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	 İşçinin	Kendi	 Partisi	 olarak	her	 ay	 geçtiğimiz	
ayın		 gündemini,	 emeğin	 ve	 emeğimizin	 mesele-
lerini	 bu	 elinizde	 tuttuğunuz	 bültenle	 paylaşmaya	
çalışacağız.	 Üyelerimiz	 ve	 bizi	 takip	 eden	 gönüldaş-
larımızla	 birlikte	 sosyal	medya	 platformlarında	 yap-
tığımız	 anket	oylaması	 neticesinde	Paydos	 ismi	öne	
çıktı.	 Emeğimizle	 geçinen	bizler,	 burada	 sermayeye,	
ataerkiye,	 sömürüye,	 emperyalizme,	 insana,	 hayata	
ve	doğaya	saldırıya	Paydos	diyeceğiz.

	 Çoğaltılmasını	 kolaylaştırmak	 için	 geniş	 ha-
cimli	 olmamasını	 gözeteceğimiz	 bu	 bültende	 daha	
çok	emekçilerin	sesini	öne	çıkaracağız.	Bu	ilk	sayımız-
da	 ise	 hâlihazırda	 partimizin	 bileşenlerinin	 temsili-
yetini	gözeterek	yazı	tercihinde	bulunduk.	Hacminin	
genişliği	bu	“olmazsa	olmaz”lıktan	kaynaklanıyor.

	 Mart	 ayında,	 fiili	 grevlerin	 yarattığı	 rüzgârın	
tam	ortasında	ciddi	bir	savaş	gündemi	bizi	karşıladı.	
Bülteni	 öncelikle	 gündemi	 belirleyen	 ve	 gündeme	

dair	söz	söyleyen	bir	mecra	olarak	tasarlamadığımız-
dan	bu	sayıda	savaş	konusuna	pek	yer	vermedik.	İlk	
sayımızda	daha	çok	eteğimizdekileri	dökmeyi	gözet-
tik.	 Zaten	 partimizin	 internet	 sayfasında	 güncel	 du-
rumlara	dair	analiz	ve	yorum	yazıları	çıkmaya	devam	
ediyor.	Aylık	bültenimizden	bağımsız	olarak	bu	yazılar	
çıkmaya	devam	edecek.

	 Ukrayna’da	başlayan,	arka	planında	emperya-
list	arzular,	sürekli	kriz	üreten	kapitalist	sistem,	NATO	
yayılmacılığı	gibi	nedenlerin	olduğunu	bildiğimiz	işga-
le	karşıyız.	Savaş	ancak	sermayeye	karşı	yapılmalıdır,	
ezilen	emekçi	halklar	ise	ancak	dayanışmalıdır.

Bu	takdim	ve	merhaba	yazısını,	partimizin	evveli	olan	
İşçi	Kardeşliği	Partisi’ne	de	selam	gönderen,	bugün-
lerde	ihtiyacını	çokça	hissettiğimiz	ve	bültenimize	de	
yakıştırdığımız	şu	sloganla	noktalayalım:

İşçilerin	birliği,	halkların	kardeşliği!

BU SAYIDA KATKI SUNANLAR
CEMAL	BİLGİN,	MEHMET	ŞADİ	OZANSÜ,	ZEKİ	KILIÇASLAN,	AYŞEGÜL	BAĞDAT,	AYBERK	KARABAYIR,	

MAHİR	H.	SARI,	İHSAN	TECİK,	KADRİCAN	MENDİ
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İşçiler-Emekçiler, Gelin Siyasette 
Buluşalım!
Cemal Bilgin *

	 Hak	 mücadelesinde	 aktifleşmek,	 birçokları	
için	 ancak	 hakkı	 gasp	 edilenlerin	 dünyasıyla	 tanış-
makla	mümkün	olabiliyor.	Bizim	hak	mücadelemiz	de	
böyle	başladı.

	 Taşeron	sistemiyle	içine	düştüğümüz	modern	
kölelik	düzenine	karşı,	 kadrolu	ve	güvenceli	 çalışma	
hakkı	 için	mücadeleye	başladık.	Hem	kendimiz	hem	
de	başkaları	için,	çalışma	hayatında	taşeron	sistemini	
istemiyoruz	dedik.	Taşeronluğa	reva	görülen	bizler	de	
insanca	 ve	 haysiyetli	 bir	 şekilde	
yaşamak	istiyoruz	dedik.	

	 Haksızlığa,	 ayrımcılığa,	
eşitsizliğe	 ve	 zulme	 karşı,	 rızkı-
mızı	çalanlara	ve	emeğimizi	gasp	
edenlere	karşı	dik	ve	omurgalı	bir	
duruş	göstermeye	çalıştık.	Bir	ta-
vır	koyduk.	Bu	sömürü	düzeninin	
böyle	gitmeyeceğini	 söyledik,	ar-
tık	yeter	dedik!	

Birlik	 olup	 beraberce	 mücadele	
verince,	hem	kendimizin	hem	de	maruz	bırakıldığımız	
hayatın	değiştiğine	şahit	olduk.	Ülkenin	tümünde	bi-
zimle	aynı	sorunu	yaşayan,	farklı	iş	kollarında	çalışan,	
milyonlarca	işçi	arkadaşımız	vardı,	beraber	olup	hak	
mücadelesinde	ortaklaştık.

	 Artık	 şunun	 farkındayız,	 taşeronlaşmayı	 gör-
mezden	gelen	bürokratik	sendikal	mücadele	pratikle-
riyle,	sermaye	karşısında	etkili	olunması	beklenemez!	

Sınıf	mücadelesi	maalesef	sadece	toplu	iş	sözleşme-
lerinde	 belirleyici	 olunması	 halinde	 somutlaşıyor.	
İçinde	bulunduğumuz	koşullarda	taşeronlara	bu	hak	
bile	 verilmiyor.	Güvencesizliğimiz	 görmezden	 gelini-
yor.
	 Oysa	işçi	sınıfının	mücadelesi	sadece	toplu	iş	
sözleşmelerinden	ibaret	değildir!	Fazlasıdır.	Eğer	faz-
lasını	arzulamazsak,	mevcut	sosyal	ve	özlük	hakları-
mızın	da	her	yıl	geriletildiğine	şahit	olacağız.

	 Öncelikle	daha	çok	sınıfı	gözeten	bir	sendika-
cılığın	ve	sınıf	siyasetinin	hayatımızın	her	alanında	ne	
kadar	önemli	olduğunu	bir	kez	daha	yüksek	bir	sesle	
görünür	kılmalıyız.	 İşçi	sınıfının	hem	sendikal	müca-
delede	hem	de	sınıf	siyasetinde	bir	odak	ve	taraf	ol-

ması	lazım.

	 Sermaye	 siyasette	 bütün	 im-
kânlarıyla	 var	 ancak	 işçiler	 ve	
emekçiler	 siyasette	 neredeyse	
yok.	 Haklarımız	 ise	 ancak	 toplu	
iş	 sözleşmesinde,	 yasama	 ve	 yü-
rütme	 kurumlarında	 kimin	 güçlü	
olduğuna	bağlı.	Siyasette	ve	yöne-
timde	olmayışımız,	sermaye	sınıfı-
nın	 haklarımıza	 fütursuzca	 saldır-
masına	 neden	 oluyor.	 Derinleşen	
bu	krizde	işçi	sınıfının	siyasette	var	

olması	her	zamankinden	daha	fazla	önem	arz	ediyor.	

	 Hak	verilmez	alınır	diyoruz.	Kurtuluş	yok	tek	
başına,	ya	hep	beraber,	ya	hiçbirimiz	diyoruz.	Biz	hak-
lıyız	ve	biz	kazanacağız!

* İKEP Genel Başkanı
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Millet İttifakının Talep Ettiğinden 
On Kat, Yüz Kat Daha Fazla 

Demokrasi! 
M. Şadi Ozansü *

	 Cumhur	İttifakı’na,	Başkanlık	Sistemine,	mec-
lisin	devre	dışı	bırakılarak	göstermelik	hale	getirilme-
sine	ve	meclis	dışından	atanan	seçilmemiş	bakanların	
varlığına	tabii	ki	şiddetle	karşıyız.	En	kötü	parlamen-
ter	 rejimin	 bile	 en	 iyi	 başkanlık	 rejiminden	 daha	
demokratik	 olduğunu	 çok	 iyi	 biliyoruz.	 Ama	 buna	
mukabil,	neredeyse	yirmi	yıllık	bir	 totaliter	 iktidarın	
sonrası	 için	Millet	 İttifakı	 partileri	 tarafından	 öneri-
len	 “Güçlendirilmiş	 Parlamenter	 Rejim”	 sisteminin	
de	demokrasi	açısından	içinin	ne	kadar	kof	olduğunu	
görüyoruz.	 Bu	 kofluğun	 sebebi	 şu:	 Uzun	 süren	 dik-
tatörlük	rejimlerinin	sonrasında	genellikle	halkın	öf-
kesinin	sonucu	olarak	özgürlükçü	rejimlerin	doğma-
sı	 neredeyse	 kaçınılmazdır.	Millet	 İttifakı’nın	 çözüm	
önerileri	 sanki	halkın	öfkesinin	bir	 sel	olup	barajları	
patlatmasından	duyulan	bir	korkunun	ifadesidir.	Bü-
yük	patronlar	rejiminin	bir	emniyet	supabı	gibiler.	Altı	
partinin	mutabakat	metninde	son	gün-
lerde	 işçi	 sınıfının	 mücadelesinin	 güç-
lenmeye	başlamasından	duyulan	kaygı	
kendini	fazlasıyla	hissettiriyor.	“Evet	işçi	
sınıfı	mevcut	 hükümetin	 politikalarına	
itiraz	edip	 seçimlerde	bizi	 desteklesin,	
ama	 bundan	 ötesine	 katiyen	 girişme-
sin,	hatta	mümkünse	ne	büyük	patron-
ları	mağdur	edecek	grevlere	girişsin	ne	
de	 sokak	 protestolarına	 yönelsin”.	 İşçi	
sınıfı	büyük	patron	partilerinden	 farklı	
olarak	 demokrasi	 mücadelesinin	 başı-
nı	kendi	sınıf	yöntemleriyle	sürdürmek	
zorundadır.	 Bunu	 yapamadığı	 takdirde	
geleceğin	Türkiye’sinde	kendisine	hiçbir	yer	bulama-
yacaktır.	Mutabakat	metninin	 şu	 nedenlerle	 eleştir-
meliyiz:	

	 Birincisi,	yetkileri	kısılmışsa	da	yedi	yıllık	cum-
hurbaşkanlığı	ne	demek?	 İçinde	bulunduğumuz	son	
derece	 anti-demokratik	 koşullarda	 oluşmuş	 parla-
mentoyu	savunmak	ne	demek?	Bizce	yapılması	gere-
ken,	yeni	cumhurbaşkanının	yapacağı	çok	hızlı	deği-
şikliklerle	en	kısa	zamanda	ülkeyi	egemen	bir	meclis	
için	demokratik	bir	seçime	götürmektir.	Hiçbir	seçim	
barajı	olmamalıdır.	Böyle	bir	seçimde	kurulu	her	par-
tinin	 seçime	 katılma	hakkı	 olacağı	 gibi,	 propaganda	
eşitliğine	 de	 sonuna	 kadar	 riayet	 edilecektir.	 Böyle	
bir	 Egemen	 Meclis	 seçimi	 “parayı	 verenin	 düdüğü	
çalamayacağı”	bir	seçim	olmalıdır.	Nispi	temsil	usulü	

esas	alınmalı,	hiçbir	oyun	boşa	gitmemesi	 için	1965	
seçimlerinde	olduğu	 gibi	Milli	 Bakiye	 sistemi	 (aldığı	
oyun	tam	karşılığı	oranında	milletvekili	çıkarması),	16	
yaşını	 doldurmuş	 her	 yurttaşın	 oy	 hakkı	 olması,	 18	
yaşını	 doldurmuş	 olanların	 da	 vekil	 seçilme	 hakkını	
elde	etmiş	olacağı	bir	Meclis	seçimi.	Dahası	dar	bölge	
esasına	 dayanacağı	 için	 de	 seçmenlerinin	 gerekirse	
seçtikleri	 vekili	 geri	 çağırma	 ve	 yerine	 bir	 başkasını	
gönderme	yetkisinin	olacağı	bir	 seçim.	En	 fazla	400	
üyeli	 ve	 iki	 yılda	bir	 yenilenecek	bir	Egemen	Meclis	
seçimi.	Bütün	bu	saydıklarımız	Millet	İttifakı	partileri-
nin	önerdiklerinden	kat	be	kat	demokratik	bir	seçim	

ve	meclis	tablosunu	ortaya	çıkarır.	

	 İkincisi,	 Millet	 İttifakı	 partilerinin	
önerisinde	uzun	süredir	AKP-MHP	Hü-
kümeti	 tarafından	 hapse	 atılmış	 HDP	
yöneticileri,	 milletvekilleri,	 belediye	
başkanları,	 il,	 ilçe	ve	belde	başkanları-
nın	serbest	bırakılmasıyla	ilgili	tek	keli-
me	edilmemektedir.	Onlar	hapisteyken	
demokratik	 bir	 seçimden	 söz	 etmek	
kesinlikle	 mümkün	 değildir.	 Hepsi	 de-
mokratik	 bir	 seçime	 özgürce	 katılabil-
melidirler.	 Onların	 katılamadığı	 seçim-
den	çıkan	bir	meclis,	egemen	bir	meclis	

olamaz.	

	 Üçüncüsü,	 demokratik	 bir	 meclis	 seçiminin	
yapılabilmesi,	 her	 türlü	 mafyatik	 örgütlenmenin	 ve	
devlete	sözde	“yardımcı”	yapıların	ve	çete	örgütlen-
melerin	lağvını	gerektirir.	Millet	İttifakı	bu	konuda	da	
ağzını	açmıyor.	Eski	hamam	eski	tas,	sadece	tellaklar	
mı	değişecek?	 İşçi	 sınıfıyla,	mazlum	halkların	 ittifakı	
böyle	bir	Egemen	Meclis’te	hükümet	olmak	 için	so-
nuna	kadar	mücadele	edecektir.	 İşçinin	Kendi	Parti-
si’nin	düsturu	bu	olmalıdır.	İKEP	ülke	tarihimizde	hiç	
görülmemiş,	 şu	 anki	 Avrupa	 demokrasilerinin	 bile	
yanına	 yanaşamayacağı	 özgürlüğe	 açık	 ve	 engin	 bir	
demokrasi	için	mücadele	etmelidir.

* İKEP Genel Başkan Vekili
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Neden Birleşik Demokratik 
Çoğulcu İşçi Partisi? 

Zeki Kılıçaslan *

	 Ülkemizin	ciddi	bir	siyasal	dönemeçte	olduğu	
ve	işçilerin,	emekçilerin,	tüm	yoksul	halk	kesimlerinin	
kurulu	düzen	partilerinden	umut	kestiği	bu	dönem-
de	bile	ne	yazık	ki	etkili	kitlesel	güce	sahip	işçi/emek/
sosyalist	 yönelimli	 bir	 siyasal	 güce	 sa-
hip	değiliz.	

	 İşçi	 sınıfını	 esas	 aldığını	 belirti-
len	 siyasal	 hareketler,	 işçi	 emekçi	 kit-
lelerle	ciddi	bağlara	sahip	değil	ve	aynı	
zamanda	çeşitli	neden	ve	düzlemlerde	
bölünmüş	durumdalar.	Şüphesiz	ki	ha-
reketimizin	 gelişmesi,	 iç	 içe	 geçmiş	 ve	
çok	yönlü	boyutları	olan	bu	iki	sorunun	
etkili	bir	ölçekte	aşılması	 ile	mümkün-
dür.

 İşçinin Kendi Partisi (İKEP)	 ku-
ruluşundan	 beri	 işçi	 sınıfı	 temelinde	 kitlesel	 bir	 si-
yasal	 örgütlenmeyi	 esas	 alırken	 bu	 amacın	 gerçek-
leşmesi	 için,	 bu	 yönelimin	 kaçınılmaz	 gereği	 olarak,	
sınıfın	içinde	bulunan	ve		kapitalist	sömürü	ve	baskı	
düzenine	karşı	mücadele	etmek	isteyen	tüm	akımla-
rının	çoğulcu	birlikteliğinin	gereğini	vurgulamaktadır.	
Şimdi	bu	yönde	mütevazı	da	olsa	somutlaşan	bir	aşa-
maya	gelmiş	durumdayız.	 Bir	 taraftan,	 sınıf	 içindeki	
mücadeleci	kesimlerin	en	geniş	eylem	birliğinin	sağ-
lanması	yolunda İşçi-Emekçi Mitingi ile	başlayan	ve	
kalıcı	bir	mücadele	birliğine	doğru	yürüyen	çalışma-
ların	aktif	bir	katılımcısıyız,	diğer	taraftan	parti	olarak	
yaptığımız	çağrı	ile	bir	araya	gelen	farklı	siyasal	parti	
ve	grupların,	siyasal	birliğini	hedefleyen	BİZ	(Birleşik 
İşçi Zemini)	içindeyiz.	
 

	 Yıllardır	birbiri	 ardına	 iktidara	gelen	 tek	par-
ti	veya	koalisyon	hükümetleri	 yıpranıp	kitlelerin	gö-
zünden	 düşünce	 aynı	 temelde	 siyaset	 yapan	 farklı	
düzen	 partileri	 ortaya	 çıktı	 ve	 işçiler	 ile	 emekçileri	
yine	kimlik	temelinde,	sermayenin	çizdiği	siyasal	ala-
na	hapsettiler.	AKP/MHP	iktidarının	giderek	çöktüğü	
bu	döneminde	de	benzer	bir	süreç	yaşanıyor.	Seküler	
veya	Alevi	kimlikli	işçiler	CHP	muhalefetinin	çatısında	
tutulmak	 istenirken,	 milliyetçi-muhafazakâr	 kimlikli	

işçi	ve	emekçiler,	İYİ	Parti	ve	DEVA	gibi	
oluşumlara	yöneltilmektedir.

	 Bu	 durumun	 aşılması	 ancak,	 emek	
siyasetini	 gözetenler	 olarak,	 en	 azın-
dan	işçilerin	dikkatlerini	çekecek	kadar	
bir	siyasal	büyüklüğe	ve	her	kültürden	
emekçileri	 kazanabilecek	 demokra-
tik-çoğulcu		karaktere	sahip	bir	siyasete	
kavuşmamızla	mümkündür.	Kitlesel	bir	
emek	 siyaseti	 sadece	 Marksist/sosya-
list	 akımların	 bir	 araya	 gelmesi	 ile	 de	
sağlanamaz.	 Farklı	 inanç	 ve	 kültürel	
kimliklere	sahip	ama	sınıf	mücadelesini	

ve	 kapitalizme	 karşı	 sömürüsüz	 bir	 toplumu	 hedef-
leyen	ve	başta	Kürt	meselesinde	olmak	üzere	bütün	
sorunların	eşitlik	temelinde	çözümünü	esas	alan	tüm	
emek	güçlerinin	birliğini	amaçlamak	durumundayız.

	 Şüphesiz	ki	tüm	sınıf/sosyalist	söylemli	güçle-
rin	siyasal	birliğini	sağlamak	oldukça	zor	bir	hedeftir.	
Ama	açıkça	görünen	o	ki	bu	yolda	atılacak	her	türlü	
adım	 kıymetlidir.	 Emek içindeki bütün mücadele-
ci eğilimlerin kendi özgün yanları ile de içinde yer 
alıp görünür olabilecekleri bir siyaset tarzına sahip, 
birleşik, çoğulcu ve demokratik bir siyasal birlik için 
bütün	enerjimizi	ortaya	koymalıyız.

* İKEP Parti Danışmanı
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Dünyanın Yarısına Çağrı
Ayşegül Bağdat *

 Biz ekonomik kriz nedeniyle tenceresi boş ka-
lan kadınlarız!

	 Ürettiklerimizi,	 sarayları	 ve	 saltanatları	 için	
harcadılar.	Faturayı,	elektrik,	doğalgaz	ve	gıda	zamla-
rıyla	mutfağımıza	yansıttılar,	evimizden	çaldılar.	Semt	
pazarlarında	 arta	 kalan	 sebzelerle	 karnımızı	 doyur-
mayı	bize	kader	diye	anlattılar.	Bir	avuç	zengin	bolluk	
içinde	yaşarken,	biz	kadınlar	 işsizlikle,	çocuklarımıza	
alamadıklarımızla,	 ödeyemediğimiz	 faturalarla	 yok-
luk	içinde	yaşıyoruz.	Ama	biliyoruz	ki	yokluk	ve	yok-
sulluk	kader	değildir.

 Biz direniş meydanlarındaki işçi kadınlarız! 

	 Pandemiyle	birlikte	derinleşen	ve	iktidarın	sö-
mürücü	ekonomik	politikalarıyla	halka	dayattığı	yok-
sulluk,	 işten	 atma,	mobbing	 ve	 hak	 ihlallerine	 karşı	
direniş	 alanlarındayız.	 Çocuklarımızla	
birlikte	grevlerde	ve	eylemlerde	soğuk	
bir	 kış	 geçirdik.	 Carrefoursa	 direnişin-
de,	 Alba	 Plastik’te,	 Sinbo’da,	 KHK	 ey-
lemlerinde,	Farplast’ta,	Pas	South’ta	ve	
daha	birçok	alanda	her	türlü	haksızlığın	
karşısında	durduk.	

Biz göç yollarında savaşın sürgün ettiği 
kadınlarız!

	 Savaşta	 kaybettiğimiz	 yakınla-
rımızın	 yasını	 bile	 tutamadan	 göçtü-
ğümüz	 topraklarda	 barınma	 ve	 ekonomik	 zorluklar	
yaşadık.	 Cinsel	 taciz,	 tecavüz	 ve	 eril	 şiddet	mülteci	
kadınların	 tek	 tek	yaşamına	saldırdı.	Bizse	maalesef	
kaybettiğimiz,	 ezilen,	 saldırılan	 kadınların	 hesabını	
sorduk,	sormaya	devam	edeceğiz.

 Biz LGBTİ+ bireyleriz!

	 Toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliğini,	 önyargıları,	
ayrımcılığı	ve	eril	şiddeti	hayatımızın	her	alanında	en	
ağır	şekilde	yaşıyoruz.	Normal	kabul	edilen	kalıplara	
uymadığımızdan	 bize	 sergilenen	 homofobik	 saldır-
ganlığa	 karşı	 isyandayız.	 Her	 yıl	 Onur	 Yürüyüşü’nde	
Toma’larla,	 joplarla	ve	biber	gazıyla	saldıran,	gökku-
şağının	renklerini	tek	tipleştirmeye	çalışan	erkek	ege-
men	sisteme	karşı	direniyoruz.	Onurumuzla	yaşama	
haklarımızı	 alana	 kadar	 “ALIŞIN	 BURDAYIZ”	 diyerek	
haykırmaya	devam	edeceğiz.	

 Biz ayrımcılığa uğrayan kadınlarız!

	 Kadının	sağlığına,	sosyal	güvencesine,	ekono-
mik	ve	özlük	haklarına	ayrılmayan	bütçe	kadın	düş-
manı	söylemlerine	rağmen	Diyanet’e	ayrılıyor.	“Koca-
nız	vurmaya	kalkarsa,	yemekten	sonra	çayın	yanında	
uygun	 bir	 dille	 nedenini	 sorun.”	 diyebilen	 Diyanet	
İşleri	Başkanlığı,	sadece	erkek	egemen	şiddetin	söz-
cüsü	haline	gelmemiştir	aynı	zamanda	manevi	hayata	
dair	yaptığı	ayrımcı	açıklamalarla	 laikliği	de	yok	say-
maktadır.	Kadına	yönelik	aşağılayıcı	açıklamaları,	er-
kek	şiddetini	meşrulaştırmaya	hizmet	ediyor.

 Biz şiddete uğrayan kadınlarız!

	 Ülkemizde	 yasaya	 aykırı	 olarak	 kadınlar	 şid-
dete	maruz	kalıyorlar.	Kadınları	erkek	şiddetine	karşı	
koruyan	 6284	 Sayılı	 Kanun	 hukuk	 ihlal	 edilerek	 yok	
sayılıyor.	 İktidar	 sözcüsü	 yandaş	 basın	 ise	manşette	
‘’6284	 Yuva	 Yıkıyor’’	 diye	 yazarak	 bu	 şiddete	 odun	
taşıyor.	Erkek	şiddetine	karşı	meşru	müdafaa	hakkını	

kullanan	kadınlar	ise	“katil”	muamelesi	
görerek	hapisle	cezalandırılıyorlar.	

 Biz özgürlük, adalet ve eşitlik isteyen 
kadınlarız!

İktidar	tarafından	bir	gecede	feshedilen	
İstanbul	Sözleşmesi’ni	alanlarda	geri	is-
tiyoruz.	Kadına	yönelik	şiddete	karşı	et-
kili	önlemler	ve	iş	birliği	içeren	İstanbul	
Sözleşmesi	 politikalarının	 hayata	 ge-
çirilmesi	 için	 bugüne	 kadar	 mücadele	
ettik,	mücadeleye	devam	edeceğiz.	”İs-
tanbul	 Sözleşmesi	 Yaşatır”	 sloganımız-

dan	vazgeçmedik,	vazgeçmeyeceğiz!	

Biz kadınlar, bütün bu adaletsizliğe yeter diyoruz! 

	 8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	gününde,	ezi-
len,	ayrımcılığa	uğrayan,	yok	sayılan,	açlığa	mahkûm	
edilen	kadınlar	olarak,	artık	yeter	demek	için	bir	arada	
olalım.	Biz	kadınlar	sokaktayız…	Sokakları	erkek	ege-
men	iktidarın	eline	bırakmayacağız.	Erkekler	tarafın-
dan	öldürülen	 tacize	 tecavüze	uğrayan	kız	kardeşle-
rimizin	yasını	tutmayacağız.	Yas	giysilerimizi	çıkardık	
attık…	Mor	fularlarımızı	taktık,	örgütlenen	kadınların	
biriken	gücüyle,	çoğalarak	geliyoruz	ve	haykırıyoruz:

DÜNYANIN	YARISI	BİZİZ,	İŞÇİLERİN	YARISI	BİZİZ!

* İKEP Eskişehir İl Temsilcisi
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Piyasalaşan ve Yaşatmayan 
Eğitim Sistemi

Ayberk Karabayır *

	 Türkiye’de	yaşayan	gençlerin	sorunlarına	bak-
tığımızda	 çok	 fazla	 konu	 ile	 karşılaşıyoruz.	 Bunları	
özetlediğimizde	 karşımıza	 çıkanlar: Gelecek kaygısı, 
kalitesiz eğitim ve maddi sıkıntılar.

	 Gelecek	kaygısının	yarattığı	stres	ve	oluşturdu-
ğu	yük	gençler	üzerinde	büyük	bir	baskı	yapıyor.	Ar-
kadaşlar	arasında	yaptığımız	nerdeyse	her	konuşma-
nın	içinde	“Mezun	olduktan	sonra	iş	bulabilir	miyiz?”	
sorusu	öne	çıkıyor.	Aramızda	yurtdışına	kapağı	atmak	
için	hangi	yolları	deneyebiliriz	konulu	sohbetler	çok-
ça	gerçekleşiyor.	Ülkedeki	 işsizlik,	çalışma	hayatında	
karşılaştığımız	torpil	gibi	nedenler	bizleri	umudumu-
zu	kaybedip	 farklı	ülkelere	gitmeye	 itiyor.	Gençlerin	
birçoğu	 Türkiye’deki	 eğitimlerini	 bırakıp,	 Avrupa’da	
garsonluk,	kasiyerlik	tarzı	işler	yapmaya	razı	duruma	
getirildi.

	 Ülkedeki	eğitim	sistemi	içinse	işlerin	daha	va-
him	bir	 durumda	olduğunu	 söyleyebi-
liriz.	İlkokuldan	itibaren	ezberi	dayatan	
ve	 itaati	 ödüllendiren	 bir	 eğitim	 siste-
mine	 mahkûm	 ediliyoruz.	 Bu	 sistem,	
sorgulamayan,	 kendi	 başına	 düşüne-
meyen,	 karşı	 çıkmayı	 beceremeyen	
nesiller	 yaratmaktadır.	 Lise	 eğitiminde	
verilen	 eğitimin	ne	 gelecek	 için	 ne	de	
üniversite	hazırlıkları	 için	yeterli	olma-
dığını	 görüyoruz.	 Öğrencilere	 verilen	
ders	 kitaplarının	 öğrencileri	 pek	 bir	
yere	 taşımaması,	 gençleri	 ek	 kaynak	
almaya	zorluyor.	Ek	kaynaklar	ise	orta-
lama	geliri	olan	bir	aileyi	zorlayacak	fiyatlarda	oluyor.	
Derslerde	 anlatılanların	 yetersizliği	 sonucu,	 gençler	
özel	ders,	dershane	ve	özel	liselere	yönelmek	zorun-
da	kalıyor.	Sınava	giriş	ücretinin	bile	230	TL	olduğu	bir	
ülkede,	üniversiteye	hazırlanmak	ve	girmek	bir	lükse	
dönüşüyor.	Bu	piyasalaşma	maalesef	düşük	geliri	ai-
lelerin	çocuklarını	üniversiteden	uzaklaştırıyor.	

	 Üniversite	eğitimine	baktığımızda,	ülkenin	her	
yerine	 dağılmış	 vasıfsız	 üniversitelerle	 ve	 hükümet	
yanlısı	 kadrolara	 doldurulmuş	 vasıfsız	 bir	 akademik	
atmosfer	 ile	karşılaşıyoruz.	Hükumetten	olmayan	ve	
iktidarın	fikirlerini	beğenmediği	hocaların	üniversite	
kapısından	 alınmadığını,	 rektörlerin	merkezi	 otorite	
tarafından	atandığını,	kaliteli	eğitim	veren	ve	gelene-
ği	 güçlü	 okulların	 ise	 vasıfsızlaştırılmaya	 çalışıldığını	
görüyoruz.	

	 Öğrencilere	 verilen	 kredi-burs	 aylık	 850	 TL	
iken,	ders	kitaplarının	fiyatları	60	TL	ile	100	TL	arasın-
da	değişiyor.	Ders	kitabı	olmayanların	sınıfa	alınmadı-
ğı	bir	sistem	içerisinde,	bu	ekonomik	koşullarda	öğ-
rencilerin	850	TL	ile	geçinmeleri	bekleniyor.	Bununla	
birlikte	barınma	üniversite	eğitiminin	en	önemli	me-

selesi	olmuş	durumda.	Devlet	yurtları-
nın	ülkedeki	üniversite	öğrenci	sayısına	
oranla	 yetersiz	 olması,	 özel	 yurtların	
ve	 ev	 kiralarının	 yüksek	 fiyatlı	 olması	
nedeni	 ile	 çoğu	 öğrenci	 barınamıyor.	
Barınamıyoruz	 Hareketi	 bu	 gibi	 haklı	
nedenlerle	ortaya	çıktı.	Devlet	yurduna	
kalabilenler	ise	kendilerine	verilen	bur-
sun	 veya	 kredinin	 yarısını	 tekrar	 dev-
lete	vermek	zorunda	kalıyor.	Yurtlarda	
kalabalık	odalar,	yenemeyecek	durum-
da	 yemekler,	 online	 aldığımız	 dersleri	
izlemeyecek	kadar	kötü	internet	ve	ta-
rikatların	 yoğun	 propagandasıyla	 karşı	

karşıyayız.	

	 Maddi	açıdan	baktığımızda;	ortalama	bir	üni-
versite	 öğrencisinin	 aylık	 geliri,	 temel	 ihtiyaçlarını	
karşılamaya	 bile	 zor	 yeterken,	 günümüzde	 her	 öğ-
rencin	 temel	 ihtiyacı	olan	bilgisayar	ve	akıllı	 telefon	
fiyatları	uçuk	düzeylere	gelmiş	durumda.	Öğrencile-
rin	karın	tokluğuna	yaşamasına	yeten	kredileri	ise	öğ-
rencilerden	faizi	ile	geri	istenip	evlere	haciz	kâğıtları	
yollamaya	devam	ediyorlar.

* Öğrenci, Dumlupınar Üniversitesi 
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Kamu Emekçileri İşçi Sınıfının 
Parçasıdır
Mahir H. Sarı

	 Türkiye	işçi	sınıfının	büyük	oranda	sigortasız,	sen-
dikasız	ve	güvencesiz	çalıştığı	bir	ortamda	göreceli	olarak	
sigortalı	ve	güvenceli	çalışan	kamu	emekçileri,	bu	konum-
ları	nedeniyle	kendilerini	işçi	sınıfının	bir	üyesi	olarak	gör-
me	bilincinden	ne	yazık	ki	uzaktır.	Gerek	çalışma	süreleri,	
gerek	sahip	olunan	sosyal	haklar,	gerekse	iş	güvenceleri-
nin	olması	ayrıcalıklı	bir	konumda	olduklarını	hissetmele-
rine	neden	oluyor.	Elbette	ki	vahşi	kapitalizm	koşullarında	
bu	nitelikteki	 işlerde	 çalışanların	 görece	 şanslı	 olduğunu	
söylemek	mümkün.	Ama	bu	durum	onların	da	işçi	sınıfının	
bir	parçası	olduğu	gerçeğini	değiştirmiyor.		

	 Gelir	düzeyi	olarak	devlete	çalışan	bir	memur	gü-
nümüz	şartlarında	asgari	ücretin	biraz	üzerinde	bir	maaş	
alıyor.	Ortalama	olarak	 açlık	 sınırının	 biraz	üstünde	olan	
bu	ücret,	temel	gereksinimleri	karşılayacak,	insanca	yaşa-
maya	yeten	bir	ücret	değil.	Evini	geçindirebilmek	için	ikinci	
iş	yapan	oldukça	fazla	sayıda	kamu	emekçisi	var.	Kredi	ve	
kredi	kartları	aracılığıyla	bankalara	borçlanmanın	en	fazla	
kamuda	çalışan	emekçiler	arasında	olduğu	da	bilinmekte-
dir.	

	 Bununla	birlikte	temel	kazanımları	olan	“iş	güven-
cesine”	 ise	her	fırsatta	göz	dikiliyor.	 İktidarlar	 tarafından	
dönem	 dönem	 dillendirilen	 “Kamu	 Çalışanları	 Yasası”	 iş	
güvencesine	 yönelik	 hamleleri	 içeriyor.	 Yasayla	 korunan	
iş	 güvencesini	 topyekün	kaldırmayı	başaramayan	 iktidar,	
performansa	dayalı	sistemler,	kariyer	basamakları	vb.	uy-
gulamalarla	kamu	emekçilerinin	iş	güvencesinde	gedikler	
açmaya	çalışıyor.	Bu	konuda	mesafe	aldığını	da	söyleyebi-
liriz.	Ayrıca	uzun	süredir	kamuda	çalışan	sözleşmeli	perso-
nel	sayısı	yüzbinlerin	üzerine	çıkmış	durumda.	

	 Kamu	 emekçilerinin	 2001	 yılında	 çıkarılan	 4688	
sayılı	yasa	ile	sendika	kurma	hakkı	vardır.	Yalnız	bu	kadük	
bir	haktır.	Çünkü	Toplu	İş	Sözleşmesi	ve	Grev	hakkını	içer-
meyen	bir	 sendikal	 örgütlenmenin	 gerçekte	 hiçbir	 etkisi	
yoktur.	Böyle	olduğunu	her	iki	yılda	bir	yapılan	toplu	pa-
zarlık	 tiyatrolarında	 defalarca	 görüyoruz.	 Siyaset	 yapma	
yasağı	ise	hala	devam	etmektedir.	

	 Kamu	 emekçileri	 üretim	araçları	 karşısındaki	 ko-
numları	nedeniyle	zaten	işçi	sınıfıdır.	Giderek	yoksullaşan,	
iş	güvencesi	tehlikede	olan,	sendikal	haklarını	kullanama-
yan	kamu	emekçilerinin	işçi	sınıfının	saflarında	birlikte	bir	
mücadeleden	başka	şansı	yoktur.	Birleşik	bir	mücadelenin	
içinde	olmadığında	var	olan	kazanımlarını	da	bir	bir	kay-
bedileceği	aşikârdır.	Bu	bilincin	açığa	çıkması	için	öncelikle	
“memur”	değil,	“kamu	emekçisi”	olduğumuz	hatırlanma-
lıdır.	 Meydanlarda	 sınıf	 kardeşlerimizin	 attığı	 şu	 slogan	
tam	da	bu	zorunluluğu	ifade	ediyor:	

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Bölünürsek Yok Oluruz! 
İhsan Tecik *

	 Bu	ülkede	mesele	ülkeyi	yönetmek	olunca	iş-
çiler	her	zaman	göz	ardı	edilmiştir.		İşçi	sınıfının	çoklu-
ğu	sadece	seçimlerde	oy	istenirken	hatırlanmış	ancak	
işçiler	yönetenler	belirlenirken	görülmemiştir.

	 Ülkenin	çoğu	emeğiyle	geçinmeye	çalışır	an-
cak	 emeğiyle	 geçinenler	 sadece	 seçimden	 seçime	

hatırlanırlar.	 İşçilerin	
oylarını	gasp	etmek	için	
de	 türlü	 türlü	 laf	 cam-
bazlıkları,	 siyaset	 ya-
lanları	 devreye	 sokulur.		
Emekçiler	sürekli	olarak	
kendilerine	 gösterilen	
hedeflere	 koşarlar	 an-
cak	bir	türlü	iktidar	ola-
mazlar.

	 İşçilerin	 gerçek	 meselelerinin	 duyulmama-
sı	 için	seçimden	seçime	vaatler	verilir	ama	vaatlerin	
neredeyse	hiçbiri	gerçekleşmez.	İşçiler	adına	siyaset	
yapanlar	 seçimden	 sonra	 kurdukları	 süslü	 cümleleri	
unuturlar.	 İşçiler	 ise	bir	 sonraki	 seçimde	oy	kaynağı	
olarak	kenarda	bekletilirler,	işçilerin	gerçek	gündemi	
olmayan	meselelerle	meşgul	edilirler,	siyaset	dolan-
dırıcılarının	gündem	ettiği	meselelerle…

 Atasözü şöyle der: ”Tok açın halinden anla-
maz.” 

	 Bize,	 bizim	 halimizden	 anlayacak	 ve	 bizi	 do-
landırmayacak	bir	işçi	iktidarı	lazım.	Bu	iktidarı	oluş-
turmak	için	özne	olmamız	ve	taşın	altına	elimizi	koy-
mamız	gerekiyor.	Bütün	işçileri	ve	emek	dostlarını	da	
bu	taşı	beraberce	kaldırmaya	davet	ediyoruz.	

	 Birlikten	 kuvvet	 doğar.	 “Bölüşürsek	 Tok	Olu-
ruz,	Bölünürsek	Yok	Oluruz.”	

* İKEP İstanbul İl Başkanı
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Söyleyecek Sözümüz Var!
Kadrican Mendi *

	 Hayatımız	 boyunca	 birçok	 kimliği	 taşıyoruz	
üzerimizde.

	 Evlat,	çocuk,	ebeveyn,	öğrenci,	genç,	Müslü-
man,	erkek,	kadın,	Sünni,	alevi,	Kürt,	Türk,	sağcı,	sol-
cu…

	 Bunların	 bir	 kısmı	 doğuştan	
sahip	olduklarımız	bir	kısmı	 ise	 içinde	
bulunduğumuz	toplumsal/tarihsel	ko-
şulların	bize	dayattıkları…

	 Ama	bir	de	 sistemin	dayattığı,	
küçük	ama	egemen	bir	sınıfın	çıkarları	
doğrultusunda	sıfırdan	inşa	edilmiş,	ya	
da	mevcut	kimliklerin	DNA’sıyla	oyna-
narak	üretilmiş	kimlikler	söz	konusu.
 
	 Bunları	fark	etmek,	ayırt	etmek	gerçekten	çok	
güç.	

	 Kendini	Müslüman	 olarak	 tanımlayan	 bir	 ki-
şinin	 hayatını	 düzene	 koyarken	 esas	 aldığı	 ahlaki	
esaslar,	devletin	ihtiyaçları	karşısında	birden	tuz	buz	
olabiliyor;	 İslam faizi yasaklarken	 devlet	 “Müslü-
man”lardan	 tasarruflarını	 bankaya	 yatırmasını	 iste-
yebiliyor	mesela!	“Dinde zorlama yoktur”a	inanma-
sı	 beklenen	 bir	 Müslüman	 devlet	 tarafından	 başka	
inançtaki	 insanlara	 karşı	 tahrik	 edilebiliyor!	 Ya	 da	
hak’tan	hukuktan,	 zekâttan	bahseden	 “zengin	Müs-
lüman”	 yanında	 çalışan	 emekçinin	 hakkından	 çalıp	
topladığı	parayla	“hayır	hasenat”	işlediğini	söyleyebi-
liyor!	Kendini	meşrulaştırmak	için	kullandığı	gerekçe-
si	de	devletin	tayin	ettiği	vergi,	ödediği	SGK	pirimi	ve	
yine	devletin	tayin	ettiği	asgari	ücret!	

	 Camide	zenginle	yoksul	aynı	safta	el	bağlıyor	
evet	ama	çıkışta	zengin	cipine	binerken	emekçi	oto-
büs	durağına	seğirtiyor!

	 Egemenler	tarafından	herkese	“Türk”	olduğu	
empoze	ediliyor	 ve	 sürekli	“her Türk’ün asker doğ-
duğu”	 söyleniyor	ama	savaşta	ölenler	nedense	hep	
“Gariban Türkler” oluyor!	
 
	 Örnekleri	 	 “Türklük”, ”erkeklik”, ” Sünnilik 
üzerinden	 çoğaltabiliriz;	 Sonuçta	 bu	 “kimlikler”in	
hepsi	 de	 meşruluğunu	 devletin	 resmi	 söyleminden	
alıyor	ve	devletin,	aslında	kendini	devlet	olarak	sunan	
küçük	bir	sınıfın	çıkarları	için	kullanılıyorlar.

	 Kimliklerin	bu	denli	kolayca	ve	pervasızca	ege-
menlerin	lehine	kullanılabilmesi	emek	siyaseti	açısın-
dan	bir	handikap!	

	 Bu	 handikabın	 aşılabildiği	 yegâne	 zemin,	 in-
sanın	tüm	kimliklerden	bağımsız	olarak	(ama	elbette	
bunları	reddetmeksizin)	varoluşuyla	doğrudan	alaka-
lı	olan,	herkesin,	ama	herkesin,	alınterinin	karşılığını	
alabilmesi	mücadelesidir.	

	Dikte	edilen	tüm	süslü	lafların,	yüksek	
sesten	 sloganların,	 karşısında	 tuz	 buz	
olduğu	yalın	ve	apaçık	gerçek; EMEK! 

	Ancak	 emek	 karşısında	 takınılan	 tu-
tum,	herhangi	bir	“kimlik”in	kimin	ya-
rarına	kullanıldığını	açığa	çıkarabilir.

	Gerçekler,	 tüm	kimliklerden	bağımsız	
olarak,	ancak	emek	siyasetinde	durdu-
ğumuz	yerle	berraklaşır.

 Emeğin siyaseti, özünde insanın haysiyet 
mücadelesidir! 

	 Emeğin	siyaseti,	insanın;	neyi	hak	ettiği,	mü-
cadelesi	karşılığında	neyle	karşılaştığı	ve	haysiyetine	
sahip	çıkıp	çıkmayacağı	mücadelesidir.

	 Ve	temelde,	emeğin siyasetinin yine emeğin 
sahiplerince sürdürülmesi mücadelesidir.

* İKEP Sakarya İl Temsilcisi

BU SAYININ YAYIN KURULU

AYBERK	KARABAYIR,	BEDRİ	SOYLU,	CEMAL	
BİLGİN,	MEHMET	ŞADİ	OZANSÜ,	MURAD	İÇÖZ,	

PINAR	EROL

*İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ’NİN MERKEZİ 
BÜLTENİDİR.


