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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Geçtiğimiz ay salgında vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir gerileme yaşanmadan başlatılan “yeni 

normalleşme” sürecinin olumsuz etkilerini yaşarken, bir yandan da iktidarın kritik yasa tasarılarını 

kamuoyunda tartıştırmadan TBMM’den geçirme telaşının yarattığı kaosu yaşıyoruz. Başta barolar ve 

TMMOB olmak üzere meslek örgütlerini etkisizleştirmeyi amaçlayan değişiklik teklifleri hazırlanırken, bir 

yandan da salgın döneminde yurttaşlarının kendilerini ifade edebildikleri neredeyse tek kanal olan sosyal 

medyanın kısıtlanmasına yönelik hazırlık yapıldığının işaretleri verilmeye başlandı. 

Ekonominin “canlanması”, iç turizmin hareketlenmesi adına sınav tarihleri “yeni normalleşme” 

kapsamında öne çekilerek, milyonlarca lise ve üniversite adayını bir araya toplamakta sakınca görülmezken; 

valilikler tarafından toplantı, yürüyüş ve gösteri yasakları getirilmektedir. Baro başkanlarının gerçekleştirdiği 

sembolik yürüyüşe bile izin vermeyen iktidarın, başkentin kapılarını tüm muhaliflere kapama girişiminin 

önümüzdeki günlerde boşa çıkarılacağı bir süreci yaşayacağımıza inanıyoruz. Milyonların geleceğini 

ilgilendiren üniversite sınavı tarihini sadece “patronlardan” gelen talepler doğrultusunda öne çeken iktidara, 

gençlerin sosyal medya üzerinden “beğenmedim - dislike” yolu ile verdiği mesaja bile katlanılamadığı günleri 

yaşıyoruz. Bugün gençlerimizin sosyal medya üzerinden kedini ifade etmesi bir yana, dijital platformlar 

üzerinden izledikleri diziler bile eleştirilmektedir. “Dislike” ile başlayan bu yeni kriz, şüphesiz ki, toplumla 

iktidar arasında henüz büyüklüğünü kavrayamadıkları bir bariyer oluştuğunu göstermektedir.

Bugüne kadar, farklı inanç ve kimliklere sahip kesimlerin arasındaki mesafeyi artırmaya ve toplumu 

kutuplaştırmaya dayalı siyaset anlayışının çöktüğüne; toplumun tüm kesimlerinin yeniden iş, aş ve gelecek 

kaygısı etrafından kenetlenmeye başladığına ve “yeni mücadele” dinamiklerinin oluştuğuna şahit oluyoruz. 

Bugün kimliği, inancı nedeniyle kendini iktidarın tüm icraatlarını desteklemek zorunda hisseden toplumsal 

kesimin küçüldüğü daha açık görülmektedir. Milyonlarca çalışanın iş güvencesinin en önemli parçası olan, alın 

terinin karşılığı olan kıdem tazminatının bir fona devredilerek, yok edilmesi projesi için hazırlık yapan iktidar, 

geniş kesimlerden yükselen itirazları duymazdan gelmeyi tercih ediyor. Sendikaları ve meslek örgütlerini 

etkisizleştirerek sürdürülmeye gayret edilen neo-liberal ekonomi politikalarının yarattığı işsizlik, güvencesiz 

ve esnek çalışma koşullarının artık sürdürülemeyeceği daha net anlaşılmaktadır. Salgın döneminde ekonomi 

çalışanlardan yapılan kesintilerle oluşturulan işsizlik fonu üzerinden ödenen kısa çalışma ödeneği ile ayakta 

tutulurken, bundan sonraki dönem ise kıdem tazminatının bir fona devredilmesiyle çalışan kesimlerce finanse 

edilmeye çalışılmaktadır. 

İktidarın, ekonomik çöküşün faturasını yurttaşlara yıkmak için TBMM, yargı, medya üzerindeki 

tahakkümünü artırmak dışında seçeneği yoktur. Siyasi propagandanın eğlenceyle harmanlanan televizyon 

kanalları izlenmezken, sosyal medyanın etkisi her geçen gün büyümektedir. Parti içi itaat kültürünün tüm 

topluma yayılamayacağı gerçeğiyle yüzleşmenin verdiği şaşkınlığın, sosyal medya araçlarının hatta dijital 

yayın platformlarının yasaklanması, kontrol altına alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılması gibi uç 

önerilerin dillendirilmesine neden olmaktadır. 

Meslek örgütlerinin kuruluş yasalarının değiştirilmesi ve sosyal medyanın kısıtlanması için düzenleme 

yapılması gayreti aynı tek “ses” arayışının sonuçlarıdır.  Meslek örgütlerine yönelik bu girişim, aslında tüm 

toplumun kıskaca alınacağı daha büyük bir projenin parçasıdır. 

Bildiğiniz üzere, bu ay Şubemizin kuruluşun 52. yıl dönümünü kutladık. Sevinerek ifade etmek isterim 

ki; Şubemiz yaş aldıkça gençleşmektedir. Salgın öncesi düzenlediğimiz etkinliklere genç meslektaşlarımızın 

katılımı sevindirici seviyelere yükselmişti. Salgın döneminde ise çevrimiçi etkinliklerimiz de genç 

meslektaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. TMMOB’yi yasal düzenlemeler yoluyla etkisizleştirmek ve toplumsal 

mücadeleden koparmak bu nedenle mümkün değildir. Hangi şart altında olursa olsun, genç meslektaşlarımızın 

68 kuşağının temellerini attığı Şubemizin demokratik-teknik mücadelesini sürdüreceğine inancımız tamdır. 

Gücümüz Birliğimizdir!

Yeni “Normale” Karşı Yeni Mücadele Dönemi 


