarına bağlamakta, teknik kadrolar 
üzerinde bu kararlara uymayı zorla-
yan bir baskı oluşturmaktadır. Sonuç 
olarak, kriz koşullarında sanayiden 
büyük ölçüde ve fiilen kopmuş olan 
para tacirlerinin beklentilerini karşı-
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lamak amacıyla, düşen fiyatlar karşı-
sında üretimi daraltılıp fiyatları kont-
rol etme tercihi, üretim maliyetlerini 
düşürerek üretime devam etme ara-
yışına yeğlenmektedir. Bu nedenle 
kriz anı, toplumun maddi yaşamının 
baltalanmasının ya da sabote edil-
mesinin en açık izlenebildiği ve böy-
lece kapitalist ideolojisinin meşrulu-
ğu hakkında şüphelerin berraklaştı-
ğı andır.

Veblen’in betimlediği dünyayı ideo-
loji kavramı etrafında yeniden değer-
lendirdiğimiz de bu dünyanın, birbi-
riyle uyuşmaz iki temel ideoloji etra-
fında şekillendiği göze çarpmakta-
dır. Bunlardan ilki paradan para ka-
zanarak çalışmadan yaşamayı tem-
sil eden uğraşsızlık ideolojisi, diğe-
ri ise üretim ve maddi refahı amaç-
layan mühendislik ideolojisidir. Ka-
pitalist toplumsal ilişkilerin toplum-
sal yapının hakim öğesi olması ne-
deniyle ilk ideolojik konumlanış yani 
uğraşsızlık ideolojisi, toplumda ege-
men olan ideolojidir. İdeoloji toplum-
sal ilişkilerin yansıması değil bu ilişki-
leri kuran bir güçtür. Günlük yaşamın 
bir parçasıdır o. Bu anlamda insan-
ların yaşam koşullarıyla olan ilişkile-
rinin an be an imgesel bir temsilidir. 
İdeoloji bu özelliğinden dolayı insan-
lara nasıl yaşanılması gerektiği hak-
kında bir çağrıda bulunarak, yaşam 
koşullarının anlamını tanımlamakta-
dır. Kısacası ideoloji, yaşamı anlam-
lı kılan bilinçtir. Buna rağmen o yaşa-
mın ta kendisi de değildir kuşkusuz. 
İdeolojiler yaşamdan görece özerk 
olarak yaşamın içerisinde bulunur-
lar. Oysa yaşam, her an beklenmedik 
dönüşümlere açıktır; ve bu neden-
le her an, yeni anlamların oluşması-
na yani yeni ideolojik öğelerin yaratıl-
masına ya da bunlar mevcut ise keş-
fedilmelerine olanak tanımaktadır. 

Bu çerçeveden bakıldığında Veb-
len açısından mühendislik ideoloji-
si, uğraşsızlık ideolojisinden göre-
ce bağımsız olup, diğer ideolojiler 
gibi toplumsal yaşamın bir ögesi ola-
rak insanlara çağrıda bulunmakta-
dır. Bir insan olarak mühendis, birbi-
riyle çelişik iki ideolojik çağrıya ma-
ruz kalmaktadır. İlk olarak o, bulun-
duğu toplumdaki her insan gibi ka-
çınılmaz olarak yaşamının anlamını 
egemen ideolojinin çağrısında bul-
makta ve uğraşsızlığı (paradan para 
kazanma sapkınlığını) kabul edilebi-

lecek bir yaşam tarzı olarak görebil-
mektedir. Ancak mühendis, mesleki 
benliğinde uğraşsızlığı yadsıyan, ça-
lışmayı ve üretmeyi yaşamın gerçek 
anlamı olarak kuran bir ideolojiyi de 
taşımaktadır.

Bu noktada “Bizim Mühendisleri-
miz” in tarihine dönecek olursak ger-
çekten de “üretmeyi yaşamın ger-
çek anlamı olarak kuran” bir mühen-
dislik ideolojisinin Türkiye’de yaratıl-
mış olduğunu ve bunun Türkiye’deki 
mühendislik mesleğinin kimlik olu-
şumunda önemli bir öğe olarak et-
kisi bulunduğunu anımsayabiliriz. Bir 
başka deyişle, Türkiyeli Mühendisler 
Veblen’in yüzünü kara çıkartmamış-
lar ve para tacirlerinin küresel iktida-
rına karşı insanın varolma alanını yani 
maddi yaşamı savunmuşlardır.

“Bizim Mühendislerimiz” Türkiye’de 
toplumsal bir aktör olarak mühendi-
sin tarihi Türkiye’nin ekonomik ve si-
yasal yakın tarihi ile ilişkilendirilerek 
üç ana dönemde incelenebilir. Kaba-
ca bu dönemleri 1960-70, 1970-80 
ve 1980 sonrası olarak sınıflandırıla-
biliriz. Bir çevre ülkesi olması nede-
niyle, Türkiye’deki mühendislik pratiği 
ve ideolojileri merkez ülkelerdeki ör-
neklerinden farklıdır (Köse ve Öncü, 
2000: 95-111). Bu durumu yaratan 
en belirleyici etken Türkiye’nin kamu 
girişimciliği önderliğinde yaşamış ol-
duğu planlı sanayileşme deneyimi-
dir. Türkiye’de sanayileşme arayışının 
planlı kalkınma hedefine dönüşme-
si ve kurumsallaşması 1960’lı yıllar-
da şekillenmiştir (Gülalp, 1983; Bo-
ratav ve Türkcan, 1993). Bu süreçte 
kalkınma, büyük ölçüde, ekonomik 
ve toplumsal yaşamı nitelediği var-
sayılan belirli göstergelerde nicelik-
sel bir büyüme olarak algılanmış ve 
sorun basit biçimiyle ulusal kaynak-
ların tanımlanan hedefler etrafında 
rasyonel kullanımına indirgenmiştir. 
Bu haliyle kalkınma pratiği toplumun 
dinamiklerinden göreli olarak bağım-
sız bir tür programlama şeklinde tek-
nik düzeyde tanımlandığı için, döne-
min iktisat politikalarının oluşumu-
na damgasını vuran ideoloji mühen-
dislik işlevinin teknik/araçsal aklıy-
la yakın benzerlikler taşımıştır (Göle, 
1986). Kalkınma pratiği ile teknik akıl 
arasındaki bu türden bir uyumlaşma 
Türkiye’deki mühendisin mesleki olu-
şumuna başlangıçta elitist bir nitelik 
kazandırarak, ona kalkınmanın taşı-

yıcı aktörü olma misyonunu yükle-
miştir (Öncü, 1996, 2003a, 2003b; 
Tanık 1991).

Bu nedenle Türkiye’de1960’lı yıllar-
da mühendis, merkez ülkelerdeki ör-
nekleriyle karşılaştırıldığında, yalnız-
ca üretim ve etkinlik sorunlarına mik-
ro işletme düzeyinde çözüm arayan 
bir teknisyen olarak kalmamış, aynı 
zamanda da toplumsal refahın artı-
rılmasından doğrudan sorumlu sim-
gesel bir aktöre dönüşmüştür. Bu ta-
rihlerde mühendisin toplumsal işbö-
lümündeki konumuna bakıldığında 
ya büyük çoğunluğu kamu kurumla-
rında teknokrat/bürokrat olarak ça-
lışan ücretli emeğin üst katmanını 
oluşturduğu ya da yeni kurulup ge-
lişmekte olan sanayii oluşumuna kü-
çük girişimci olarak katılan sermaye 
sınıfının bir üyesi olduğu görülür.

Dünya ekonomisindeki uzun dö-
nemli kriz eğiliminin başlangıç yılla-
rı olan 1970’lerin ilk yarısı Türkiye’de 
ithal ikameci sanayileşme sürecinin 
üst aşamalarına geçiş yıllarıdır. Bu 
yıllar büyük ölçekli kamu işletmele-
rinin yanı sıra özel girişimciliğin güç 
kazandığı ve ücretli emek ile serma-
ye kesimlerinin sınıfsal örgütlenme-
lerini kurumsallaştırdığı bir dönem-
dir (Margulies ve Yıldızoğlu, 1984). 
1970’li yıllar boyunca dünya ekono-
misindeki krizin de etkisiyle yaşanan 
periyodik iktisadi krizler bu iki sı-
nıf arasındaki uzlaşmayı tehdit ede-
rek, Türkiye toplumundaki sınıf çeliş-
kilerini derinleştirip, siyasalaştırmış-
tır (Berberoğlu, 1982; Savran, 1992, 
Öncü,2003c).

Sayıları artan üniversitelerle birlikte 
mühendislerin kitleselleşmeye baş-
ladığı bu dönemde, bir yandan mü-
hendislerin ekonomik anlamda iş-
çileşmelerine, diğer yandan da bir 
meslek olarak mühendisliğin elitist 
niteliği erozyona uğrayıp, taşıdıkları 
mesleki ve siyasal ideolojilerin fark-
lılaşmasına tanık olunmuştur (Ku-
nar, 1991; Öncü, 2003a). Bu duru-
mun döneme özgün olan şekillenişi, 
önemli bir mühendis kitlesinin kimli-
ğini toplumdaki iki temel sınıfın ara-
sındaki çelişkiye referansla tanımla-
maları ve işçi sınıfından yana açık bir 
siyasal tutum sergilemeleridir. Başka 
bir ifadeyle kendilerini işçi sınıfından 
bağımsız ayrıcalıklı bir sınıf olarak al-
gılamak yerine, giderek işçi sınıfının 

Yakalar ve R
enkleri

K
ırılm

alar



26 

organik bir parçası şeklinde konum-
landırmaya başlamışlardır. Bu dönü-
şüm mühendisler arasında toplum-
sal gelişme ve kalkınma süreçlerinin 
sınıfsal bir yorum etrafında çözüm-
lenmesini yaygınlaştırmış ve siyasal 
iktidarların halen sahip çıktığı sınıflar-
üstü teknokratik kalkınmacı ideoloji 
ile mühendislerin bir önceki dönem-
de kurduğu mesleki ideolojik ve si-
yasal yakınlaşmanın bozulmasına 
yol açmıştır. Bu gelişimi yansıtan en 
açık gözlem Türkiye’deki mühendis 
ve mimarların örgütü olan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
(TMMOB) giderek keskinleşen top-
lumsal mücadelede kendisini işçi sı-
nıfının öncü parçası olarak konum-
landırışıdır (Öncü, 1996, 2003a, 
2003b). Bu özelliğiyle TMMOB, mer-
kez ülkelerdeki mühendis örgütlen-
melerinden farklı olarak yalnızca bir 
meslek örgütü olarak kalmamış, aynı 
zamanda toplumsal dönüşümü he-
defleyen bir oluşuma dönüşmüştür. 

1980’de yaşanan askeri darbe ile 
ekonomik ve toplumsal yapının tü-
müyle yeni bir örgütlenme tarzın-
da düzenlenmesi sürecine girilmiştir 
(Boratav, 1991; Savran, 1992). Eko-
nomi alanında yaşanan dönüşüm 
planlı ithal ikameci kalkınma strate-
jisinin terk edilerek piyasa güdümün-
de dışa açık büyüme stratejisine ge-
çiş olarak gerçekleşmiştir (Şenses 
1989). Döneme damgasını vuran si-
yasal resterasyon ise önceki döne-
min kurumsal yapılarını temsil eden 
muhalif sendika, meslek ve sivil top-
lum örgütlenmelerinin yasaklanma-
sı ya da faaliyetlerinin baskı rejiminin 
hukuksal çerçevesine uygun olarak 
daraltılması şeklinde biçimlenmiştir. 

İşçi sınıfının örgütlenme kapasite-
sinde gerçekleştirilen yasal sınırla-
malar ücretli çalışanlar arasındaki sı-
nıf bilincinin gerilemesine yol açarak, 
siyasal alanın sınıf-dışı bir söylemin 
hegemonyasına girmesine olanak 
tanımıştır. Mühendisler açısından 
dönemin niteliğini tanımlayan geliş-
me bir yandan Anadolu kentlerinde 
açılmaya başlanan çok sayıda üni-
versiteye bağlı olarak sayılarının hız-
la daha da artarak ekonomik olarak 
değersizleşmeye başlamaları, diğer 
yandan örgütsel yapılarındaki eleş-
tirel siyasal söylemin yerini egemen 
“piyasacı” eğilimin alışıdır (Köse ve 
Öncü, 2001).

 1980’li yılların sonuna gelindiğin-
de ücretli emek üzerindeki fiili tahak-
küm artan siyasal muhalefetle bir-
likte sürdürülemez bir duruma ula-
şarak, ekonomik ve toplumsal alan-
da yeni bir uzlaşma ve bölüşüm bi-
çimini zorunlu kılmıştır (Köse ve Yel-
dan, 1998). Görece demokratik bir 
ortamın doğmasına yol açan geliş-
melerle birlikte, sendikal mücadele 
yeni bir ivme kazanırken, siyasal yel-
pazedeki çeşitlenme ve talepler so-
nucunda bir grup meslek ve sivil top-
lum örgütünün egemen söylemden 
uzaklaşmaya başlayarak siyasallaş-
ması hızlanmıştır. İşte bu dönemde 
TMMOB’nin sınıf temelli bir söylemle 
harekete geçerek, siyasal mücadele-
lere katılma yönünde bir eğilim ser-
gilediği gözlenmiştir. Bu gelişmeler 
TMMOB’nin de içinde yer aldığı ge-
niş bir emek cephesinin demokratik 
ve ekonomik taleplerini siyasal alana 
taşıyarak iktidarlar üzerinde toplum-
sal baskı üretebilmelerini sağlamıştır.

Öte yandan gerek küreselleşme ide-
olojisinin dünyada ve Türkiye’de kur-
duğu hegemonya sonucunda gerek-
se de 1990’ların ilk çeyreğinden iti-
baren derinleşmeye başlayan eko-
nomik kriz eğiliminin etkisiyle birlik-
te siyasal iktidarların toplumsal ta-
lepler karşısında duyarsız kalarak, 
küresel sermayenin çıkarlarına yakın 
bir politik tutum sergiledikleri göz-
lenmiştir. 2000’lere girilirken kriz gi-
derek siyasal ve toplumsal bir nitelik 
kazanmış ve geleneksel emek ser-
maye çelişkisi ve bölüşüm sorunu-
nu aşarak bütün toplumsal sınıfların 
kendi iç çelişkilerinin derinleşmesine 
yol açmıştır. Bu açıdan sermaye sı-
nıfının küreselleşme yanlısı ve küre-
selleşme karşıtı ekseninde gerçekle-
şen sınıf içi kutuplaşması söz konusu 
gelişmenin en açık örneğini oluştur-
maktadır. İçinde yaşadığımız bu du-
rumun devlet toplum ilişkisine yansı-
masıysa siyasal iktidarların yönete-
meme krizi ve bu anlamda bir iktidar 
boşluğu şeklinde kendisini açığa çı-
karmasıdır.

Bu gelişmeler iktisadi açıdan de-
ğerlendirildiğinde, yaşanan gerçe-
ğin tam anlamıyla bir değersizleş-
me süreci olduğunu söylemek müm-
kündür. Toplumun her katmanını et-
kisi altına alan iktisadi kriz yalnızca 
niteliksiz emeği değil, aynı zaman-
da nitelikli emeği de tehdit etmek-

tedir. Türkiye’deki nitelikli emeğin en 
önemli parçasını oluşturan mühen-
dislerin de bu süreçten doğrudan 
etkileneceği açıktır. Bu açıdan izle-
yen dönemin mühendisler için mev-
cut işçileşme eğiliminin derinleşme-
sinden daha çok, yaygın bir işsizleş-
me/değersizleşme süreci şeklinde 
gerçekleşeceğini tahmin etmek bir 
abartı olmayacaktır.

Devletin sınıflarla ve sınıflarında 
kendi alt katmanlarıyla kurmuş oldu-
ğu ittifakların bozulduğu bu tarihsel 
kesit değersizleşme eğilimiyle birlik-
te düşünüldüğünde, mühendislerin 
sınıfsal bileşimleriyle mesleki ve si-
yasal ideolojileri arasındaki ilişkilerin 
giderek daha karmaşık bir yapıya ev-
rileceğini öngörmek büyük bir keha-
net sayılmamalıdır. Bu açıdan önü-
müzdeki dönem mühendisler için 
Faust ve Mephisto arasında bir se-
çim yapmayı zorlayacak gibi görün-
mektedir. Bu seçimi yaparken kendi 
örgüt ve eylem tarihlerinin onlara çok 
değerli bilgi ve deneyim birikimi su-
nacağını ve maddi hayatı zenginleş-
tirmeye yönelik yaratıcı yeni projeler 
ve toplumsal eylem planları oluştu-
rabileceklerini unutmamalıdırlar. 

Ve Faust’u mutlaka bir kez daha 
okumalıdırlar: 
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Türk Tabipler Birliği tarafından “İşye-
ri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Or-
tak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hak-

kında Yönetmelik”in yürütmesini dur-
durma istemiyle açılan davada Da-
nıştay Onuncu Dairesi yürütmeyi dur-

durma kararı verdi. Aynı yönetmelikle 
ilgili TMMOB da yürütmeyi durdurma 
istemiyle dava açmıştı.

Bir yapının proje müellifinin aynı za-
manda o yapının fenni mesuliyetini 
ve şantiye şefliğini üstlenemeyece-
ğine ilişkin Oda Yönetim Kurulu kara-
rının iptali istemiyle açılan dava, An-
kara 3. İdare Mahkemesi tarafından 
reddedildi. 

Danıştay Onuncu Dairesi İş Sağlığı Yönetmeliğinin Yürütmesini Durdurdu

Proje Müellifinin Aynı Yapıda
Fenni Mesuliyet Üstleneme-

yeceğine İlişkin Karar
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Adı Soyadı
Aç parantez; doğduğu yıl, çizgi, öl-

düğü yıl; kapa parantez!
Her şey o çizgide… Ne varsa ora-

da…

Hüseyin Cöntürk, o çizgiye neler 
sığdırmamış ki. Biz meslektaşları-
nın bilmediği, farkına varmadığı, bir-
likte yaptığımız çalışmalarda öne çı-
karmadığı ne kadar çok ilgi alanı ve 
farklı konularda uzmanlık derece-
sinde yapıtları, ürünleri varmış…

1918 yılında İzmir’de doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini İzmir’de yap-
tı. 1941 yılında İTÜ İnşaat Mühen-
disliği Fakültesi’nden mezun oldu. 
1942–1944 yılları arasında askerlik 
görevini yerine getirdi. 1945–1948 
yılları arasında Tarım Bakanlığına 
bağlı kuruluşlarda çalıştı. 1948 yılın-
da girdiği Karayolları Genel Müdür-
lüğünde çeşitli görevlerde bulundu. 
1952 yılında bir yıl süresince yol hid-
rolojisi eğitimi görmek üzere ABD’ye 
gönderildi. 1963 yılında Elektrik İş-
leri Etüt İdaresi’ne geçti ve 1986 yı-
lında emekli oluncaya dek bura-
da müşavir olarak çalıştı. Hidrolo-
ji alanında birçok bilimsel çalışma-
sı bulunan Cöntürk, gerek yurtiçin-
de ve gerekse yurtdışındaki toplan-
tılarda bildiriler sundu, çeşitli yerli ve 
yabancı mesleki dergilerde makale-
leri yayımlandı. İnşaat Mühendisleri 
Odasınca düzenlenen Teknik Kong-
relerin birçoğunda özellikle hidroloji 
ve mühendislik eğitimi üzerine bildi-
riler sundu. Türkiye Mühendislik Ha-
berleri dergisinin Yayın Kurullarında 
yıllarca çalıştı.

“Hüseyin Ağbi”mizin biz meslek-
taşları arasında bilinmeyen ve onu 
asıl “Cöntürk” yapan ise edebiyat-

çı kimliği. Mühendislik mesleği dı-
şında geniş bir ilgi alanı olan Cön-
türk, ülkemizde nesnel eleştiri an-
layışının öncüsü oldu. 1958 yılında 
yayımladığı “Eleştirmeden Önce” 
adlı kitabıyla edebiyatımızda ilk kez 
eleştirinin kuramını ortaya koyarak 
bunu kitaplaştıran tek eleştirmen 
oldu. “Yeni Eleştiri” anlayışı ile bir-
çok eleştirmenden farklı olarak, Türk 
edebiyatı ve yazarlarını benimse-
diği bu kuram içinde değerlendir-
di, yorumladı, eleştirdi. Eleştiri ala-
nında ilk yazısını 1955 yılında ya-
yımladı. Daha sonra “Çağının Şairi” 
(1960), “Turgut Uyar” (1961), “Gün-
lerin Götürdüğü” (1962) ile “Behçet 
Necatigil ile Edip Cansever Üstüne” 
(1964) adlı kitapları yayımlandı. Ekim 
1963’te Turgut Uyar ve Asım Bezir-
ci ile birlikte kurduğu “Dönem” der-
gisini, Ocak 1966’da da “Yordam” 

dergisini yayın hayatına soktu. Bü-
yük yankı uyandıran “Şairler Söz-
lüğü” başlıklı eleştirileri Dönem ve 
Yordam dergilerinde yayımlandı. Bu 
dergilerde ve o dönemin diğer ya-
yın organlarında edebiyatın kuram-
sal ve güncel sorunlarıyla ilgili çok 
sayıda yazı yazdı. 

Hakkında çeşitli dergi ve kitaplarda 
onlarca yazı bulunan Cöntürk, ha-
yattayken Şiir Odası (sayı:8–9, 2000) 
ile Atlılar (sayı:5, 2000) dergisi onun-
la ilgili özel sayılar yayımladı. Ayrıca 
2006 yılında iki ciltten oluşan “Hüse-
yin Cöntürk: Çağının Eleştirisi” adlı 
eser Yapı Kredi Yayınlarından çıktı.

Kardeşinin 2003 yılında bağışladığı 
yaklaşık 4 500 kitap ve 30 koliden 
oluşan kesikler çağdaş kütüphane-
cilik anlayışı ile düzenlenerek Bil-

Hüseyin  Cöntürk   (1918-2003)
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enklerkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin 
Özel Koleksiyon bölümünde “Hü-
seyin Cöntürk Kütüphanesi” adıy-
la ilgilenenlerin kullanımına sunuldu. 
Hüseyin Cöntürk’ün kitapları, notla-
rı ve kesikleri, XIII. yüzyıldan günü-
müze en tanınmış eserlerden, çe-
şitli Türk edebiyat ürünlerine; ede-
biyat dünyasındaki her tür deneme-
den, Türk edebiyatı üzerine farklı ba-
kış açılarından yapılmış araştırmala-
ra; eski harfli eserlerden sözlüklere 
kadar çok yönlü ve kapsamlı kitap-
lardan oluşmaktadır.
 
Hüseyin Cöntürk’ün mühendislik 

eğitimi, okul sonrası eğitim, tekno-
lojik gelişmeler, çevre sorunları, mü-
hendislikteki yeni kavramlar ve uy-
gulamalar konularında yazdığı ya-
zılar bugün hala güncelliğini koru-
maktadır. Özellikle hidroloji, su kay-
nakları ve hidrojeoloji konuların-
da gerek ulusal gerekse uluslara-
rası çeşitli toplantı, sempozyum ve 
kongrelere bildiriler sunmuş, maka-
leleri ilgili kuruluş ve meslek dergile-
rinde yayımlanmıştır.
--
Odamızın yayın organı “Türkiye Mü-

hendislik Haberleri” (TMH) dergisi-
nin yayın kurulunda 70’li ve 80’li yıl-
larda Hüseyin Cöntürk’le birlikte gö-
rev aldım. Onu, edebiyat çevrelerin-
de tanınan kimliği dışında bir mes-
lektaş, iyi bir mühendis, bir yayıncı, 
bir eğitmen olarak işini seven, çev-
resine duyarlı, toplumsal konularla 
yakından ilgili, üstlendiği görevleri 
zamanında yerine getiren titiz bir “fi-
kir işçisi” ve uygulayıcısı olarak ta-
nıdım.

O dönem boyunca yaptığımız yüz-
lerce yayın kurulu toplantısından sa-
dece birine katılamadı. Bu olağan-
dışı durumun mutlaka çok önemli 
bir nedeni olmalıydı. Ciddi bir rahat-
sızlık geçirdiğini öğrenip evine ziya-
retine gittim. Kapıda karşıladı, sol-

gun ve bitkindi. Bana; “çiçek ve çö-
rek getireceğine beni iyileştirecek 
bir söz bul” dedi.

12 Eylül dönemi, belli bir saatten 
sonra sokağa çıkma yasağı var. Bir 
yayın kurulu toplantısı uzadı, evleri-
mize dönmek için sınırlı bir zaman 
kalmış ancak gündemi bitirememi-
şiz. Oda’dan hemen ayrılmamız ge-
rekli. “Yarın TMH Dergisi matbaa-
da olmalı. İşimizi bitirmeden gide-
meyiz” dedi. Kaldık. Çalışmaya de-
vam ediyoruz. Tan ağarırken birden 
kapı şiddetle vuruldu. Pencereden 
güvenlik güçleri araçlarının ışıldak-
larından yansıyan güçlü ışıklar oda-
nın duvarlarını yalıyor. En önde ka-
pıya vardı ve açtı. Karşısında onlar-
ca donanımlı asker. Yaşı arama ekibi 
komutanının iki katını aşkın olması-
na karşın onları en önde O karşıladı.

Seksenli yıllar, haberlere sansür var. 
O zamanlar iletişim araçları sınırlı, 
bir TRT var bir de dağıtım öncesi de-
netlenen günlük gazeteler. Ne yerli 
başka radyo yayını, ne farklı TV ka-
nalı, ne internet, ne e-posta. Doğru 
bilgiye ulaşmak olanaksız… Evinde 
geceleri yabancı radyoları izler, bu-
ralarda yayımlanan Türkiye ile ilgili 
haberlerin birer özetini titizlikle dak-
tilo ettikten sonra yayın kurulu top-
lantılarına getirirdi. 

“Bir derginin yayınlanamaması-
nın nedeni hiçbir zaman parasal sı-
kıntılar ya da teknik sorunlar değil-
dir. Dergi, asıl yayımlanacak yazı ol-
mamasından, bulunamamasından 
kapanır”; “Bir metni okuma dona-
nımına sahip olmak, yazılanları an-
lama bilgisine ve sabrına sahip ol-
mak demektir”; “Yayımlanacak bir 
yazının içeriği, ortaya koyduğu tez 
ve yeni yaklaşımlar elbette önemli. 
Ancak bunun sunuluş biçimi, yazı-
nın puntosu, karakteri, sayfa düze-
ni ve tasarımı da okuyucuyu rahat-

sız etmemeli; ilgisini çekmeli”. “Fi-
güran da olsa bir oyunda rol almak 
gerekli ve şerefli bir iştir”. Bu sözle-
rini hala anımsıyorum.

Divan Edebiyatı, Tasavvuf Edebi-
yatı, Çağdaş Amerikan şiiri, Klasik 
Batı müziği, atonal müzik, gibi geniş 
ve çeşitli ilgi alanları olan Cöntürk, 
gerek düzenli, alçakgönüllü, savur-
ganlıktan uzak yaşamıyla, gerekse 
ilkeli, titiz ve disiplinli çalışmalarıyla 
örnek aldığımız bir büyüğümüzdü.

Ankara’nın hangi kahvehanesinde 
hangi saatte en iyi çayın demlen-
diğini O bilirdi… Emeklilik yıllarında 
evinden çok kahvelerde okumayı ve 
çalışmayı yeğler, her yaştan dostla-
rıyla kahvelerde buluşmayı severdi. 
Yanında bulundurduğu kitap, der-
gi ve notlarını, özellikle boş kağıtla-
rı her zaman omzuna astığı zembili 
içinde taşırdı. Kısa, sık ve hızlı adım-
larla yürürdü; Hafif Piyade!  

22 Haziran O’nun aramızdan ay-
rılışının 7. yıl dönümü…
Işıklar içinde ol “Hüseyin Ağbi”!

Aktaran ve anılarını paylaşan:
Hasan AKYAR

M
ühendis ve
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Çalışma süreleri kı-
salırsa 2 milyon 
kişi iş bulabilir   

DİSK’e bağlı Sosyal İş Sendikası, 1 
Mayıs’ın doğuş nedeni olan “8 sa-
atlik iş günü” mücadelesi eksenin-
de, Türkiye’de fiili çalışma süreleri-
nin uzaması, nedenleri ve sonuçları-

nı içeren bir rapor hazırladı. Haftalık fazla çalışma süre-
lerinin toplamda 80 milyon 30 bin saate karşılık geldiği 
vurgulanan raporda, “Eğer yasal üst sınırın üzerinde ka-
lan fazla çalışmalar yaptırılmasa ve bunun yerine tam za-
manlı ( haftada 45 saat çalışan ) işçi istihdam edilse 1 mil-
yon 778 bin 444 işçi daha istihdam edilebilirdi. 2009’da 
işsiz sayısı 3 milyon 471 bin, işsizlik oranı ise yüzde 14’tü. 
Eğer istihdam edilen işçiler haftada en fazla 50 saat ça-
lıştırılsaydı, yasal üst sınırın üzerinde kalan fazla çalışma-
lar yaptırılmasaydı ve bunun yerine işçi istihdam edilsey-
di, 1 milyon 778 bin 444 kişi daha istihdam edilmiş ola-
caktı, işsiz sayısı 1 milyon 692 bin 556 kişiye düşecekti 
ve işsizlik oranı yüzde 14’den yüzde 6,4’ e gerileyecekti” 
denildi. 30 Nisan 2010 – Birgün

Mardin’de 12 yaşındaki N.Ç’ye te-
cavüz ettikleri gerekçesiyle 2’si ka-
dın 28 kişinin yargılandığı davaya 1 
Haziran’da devam edilecek. Zama-

naşımı tehlikesi ile karşı karşıya olan davada sanıklara 
halen tebligat yapılamadı. 30 Nisan 2010 – ANF

Samsun’un İlkadım ilçesinde yak-
laşık 30 kişilik faşist bir grup Kürt-
ler tarafından işletilen bir lokantaya 
saldırdı. Çalışanların linç edilmek is-

tendiği saldırıda polisin kimseyi gözaltına almaması dik-
kat çekti. 04 Mayıs 2010 - ANF   

25 Kasım uyarı grevinde, ‘kamu ku-
rumunun çalışmasını engelledikle-
ri’ gerekçesi ile haklarında dava açı-
lan 22 TCDD çalışanının ilk duruşma-
sı Adana’da yapıldı. Adana 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruş-
maya haklarında dava açılan 22 TCDD 

çalışanı kamu emekçisi avukatları ile birlikte katılırken, çalı-
şanlar raylarda oturarak Çukurova Mavi Treni’nin hareketini 
engellemekle suçlandı.  08 Mayıs 2010 – Birgün

Tekel işçilerini 4/C’li yapmak iste-
yen, emekçilerin 78 günlük Ankara 
direnişini görmezden gelen AKP hü-
kümetinin bu yıl içerisinde yaklaşık 
200 bin çalışanı aynı statüye geçir-

mek istediği belirtildi. Kapatılan ya da birleştirilen be-
lediyelerdeki 16 bin işçinin 4/C’li yapılmak istenmesine 
karşı Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve iptal davası 
açan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın Başkanı Erol 
Ekici, “Hükümetin hedefi 4/C. İşçileri bekleyen en bü-
yük tehlike de bu” dedi. 09 Mayıs 2010 - Cumhuriyet

Diyarbakır’daki istihdam sorunu, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 
açıklamalarında tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne serildi. Diyarbakır’da 
her 10 kişiden sadece 1’i çalışıyor. Bu 
orana şehirdeki emekliler, memurlar 

ve askerler de dahil. 17 Mayıs 2010 – Cumhuriyet

N.Ç.’nin davasında za-
man aşımı tehlikesi   

Demiryolu eme-
kçileri grevden 

yargılanıyor!    

Danıştay’da 4/C’ye 
iptal istemi    

İzmir’in Yeni Şakran Beldesi’nde 
yapımına başlanan cezaevinde 
çalışan Kürt işçiler işten çıkartıl-
dı. Cezaevi inşaatını üstlenen Kur İnşaat ve SMS Ortak 
Girişimi yetkilileri, ‘Kürt işçi çalıştırmak istemiyoruz’ di-
yerek, 10 kişiyi kapının önüne koydu. İşten çıkartılan iş-
çilerden Samet Yıldırım, “Türkiye’deki cezaevlerinin yüz-
de 90’ı Kürtlerle dolu... Açıkça bize ‘Kürtler ancak ceza-
evinde yatabilir ama cezaevi inşaatında çalışıp para ka-
zanamazlar’ diyorlar” şeklinde tepki gösterdi. 10 Mayıs 
2010 – ANF

Danıştay 4C’nin iptali istemiyle Ana-
yasa Mahkemesi’ne başvuruda bu-
lundu. Gerekçede, sosyal güven-
liğin, sosyal hukuk devletinin dayanaklarından biri olduğu 
kaydedildi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu’nun, geçici personel çalıştırıl-
masına olanak sağlayan “4C” maddesinin iptali istemiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda “Haksız, keyfi iş-
ten çıkarmaya karşı hukuki korumayı ifade eden iş güvence-
si ve sosyal güvenlik hakkını düzenlemeyen bir yasanın, ça-
lışma hakkını koruduğundan söz etmeye olanak bulunma-
maktadır” denildi.  10 Mayıs 2010 – Birgün

Demokratik Toplum Partisinin 
(DTP) üyeleri Nurettin Doğan ve 
Şevket Aslan, geçen aralık ayında 
partilerinin kapatılmasını protesto 
için Beyoğlu’ndaki il örgütü önün-
de yapılan eyleme katıldı. Dolapdere’de bir grubun saldı-
rısına uğrayan ve vurulan Aslan ile onu hastaneye götü-
ren Doğan hastanede gözaltına alındı. Altı ay tutuklu kal-
malarının ardından kabul edilen ve sadece yarım sayfa 
olan iddianamede 16 yıl hapis cezasına çarptırılmaları is-
tendi. 10 Mayıs 2010 – Radikal  

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin görülen davada, mahkeme 
heyeti tutuklu sanıklardan Ersin Yol-
cu ile Ahmet İskender’i tahliye etti. 10 Mayıs 2010 – Kanal a

Emekçilere 4/C’yi dayatan AKP hü-
kümeti, TEKEL işçilerini yıldırama-
dı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
şubat ayında yaptığı konuşmada, 
“TEKEL işçileri dediğiniz olay bakın 
2 bine inmiştir. Şimdi birkaç gün içerisinde daha da iner me-
rak etmeyin” demesine karşın işçilerin kararlı duruşu devam 
ediyor. Tek Gıda İş’in Başkanı Mustafa Türkel, 8 bin 350 TE-
KEL işçisinden sadece 251’inin 4/C’ye geçtiğini belirterek, 
sorunlarına çözüm bulunmazsa sonbaharda yeniden kitle-
sel eylemlere başlayacaklarını vurguladı.  12 Mayıs 2010 – 
Cumhuriyet

Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonunda benimsenen Maden Ka-
nunu Tasarısı ile Kaz Dağlarında ma-
den arama izni alan, ancak Zeytin 
Yasası’na takılan aralarında Koza şirketi, ve Kanada, ABD ve 
Hollanda şirketlerinin bulunduğu 80 şirketin önü açılıyor.  27 
Mayıs 2010 - Radikal  

Kürt işçi değil, 
mahkûm olur    

Eylemde vuruldu-
lar, 16’şar yıl 
hapisleri isteniyor   

Dink davasında 
tahliye

Erdoğan doğru 
söylemiyor, yalnızca 
251 işçi 4/C’li oldu   

Samsun’da Kürtlere 
linç girişimi   

Yeni 
4/C’liler 

geliyor   

Diyarbakır’da 10 
kişiden 

9’u işsiz   

Altın lobisi kazandı, 
Kaz Dağları madenlere 
açılıyor    

Gerçek Gündem
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TMMOB Güncesi

Mühendislik Mimarlık 
Öyküleri 4 Yayımlandı
İlki 2004 yılında basılan “Mühendislik 
ve Mimarlık Öyküleri”nin 4’üncüsü ya-
yımlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarından 
bugüne gelişin anlatıldığı kitapta; “Ta-
rih Olmasın, Tarihi Kalsın Haydarpaşa 
Garı 100 Yaşında”, “Paydossuz Bir Ya-
şam: Selahattin Şanbaşoğlu”, “Türkşe-
ker Makina Fabrikalarının 85 Yıllık Tari-
hi”, “T- Cetveli‘nin Hikayesi”, “Bir Ar-Ge 
Öyküsü”, “Medeniyet Hamurunu Yoğu-
ran Kuruluş: SEKA”, “Madenlerde Ça-
lıştırılan Son Katır”, “Cumhuriyetin Ma-
den İşleme Mektebi: ETİBANK”, “Zin-
gal Şirketi, Zindan ve Çangal Ormanı İle 
Sanayileşme Girişimi Olarak Ayancık 
Kereste Fabrikası”, “Gıdı Gıdı”, “Zon-
guldak Limanı” ve “Yöneylem Araştır-
ması Serüvenim: Bir Bilimsel Gelişimin 
Transferi” başlıklı öyküler yer alıyor.

ASF Hazırlıkları Devam Ediyor 

1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’ 
da gerçekleştirilecek 6. Avrupa Sos-
yal Forumu’na yönelik TSF bileşenle-
ri toplantısı 6 Mayıs Perşembe günü 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nde yapıldı. TMMOB’yi temsilen 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler’in 
katıldığı toplantıda, ASF 2010 hazırlıkla-
rına yönelik çalışmalar değerlendirildi, 
etkinlikler ve teknik hazırlıklara dair bilgi-
lendirme yapılarak, öneriler görüşüldü.

TMMOB 40. Dönem VII.
Denetlemesi Yapıldı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
40. Dönem 7. Denetleme Kurulu toplantı-
sı 8 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı. Oturum 
Başkanlığını Yusuf Ziya DEMİR ve Oturum 
Yazmanlığını Nadir AVŞAROĞLU’nun 
yaptığı denetleme sırasında TMMOB Mu-
hasebe Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali 
konularda gerekli bilgiler alınmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı Tarafından 
Birliğimiz Hakkında Başlatılan 
İnceleme Üzerine TMMOB
Örgütlülüğüne!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığı’nca bir dilekçe üzeri-
ne Birliğimiz hakkında başlatılan in-
celeme hakkında 11 Mayıs 2010 tari-
hinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik 
bir mesaj yayımladı. Soğancı açıkla-
masında “TMMOB açık, şeffaf ve de-

mokratik bir meslek örgütüdür. Bu ör-
güt 50 yılı aşkın tarihi ve 70‘lerde belir-
lenen yol haritasının doğrultusunda ve 
kendi iç dinamikleri ile oluşturduğu il-
keler ışığında çalışmalarını yürütür. Ta-
mamı tarafımıza iletilmeyen, iletildiği 
kadarı ile “asılsız ve mesnetsiz” iddi-
alarla dolu sözlerin yanıtını da şüphe-
siz vereceğiz. Bugüne kadar, emekten 
ve demokrasiden yana doğru bildikle-
rini söylemekten hiçbir koşulda vaz-
geçmeyen Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği‘ni ve bağlı odalarını bu 
tür baskı politikaları, bu tür “asılsız ve 
mesnetsiz” iddialara dayanan soruş-
turmalar asla yıldıramaz” diye belirtti.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme Ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Ge-
nel Yönetmeliğin Bazı Madde-
lerinin İptali İçin Dava Açıldı 
TMMOB, 12 Mart 2010 tarih 27519 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği Esasları-
na Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile de-
ğiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşların-
da Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetme-
liğin 5.maddesinin son fıkrası ile Geçi-
ci 3. maddesinin iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle Danıştay’a baş-
vurdu.

Özel Hayatlar Üzerinden Yapılan 
Kirli Siyaseti Kabul Etmiyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, son günlerde gün-
demde olan gizli dinlemeler ve giz-
li ses kayıtları ile ilgili olarak 12 Ma-
yıs 2010 tarihinde bir basın açıklama-
sı yaptı. Soğancı açıklamasında “Ül-
kemizde uzun süreden bu yana tele-
fon ve ortam dinlemeleri yoluyla kişi-
lerin özel hayatı basın yayın organla-
rında deşifre edilmektedir. Gizli ses ve 
görüntü kayıtları,  hem rakipleri ekar-
te etmek için kullanılmakta, hem de 
suçlanacak kişinin aleyhine delil ola-
rak iddianame eklerine bizzat savcılar 
eliyle konulmaktadır. Bu dinlemeler; 
hem yargı kararı gereği Devlet kurum-
ları eliyle, hem de “özel” ellerle yapıl-
maktadır. Devletin öncülük ettiği ve 
iddianame ile ilgisi olmayan özel ko-
nuşmaların dahi deşifre edildiği bir or-
tamda, bu tür ihlalleri sonlandırmanın 
güç olacağı açıktır” diye belirtti.

Danıştay, Öğretim Üyelerinin 
Meslek Kuruluşlarının
Kurullarında Yer Almalarını 
Görevlendirmeye Bağlayan 
YÖK Genelgesini İptal Etti 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 
öğretim elemanlarının kamu kuruluşları 
ve meslek örgütlerinin yönetim ve dene-
tim organlarında yer alabilmelerini görev-
lendirmeye bağlayan genelgesi Danıştay 
Sekizinci Daire tarafından iptal edildi. 

Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık 
Süreci Başladı 
İstanbul’da 1-4 Temmuz 2010 tarihle-
rinde gerçekleştirilecek Avrupa Sos-
yal Forumu’nun örgütlenmesine yönelik 
Avrupa Program Grubu ve Hazırlık Top-
lantısı 20-23 Mayıs günlerinde Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 
yapılıyor.

Defalarca Söyledik, 
Yine Söyleyeceğiz.
Bu, Bizim Maden 
Emekçilerine 
Vefa Borcumuzdur 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, Maden Mühendisle-
ri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Torun, Maden Mühendisleri Odası 
Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kay-
makçı, Zonguldak Karadon’da meyda-
na gelen ve 30 kişinin ölümüne neden 
olan grizu patlamasıyla ilgili olarak 21 
Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak’ta bir 
basın toplantısı düzenledi.

TMMOB’den Çevre Bakanı ve 
Bartın Valisi Hakkında Suç Du-
yurusu 
TMMOB, Hattat Holding tarafından Bar-
tın İli, Amasra İlçesi sınırları içerisinde 
kurulmak ve işletilmek istenen “Termik 
Santral Entegre Projesi” ile ilgili olarak 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 
ÇED ve Planlama Genel Müdürü Fevzi 
İşbilir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Daire Başkanı Zeynep Dönmez, Bartın 
Valisi İsa Küçük, Hattat Holding yetkili-
leri ve Çınar Mühendislik Müşavirlik ve 
Proje Hizmetleri yetkilileri hakkında gö-
revi kötüye kullanmak gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulundu.
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Tekel Direnişi Işığında
Gelenekselden Yeniye
İşçi Sınıfı Hareketi
Nota Bene Yayınları
Büyük Madenci Yürüyüşü’nün 

ardından Türkiye’deki bir başka 
büyük işçi direnişi olan ve sınıf 
mücadeleleri etrafın¬da dönen 
tartışmaları aniden alevlendiren 
Tekel direnişi, emek hareketi-
nin önümüzdeki dönemine eşik 
olma özelliği taşıyor. 
Başladıktan kısa bir süre sonra 

Tekel işçilerine özgü ol¬maktan 
çıkan ve genel kamusal destek 
bulan direniş, hem top¬lumun 
hem de toplumsal muhalefetin 
çektiği nefes darlığını aşmak için 
kurtarıcı oldu.
Ankara 78 gün boyunca başka 

bir dünyada yaşadı. Ankara mu-
halefeti olanca enerjisini direniş 
çadırlarına aktardı, Anka¬ra halkı 
evde bulduğu battaniyeden ma-
karnaya kadar ne varsa kapıp 
çadırlara koştu, öğrenci harç-
lıkları sinemaya gitmek için de-
ğil Tekel direnişçilerine simit al-
mak için biriktirildi, Sakarya es-
nafı yıllar boyu unutulamayacak 
bir ev sahipliği örneği gös¬terdi, 
sevgililer nişan kurdelelerini di-
reniş çadırlarında kesti, futbol 
taraftarları uğruna olmadık kav-
galara tutuştukları atkı¬larını işçi-
lerin boynuna taktı…
Kentin kompozisyonunu bile 

etkiledi Tekel direnişi. Sa¬karya 
bölgesinin en uç köşesi birden 
merkez haline geldi. Tuna Cad-
desi “Direniş Sokağı” oldu. Sa-
karya Meydanının adı ise artık 
“Direniş Meydanı”. Bayındır So-
kağına direnişte ölen Hamdullah 

Uysal’ın adını verdi Ankaralılar. 
Belli ki direniş bambaşka bir 

ruh vermişti kente. Sadece ken-
te de değil; bütün Türkiye emek-
çilerine…
Bütün gücü ve araçlarıyla sal-

dırdı AKP Tekel işçilerinin üze-
rine. Fakat olmadı, başaramadı 
yenmeyi. Çadırların söküldüğü 
gün Başbakanın ağzından dö-
külen “Böyle bir şeye bir daha 
asla izin vermeyeceğiz” sözleri, 
yürüttüğü psikolojik savaşta ye-
nildiğinin itirafı gibiydi.  
Peki olanların anlamı neydi? 
İşte bu kitap, bu soruya yanıt 

arama çabasıdır. 
Tekel direnişi üzerine daha de-

rin düşünmek gerekiyordu. Bu; 
olanın hem anlaşılması hem de 
göstergelerinin açığa kavuştu-
rulması bakımından yol gösterici 
olacaktı. Bunu yapmaya çalıştık. 
Kitap, Tekel direnişini çeşit-

li yönleriyle ele alan toplam 11 
makale, Tek Gıda-İş yöneticileri 
ve Tekel işçileriyle yapılan 8 rö-
portaj ve 2009’un Kasım ayın-
dan 3 Nisan 2010’a kadar gün 
gün gelişmeleri içeren bir de 
günceden oluşuyor. 
Makaleler bütünsel bir çerçeve 

etrafında kaleme alındı. Her bir 
yazar, Tekel direnişini değerlen-
dirirken olması gerekeni betim-
lemeye değil olanı anlamaya ça-
lışarak işçi sınıfı mücadelesinin 
geleceğine ilişkin önermelerde 
bulundu. Emek mücadelesinde 
yeni bir dönemin yaklaşmakta 
olduğu konusunda bir konsen-
süsle, Tekel direnişine dair bir 
okuma ve yazma çabasıydı bu. 

Ezginin Günlüğü
Eski Arkadaş
Bazen biz şarkıları söyleriz, ba-

zen “şarkılar bizi söyler”. İki tür-
lüsü de güzeldir, çünkü birbirimi-
zi hiç kandırmayız; bu ilişki için-
de yalana yer yoktur, zaten ya-
lan söylemeye gerek de yoktur. 

Şarkılar sevgi gibidir, sahtesi ça-
buk biter, ama güzel olan, uzun 
dostluklardır, zilini çaldığınız za-
man açılacağını bildiğiniz kapılar 
gibi. Size orda her zaman kıvrılıp 
yatacağınız bir kanepe, üzerini-
ze örtecek bir battaniye bulunur. 
Yaldızları hafiften dökülmüş de 
olsa, çay bardağınız, mutfak do-
labında sizi beklemektedir. Tıpkı 
Eski Arkadaş gibi…
Ezginin Günlüğü bu albümü; 

Eylem Atmaca, Hüsnü Arkan, 
Cafer İşleyen, Nadir Göktürk, 
Cem Gezginti, Erkan Gürer ve 
Gökhan Tümkaya’dan... 

Viyana-Ankara  
“Yeni Şehir Eski
Şehrin Ancak Bir
Kısmından İbarettir” 

Ankara Galeri Nev 2009-
2010 sezonunu, Avusturya 
Büyükelçiliği’nin desteği ile ger-
çekleştirilen “Viyana-Ankara” 
sergisi ile kapatıyor. 3 Mayıs’ta 
başlayacak olan sergi, Türkiye’ 
den Viyana’ya göç ederek yerle-
şen ve kentin çağdaş sanat or-
tamına etkin olarak katılan sekiz 
sanatçıyı bir araya getiriyor.  
Sergiye eşlik edecek kataloğun 

metinlerini Viyana’da gerçekleş-
tirdiği pek çok müze ve kolek-
siyon sergileri ile tanınan küra-
tör yazar Silvie Aigner ile mimar-
lık tarihçisi ve “Çeviride Modern 
Olan” kitabının yazarı Esra Ak-
can kaleme alıyor.   
Sergide yer alan eserler, geri 

planda da olsa, 1920’lerde 
Viyana’dan Türkiye’ye gelerek 
Cumhuriyet’in başkenti olarak 
seçilen Ankara’nın kuruluşu-
na ve inşasına katılan kimi sa-
natçılara (özellikle Avusturya-
lı mimar ve heykeltıraşlara) refe-
rans veriyor. Bu bağlamda sergi-
nin üst başlığında 1555  yılında 

Ankara’yı ziyaret eden ilk Avus-
turyalı diplomat Busbecq’in 
mektuplarından bir alıntı yapılı-
yor. “Yeni şehir eski şehrin an-
cak bir kısmından ibarettir” her 
ne kadar antik dönem Ankarası 
için söylenmiş olsa da Cumhuri-
yet Ankarası’nı da tarifliyor. Hat-
ta aynı cümle Viyana ve başka 
pek çok kent için kullanılabiliyor. 
Böylece sergi izleyenleri, yalnız-
ca Viyana ve Ankara üzerine de-
ğil, sanatın eski/yeni tüm mer-
kezleri üzerine yeniden düşün-
meye, bu merkezleri çoğaltma-
ya davet ediyor.  
Sergi Ankara Galeri Nev’de 12 

Haziran’a dek devam ediyor.

Gördüğümüz Kendi
Yüzümüzdür
Tekel Direnişi
Belgesel Film

Son yılların en görkemli işçi di-
renişinin 8o günlük öyküsü… 

Onları geçici işçi statüsü ile iş-
sizliğe mahkûm edecek 4C ya-
sasına karşı direnen Tekel iş-
çileri, başkentin merkezin-
de Ankara’nın kara kışına inat 
8o gün boyunca sürdürecekle-
ri, toplumsal dayanışmayla, kar-
deşlik bağlarıyla ördükleri direni-
şin merkezi olacak kocaman bir 
çadır kent inşa ederler. Bir ey-
lem için günübirlik Ankara’ya ge-
lip de aylarca yaşadıkları yerle-
re dön(e)meyenler, açlık grevle-
ri ve işgal eylemleri ile geçirdik-
leri günlerde bir ülkeye umut ol-
dular. Güvenceli bir iş ve çalış-
ma hakkı için çıktıkları uzun yol, 
bugün yeni ufuklar açıyor Türkiye 
toplumsal muhalefetinin önüne...  

Kitap, CD, Sergi, Film
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