
ADIMIZ TAŞERON,
SOYADIMIZ KÖLE,
BİR ÖMÜR GEÇMEZ BÖYLE!

İŞÇİLERİN BİRLİĞİ, HALKLARIN KARDEŞLİĞİ AĞUSTOS 2022SAYI: 06

CEMAL BİLGİN, MEHMET ŞADİ OZANSÜ, T.A.B.İ.B. , ESİN UMUT KAÇMAZ, AYŞEGÜL YÜKSEL,
CEM SOMEL, ZEKİ KILIÇASLAN, BEDRİ SOYLU, YASİN ŞAFAK

TAŞERON ÇALIŞMA 
YASAKLANSIN!



1

Taşeron Düzeni Sınıf Siyase  nin Meselesidir!
Cemal Bilgin

Son yıllarda özellikle herhangi bir sendikal örgütlen-
mede yer almayan, kamu emekçisi birçok taşeron işçi 
organize hareket ederek eylemler yapmaya başladı. 
Klasik sendika yapısı içinde kendisine yer bulamayan, 
büyük konfederasyonların ilgisine ve alakasına maz-
har olamayan, sol-sosyalist olma iddiası taşıyan par  -
lerin kulak kabartmadığı bu eylemler ve yapılar hızla 
güçleniyor. Görünen o ki daha da güçlenecek.
Ancak bu mücadelenin temsil e   ği siyaset hiçbir ma-

sada gündem edilmiyor, 
siyase  n meselesi olarak 
öne çıkarılmıyor.
Kamu çalışanı olmalarına 
rağmen taşeron ve kadro-
suz çalış  rılan yüzbinlerce 
işçi var. AKP siyase  yle 
birlikte kadro ümidi ve-
rerek güvencesizleş  rme 
tavan yapmış durumda. 

Taşeron düzeni kimleri sömürüyor?
MEB bünyesinde yılın sadece on ayı çalış  rılan PİC-
TES çalışanları, 4 Aralık 2017’den sonra işe girdiği için 
geçici işçi statüsü devam eden on binlerce işçi, has-
tanelerin bel kemiği olan HBYS çalışanları, kamu hiz-
me   veren Alo 170 işçileri, belediye ik  sadi teşekkül-
lerinde çalış  rılan yüzbinlerce belediye işçisi ve daha 
binlerce işçi taşeron düzeni içerisinde sömürülüyor. 
Bu işçiler yaşadıkları haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı 
günden güne seslerini yüksel  yorlar. 
Genelde asgari ücretle, patronların inisiya  fi ne kal-
mış keyfi  çalışma süreleriyle, izin hakları gasp edile-
rek, aynı kurumlarda çalış  kları kadrolu işçilerin sahip 
olduğu ikramiye, kreş, servis gibi haklardan mahrum 
olarak çalışan işçiler her yerde mevcut.
Ar  k birçok işyerinde sendikalı olanlardan kat kat faz-
lası kadar taşeron işçi çalışıyor. Bu işçiler hâlâ sendi-
kalar tara  ndan görmezden geliniyorlar. 
Peki, ne olmalıdır?
Ayrımsız, şartsız ve koşulsuz, kadrolu ve güvenceli ça-
lışma hakkı olmalıdır.

Kamuda, belediyelerde ve özel sektörde sendikasız 
ve toplu iş sözleşme hakkı tanımayan, taşeron sistem 
yasaklanmalıdır.
İşçiler işe girer girmez sigortalı ve sendikalı olmalı, TİS 
haklarından yararlanmalı, eği  m almalı, bilinçlenmeli 
ve sendikalarda güçlü olmalıdır. 
Yetkili sendikalardan hesap sorulmalı ve işverenlerin 
çalışma ofi si haline gelmiş kokuşmuş ve çürümüş sen-
dikal düzen değişmelidir. Sendikacılık meslek olmak-
tan çıkmalıdır. 
İşçiler güçlenmeli ve düzen siyasetlerine muhtaç kal-
mamalıdır. Böylelikle sınıf siyase  nde kolaylıkla yerle-
rini almalıdır. Par  siz tek bir işçi kalmamalıdır.
İşçilerin hakkını gasp eden işverenlerin  caret sicil-
lerine usulsüzlükler kalıcı ve takip edilebilir şekilde 
işlenmelidir. Ve onlardan daha çok vergi alınmalıdır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanları patronlardan ba-
ğımsız olmalı ve Çalışma Bakanlığı’nın asıl işçileri ol-
malıdır. 
İşçileri emekçileri koruyan ve kollayan maddeler ana-
yasal güvence al  na alınmalıdır. Kadrolu ve güvenceli 
çalışma hakkı olmalıdır. Hiçbir işçinin sosyal ve özlük 
hakları enfl asyonun al  nda kalmamalıdır. 
Göçmen işçi arkadaşlarımız da TİS haklarından yarar-
lanmalıdır. 
İşçi sını  nı bölmeye ve ayrış  rmaya izin vermeye-
ceğiz. Biliyoruz ki çalışma haya  mızdaki yaşadığımız 
tüm sorunlar sınıfsaldır.

Kamu çalışanı olmala-
rına rağmen taşeron 
ve kadrosuz çalıştırılan 
yüzbinlerce işçi var. AKP 
siyasetiyle birlikte kadro 
ümidi vererek güvence-
sizleştirme tavan yap-
mış durumda.
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Komiteden Komitelere, Meclislerden Meclise!
M. Şadi Ozansü

Evet Türkiye’de iki büyük mücadele alanı var: Biri işçi 
sını  nın mücadele alanı, öteki bütün diğer ezilenlerin 
mücadele alanları. Ezilenlerin alanlarının içine tabii 
ki Kürtler, Aleviler, kadınlar ve LGBTİ+ giriyor. Ama 
sınıf mücadelesi alanı bunlardan daha geniş ve hep-
sini kapsadığı gibi fazladan Alevi işçilerin yanı sıra ço-
ğunlukta olan Sünni işçileri de kapsıyor. Bunun yanı 
sıra Kürtlerin Alevilerini ve onların arasında çoğunluk 
olan Sünnileri de kapsıyor. 

Tabii bütün bunların dı-
şında yıllar içinde oluş-
muş olan ve hiç azım-
sanmayacak bir seküler 
(dünyevi hayat savunan) 
kesim de işçi sını   mü-
cadelesinin safl arını güç-
lendirmenin bekleyişi 
içinde.
Demek ki hepsini bir-
leş  rmesi gereken alan 
aslında işçi sını  nın oluş-
turduğu sınıf mücadelesi 
alanı. Dolayısıyla bütün 

bu mücadeleleri birleş  recek tek güç işçi sını  . Çün-
kü o bütün ezilen kesimlerin içinde de var. O zaman, 
eğer işçi sını  nın birliği sağlanırsa bütün eksiklikleri-
ne rağmen olabilecek en geniş mücadele birliği sağ-
lanmış olur. Yukarıda sıraladığımız başka hiçbir ezilen 
güç kendi peşinden toplumun çoğunluğunu sürükle-
yemez. 
Peki o takdirde bu iki büyük mücadele alanı nasıl bir-
leş  rilebilir?

İşçi komitesinden, işçi komitelerine doğru!
Her mücadeleye en basit noktadan başlamak şar   r. 
Bugün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçi sını   
mücadeleleri geçmiş yıllara göre  rmanmaya başla-
dı. Beklenen veya hiç beklenmeyen sektörlerde bile 
işçiler haklarını arama mücadelesine koyulmuş du-
rumdalar. Eğer bu mücadeleleri birleş  rmenin yolu 
bulunamazsa her ülkede olduğu gibi bizde de onca 
mücadeleye yazık olacak  r. O halde grev, direniş, iş 
yavaşlatma, işgal ve ha  a basın açıklaması gibi her 
eylem içinden bir işçi Komitesinin seçilmesi sağlan-
malıdır. Bu eylemlerin içinde yer alan sendikalar bu 
seçimin yapılmasına önayak olmalı, sendikanın olma-
dığı veya â  l kaldığı durumlarda da eylemin başını 
çeken doğal işçi önderlerinin ortaya çıkıp işçi komi-
tesinin içinde yer almaları sağlanmalıdır. İşçilerden 
vekalet alacak bu komitelerin sayısının az olmasının 

bir önemi yoktur. Az sayıda komiteyi başlangıçta bir 
araya ge  rip bir ortak mekânda buluşturmak müca-
delelerin geleceği açısından son derece önemlidir. Bir 
fabrikanın veya bir başka işyerinin işçileri ilk kez başka 
işçi kardeşleriyle bir araya geldiklerinde moral kaza-
nırlar ve yalnız olmadıklarını ancak o zaman görüp 
özgüvenlerini geliş  rirler. Bu başlangıçta belki az sa-
yıda komitenin toplanması bile kulaktan kulağa diğer 
işyerlerinde de duyulur. İşin cazibesi artar. Dolayısıyla 
önce mahalli daha sonra bölgesel komiteler devreye 
girer. Örgütlenme işyerlerinin önünde “yalnız değilsi-
niz!” diye slogan atmakla ye  nerek yürümez. O slo-
ganlar ancak o işyerini diğer işyerleriyle birlikte soka-
ğa çıkmaya davet e   ğinizde anlamlıdır.

Her mücadeleye en basit 
noktadan başlamak 
şarttır. Bugün dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de 
de işçi sınıfı mücadele-
leri geçmiş yıllara göre 
tırmanmaya başladı. 
Beklenen veya hiç beklen-
meyen sektörlerde bile 
işçiler haklarını arama 
mücadelesine koyulmuş 
durumdalar.

Diğer ezilenlerin meclislerinden bağımsız bir Meclis 
için Komitelere!
Mevcut muhalefet par  leri bütün hesaplarını ge-
lecek yıl yapılacak seçimlere göre planlıyorlar. Oysa 
yapılması gereken birtakım nutuklarla bu seçimlerin 
bekleyişi içinde olmak değildir. Zamanında veya daha 
erken bir seçimin zorlanması gerekiyor. Bunun için de 
Tek Adam rejimine son verecek bir Bağımsız Meclis 
için mücadele etmek zorunludur. Bunun için de fabri-
kalarda, işyerlerinde ve okullarda oluşturulacak işçi ve 
gençlik komitelerinin yanı sıra ülkenin her bölgesinde 
ve şehrinde Bağımsız Meclis Komitelerinin kuruluşu-
na önayak olmak gerekir. Bu komiteler de tabandan 
alacakları vekaletle mevcut par  leri Tek Adam reji-
mine karşı harekete geçirmek için ortak toplan  lar 
düzenlemeyi önermeli. Bu olmadığı takdirde kendi 
imkanlarıyla mücadele mekanlarını ayarlamalıdırlar. 
Bu yöntem muhalefet par  lerinin pasif ve kitle ha-
reke  ni engelleyici poli  kalarını boşa çıkartmak için 
de zorunludur. Ancak böyle bir poli  kayla Bağımsız 
Meclisler’den ülke çapında Bağımsız ve Demokra  k 
bir Meclise ulaşmanın yolu açılabilir.
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Taşeron Belediye İşçileri Ne İs  yor?
Biz, Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) olarak işçileri örgütlü ve bilinçli bir mücadeleye çağırıyoruz.
Sendikalardan bağımsız, her işçinin bulunduğu alandan başlayan bir taban örgütlenmesinin gerekliliğine inanıyoruz.
Biz çalış  ğımız belediyelerde Ek Protokol aracılığıyla iyileş  rme ve gerçek kadro isterken, İlave Tediye bayrağını yüksel  rken, 
TİS’lerin iyi geçmesine gayret ederken sadece kendi müdürlüğümüz, belediyemiz işçileri için bir talepte bulunmuyoruz. Po-
li  kamız ve hayallerimiz; topyekûn bir mücadele ha   nı kurmak, geliş  rmek, hak talebinde bulunan herkesin arzularını dile 
ge  rmek  r.
Sayısal çokluğumuz ve üre  mden gelen gücümüz sayesinde karar mercileri üzerinde baskı kurmak is  yoruz. Yeni bir siyaset 
biçimi ve dili oluşturmaya çalışıyoruz. İşçi siyase  ni dar pra  klerden, kişisel menfaatlerden, sendikaların çürümüş koltukla-
rından, “Şube’yi alalım her şeyi hallederiz” kolaycılığından, çıkar çevrelerinin körel  ci müdahalelerinden çıkarmak is  yoruz.
Bu perspek  f ile, var olan sendikaların, tabanın sesine kulak verip bütün belediyelerde, bütün işyerlerinde karşı karşıya kaldı-
ğımız sorunların çözümü için birleşik mücadeleye koyulmalarını ve tarihin en ağır ekonomik krizinin faturasının biz emekçilere 
çıkar  lmaması için harekete geçmelerini sağlayacak bir duruşu ortaya koymak niye  ndeyiz.
Küçük hesaplar peşinde koşmak yerine, hep beraber daha yaşanılabilir bir dünyayı kurmak için mücadeleyi örgütlemek is  -
yoruz.
Böylesi bir mücadele ha   nın bazı ilkeleri olmalıdır diye düşünüyoruz. Sınıf mücadelesi içinde bu eğilimi bir arada tutan poli-
 k ilkeler ve tutumlar bizce şunlardır:

* Sendikalarda koltuk kapma yaklaşımlarını ve işçilerin aidatları üzerinden kişisel çıkar sağlanmasını kabul etmiyoruz. Koltuk-
lar yıkılmalıdır. İşçi ile işçi arasına hiyerarşi koyan bir kültürü yıkacağız.
* Paralı sendikacılık sınıfsal ilerlemeyi geliş  rmemektedir. İşçiden üç kat fazla maaş alan sendikacılıkla derdimiz var. Sendika 
görevlilerin maaşları, işçiyken aldıkları maaş kadar olmalıdır. Bunu taahhüt etmeyen hiçbir aday ile işimiz olmamalıdır. Fazlası 
işçilerin kuracağı grev fonuna aktarılmalıdır.
* İşçiler, kendi öz örgütlenmeleri, taban örgütlenmeleri, işyeri komiteleri ile karar süreçlerine dahil olmalıdır. İşçilerin hayat-
larının, işyerlerinde alınan kararlar ile belirlenmesi perspek  fi ni savunuyoruz.
* Eşit temsilden yanayız. Temsil mekanizmalarında her cinsiye  en insanın eşit temsil edilmesi gerekir. Kadın işçilerin kendi 
poli  kalarını oluşturabilecekleri, kendi varlıkları ile mücadelede yer alabilecekleri bir demokrasiyi savunuyoruz.
* İşçiler içindeki her türlü bölünmeyi reddediyoruz. Hangi milliye  en, dinden, mezhepten, şehirden, cinsiye  en olursa olsun 
işçilerin sermayeye karşı ortak tavrının billurlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz.
* Sendikal rekabe  n işçi sını  na zarar verdiğini biliyoruz. Sendikaların amaç değil araç olduklarını düşünüyoruz. Sendikal 
düzeyde bölünmüş olan işçileri ortak hedefl er etra  nda toplamayı ve birleşik işçi cephesi ile yüksek düzeyde kazanımlar elde 
etmeyi hedefl iyoruz.
* “Küçük olsun benim olsun” ve “benim teşkila  m ve benim par  m sendikayı yönetsin” gibi yaklaşımları kabul etmiyoruz. 
Çoğulculuk ve birlikte öğrenmenin anlamlı olduğunu düşünüyoruz.
* Ka  ksız şekilde işçi demokrasisinden yanayız. İşçilerin belirleyici olduğu, söz ve karar hakkının işçilerde olduğu, sadece sen-
dikada değil, üre  m ve bölüşüm süreci üzerinde de işçilerin inisiya  fi nin kurulmasını savunuyoruz.
* En demokra  k seçim sisteminin temsil sorununu çözeceğini düşünüyoruz. Seçilenler bir dönem görev yapabilmeli ve seçi-
lenler geri çağrılabilmelidir. Seçilenlerin ancak seçenler tara  ndan görevden alınabileceğini benimsiyoruz.
* Kesinlikle sendika tüzüklerini değiş  receğiz. Demokra  k bir tüzük için gereken adımların a  lması elzemdir. Örneğin işçilerin 
%75’inin onay vermediği bir TİS imzalanmamalıdır. Sendikalarda tek adam rejimine son vereceğiz.
* İşçi ve sendika toplan  larının herkese açık olmasını is  yoruz. TİS görüşmelerinin online yayınlamasını gerçek kılmak niye-
 ndeyiz.

* Eleş  ri ve özeleş  ri mekanizmalarının sahici bir şekilde çalışmasını is  yoruz. Eleş  ri hakkının engellenmemesini ve şiddet 
barındırmadığı müddetçe protesto hakkını savunuyoruz. Çünkü işçi sı-
nı  nın elindeki en güçlü silahın eleş  ri hakkı olduğunu biliyoruz. Bizzat 
işçi hareke  nin kendisinin, en radikal eleş  ri olduğunu düşünüyoruz.
* Sendikaları ele geçirme gayre  nin beyhude bir çaba olduğunu, değişi-
min yukarıdan değil aşağıdan geleceğini ve yara  cı bir pra  k faaliye  n, 
canlı bir iç tar  şmanın ve karşılaşılan meselelerin poli  kleş  rilmesinin 
işçileri zenginleş  receğini düşünüyoruz.
* İşçi sını  nın kapitalist toplumdaki özel konumu nedeniyle merkezi bir 
yere sahip olduğuna, bu potansiyelin ak  fl eşmesi ve kitle mücadelesi 
ile genel bir hareke  n yara  lmasının insanlığın krizinin çözümü için el-
zem olduğuna, kapitalist barbarlığın ancak işçi sını  nın kolek  f eylemi 
ile değişebileceğine ve bu tarihsel serüvene ka  lan öznelerin de deği-
şeceğine inanıyoruz.
Üzerinde özenle durduğumuz şey, işçilerin çıkarıdır. Bu çıkarlardan baş-
ka çıkarımız yoktur.
Sen de gel, omuz ver, mücadeleyi büyütelim.
Dünyanın bütün işçileri birleşiniz!
Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB)



4

Bugün Türkiye’de herkesin haya  nı dar eden ekono-
mik kriz gençleri de es geçmiyor. Ar  k haya  a kala-
bilmenin dahi güçleş  ği ülkemizde genç olarak var 
olabilmenin zorluklarına hepimiz aşinayız.
Üniversite haya  na a  lan pek çok öğrenci kiralık ev-
lerin, özel öğrenci yurtlarının, öğrenci apartlarının 
ve ha  a devle  n öğrencilerine yok pahasına veya 
ücretsiz sağlaması gereken devlet yurtlarının fahiş fi -
yatları sebebiyle eği  mlerine ara veriyor, binbir güç-
lükle kazandıkları üniversitelerini bırakıp iş haya  na 
a  lıyorlar. Kimi gençler ise emeklerinin hiçe sayıldığı, 
zulüm görüp aşağılandıkları ve bir ye  şkinin tenezzül 
edip çalışmayacağı işlerde çalışıp eği  m hayatlarına 
yorularak devam ediyorlar. Bunun yanında kimi genç-
ler ise şehirlerinde kazandıkları üniversitelerine aile 
evlerinde kalarak, ekonomik olarak ailelerine bağlı 
olarak devam ediyorlar ve bugün bu imkân bile bir-
çok genç için inanılmaz bir avantaj haline gelmiş du-
rumda.
Buradan çıkan sonuç ise bugün Türkiye’de ekonomik 
krizin gençlerin peşini bırakmadığı sonucudur. Fakat 
ekonomik kriz önceden de söylendiği gibi halihazır-
da yediden yetmişe herkesi etkiliyor. Öyleyse spesifi k 
olarak neden gençlerden söz ediyoruz?
Çünkü kişi olabilmek doğrudan ekonomik hürriyet ile 
ilişkili.

Nedir kişi olabilmek?
Kendini keşfedebilmek  r.
Peki kendini nasıl keşfedersin?
Alışık olduğun ve hep bir parçası olduğun bütünün 
dışındaki yaşamın içinde tecrübe ederek.
Bu tecrübeler neler olabilir? 
Üniversite haya  , ülke sınırları içerisinde keşfedilen 
bir yer, bir etkinlikte tanışılan insanlar, yurtdışında 
karşılaşılan bir kültür, edinilen bir hobi ve bunun gibi 
ak  vitelerden kazandığımız tecrübeler.
Bu tecrübeleri edinmek neye bağlı?
Zaman ve para.

Sosyal kaygılar bir tarafa bırakıldığında gençlerin elin-
de kalan denklem böyle bir şekil alıyor. Evet, gerçek-
ten de vakit ve paraya sahip olunmadığı zaman -ki bu-
gün çoğu genç her ikisine de sahip değil- insan kendini 
kişileş  ren tecrübelerden mahrum kalıyor. Okurken 
sadece eği  m ve barınma masrafl arını karşılamaya 
çalışan bir gencin zamanı -ve muhtemelen parası da- 
kalmadığı için o genç kişileşemiyor. İş haya  na maddi 
kaygılar sebebiyle a  lan bir genç üniversite haya  nda 
edineceği birçok tecrübeden mahrum kalıyor. Ailesiy-
le birlikte yaşayan çoğu genç ise aile baskısı sebebiyle 
tecrübe edinemiyor ve alış  ğı çevrenin ve insanların 
dışında bir tecrübe edinerek kişileşemiyor. 

Ekonomik buhran üzerimize çökmüşken
Özellikle lise çağını bi  rmiş 18-25 yaş grubu gençlerin 
tecrübe edinmesinin önemine değiniyor olunmasının 
sebebi ise insanın bu sistemde tam bu yaş aralığında 
aslında zamanının ve bu tecrübeleri edinmeye ye-
tecek parasının bulunmasının daha olası olmasıdır. 
Türkiye bugün gençlerinden geri dönüşü mümkün 
olmayan bu denli önemli bir şeyi ellerinden alıyor ve 
onları haya  an, tecrübeden ve dolayısıyla kişi olmak-
tan mahrum bırakıyor. Y jenerasyonunu kısmen vur-
muş olan bu durum bugün Z jenerasyonunun omuz-
larına kara bir bulut gibi çökmüş durumda.
Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunun değişmesi 
bugünün ve yarının gençleri için her açıdan -ve yazıda 
bahsedildiği üzere kişi olabilmek açısından da- olduk-
ça önemli. Bu durumu değiş  rebilecek olan tek güç 
ise bu sistemde bir yanlışlık olduğunu bilen, sermaye 
ve düzen tara  nca hep bir köşeye a  lan ve yok sa-
yılan, ezilen, sömürülen; fakat bu sistemi durdurma 
gücünü elinde bulunduran tek güç olan emekçiler, 
yani bizleriz. 
Umutluyuz, mücadele ediyoruz ve başaracağız! Dü-
nün, bugünün ve yarının emekçilerinin hakları sömü-
rülmesin, hayatları ellerinden alınmasın diye; emek-
çinin par  si İKEP’te hep birlikteyiz!

Ekonomik Bağımsızlık ve “Kişi” Olabilmek
Esin Umut Kaçmaz
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İstanbul Sözleşmesi’nin Fesih Kararı İşçi ve 
Emekçilere de Bir Mesajdır

Ayşegül Yüksel

İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanın bir gece yarısı 
kararıyla iptal edilmiş, kararın 20 Mart 2021’de resmî 
gazetede yayınlanmasıyla Türkiye resmi olarak söz-
leşmeden çekilmiş  . Kadınlar o günden beri sözleş-
menin geri çekilmesine karşı sokakta ve adliye kori-
dorlarında mücadele e   ler. Danıştay’a yürütmenin 
durdurulması için birçok ilin barolarından kadın hak-
ları komisyonları ve kadın örgütleri dava açmış, gün-
ler süren bu davalara yüzlerce kadın ka  lmış ve da-
valar avukatlar tara  ndan takip edilmiş  . Danıştayın 
mahkeme salonunda erkek cinayetlerinde öldürülen 

kadınların davaların-
dan bahsedildi. Ka  l-
lerin aldığı ödül gibi 
cezalar mahkeme 
heye  ne sunuldu. 
Avukatların yap  ğı 
her sunumda İstan-
bul Sözleşmesi’nden 
geri çekilmenin, ka-
dınların, çocukların 
ve LGBT+ bireylerin 
bu topraklarda gü-
ven içinde yaşama-
larına engel olacağı 
ısrarla vurgulandı.

Kadınlar çocuklarıyla birlikte öldürülüyor
Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeden çekilmeye gerekçe 
olarak, sözleşmenin “Türkiye’nin toplumsal ve ailevi 
değerleriyle bağdaşmadığını, eşcinselliği normalleş-

 rmeye çalış  ğını” öne sürdü. Bu gerekçeyle sözleş-
meden çekilen erkek ik  dar, sözleşmeden çekildikten 
sonra aile değerlerinin hangi yönde korunduğuna 
dönüp bakmadı. Koruduklarını iddia e   kleri “aile de-
ğerleri” yüzünden sadece Haziran ayında 5 kadın ço-
cuklarıyla birlikte öldürüldü. İk  dar kadın ve çocukları 
koruyamadı. Ülkesinde her bir yur  aşın can güvenli-
ğinden sorumlu olan ik  dar, kadınların, çocukların, 
LGBT+ bireylerin yaşam haklarını koruyamıyorsa asıl 
o zaman bu toplumun barış içinde yaşaması ve insa-
ni değerleri bozulur. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi 
toplumsal barışın da bir garan  sidir. Sözleşmenin fes-
hi eğer Pınar Gültekin’in ka  li Cemal Avcı’ya “çok iyi 
oldu” dedir   riyorsa, kadınların bu iptale karşı verdiği 
mücadelede fazlasıyla haklı oldukları bir kez daha ka-
nıtlanmış demek  r.
  
Danıştay’a açılan söz-
leşmenin feshinin ip-
tali davası toplumsal 
barış açısından çok 
önemli bir meşruiyet 
taşımaktadır. İptal 
davasında avukatlar 
ve kadınlar binlerce 
kez feshin hukuksuz 
olduğunu dile ge  r-
diler. Meclis kararı ile 
imzalanan uluslara-
rası bir sözleşmenin 
tek bir adamın kararı 
ile feshedilmesinin anayasaya aykırılığı sayfa sayfa sa-
vunmalarda belir  lmesine rağmen yargı bir kez daha 
siyasal ik  dar karşısında düğmelerini ilikledi. Verilen 
bu kararla “biz hukuku değil siyasal ik  darı dikkate 
alırız” demiş oldular. 

Birleşerek örgütlülüğü büyütmek elzemdir  
Türkiye’de anayasal hukukun güvencesinde olan tüm 
haklar tek bir adamın dilinin ucunda. Bugün kadın-
ları, çocukları, LGBT+ bireyleri koruyan İstanbul Söz-
leşmesini feshedenlerin ve bunu onaylayan yargının, 
yarın işçi ve emekçilerin toplu sözleşme, grev ve diğer 
özlük haklarını bir gece yarısı ortadan kaldırmayaca-
ğının bir garan  si yoktur. İk  dar ve yargı İstanbul Söz-
leşmesi için aldığı kararla kadınlara, işçi ve emekçilere 
bu güvencesizliği göstermiş  r. Bu yüzdendir ki İstan-
bul Sözleşmesi’nin feshine karşı verilen mücadele, 
işçi ve emekçilerin hakları için verilen mücadeleden 
bağımsız değildir. Her geçen gün ezilenlerin hakları-
nı, hukuki bir dayanağı olmadan elinden alan ik  dara 
karşı tüm mücadele alanlarında birleşerek, örgütlülü-
ğü büyütmek elzemdir.

Meclis kararı ile imzala-
nan uluslararası bir söz-
leşmenin tek bir adamın 
kararı ile feshedilmesinin 
anayasaya aykırılığı sayfa 
sayfa savunmalarda belir-
tilmesine rağmen yargı bir 
kez daha siyasal iktidar 
karşısında düğmelerini 
ilikledi. Verilen bu kararla 
“biz hukuku değil siyasal 
iktidarı dikkate alırız” 
demiş oldular.

Türkiye’de anayasal hu-
kukun güvencesinde olan 

tüm haklar tek bir adamın 
dilinin ucunda. Bugün ka-

dınları, çocukları, LGBT+ 
bireyleri koruyan İstanbul 

Sözleşmesini feshedenlerin 
ve bunu onaylayan yargı-

nın, yarın işçi ve emekçile-
rin toplu sözleşme, grev ve 

diğer özlük haklarını bir 
gece yarısı ortadan kaldır-
mayacağının bir garantisi 

yoktur.
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Kur Neden Ar  yor?
Cem Somel

Bu yazıda amaç dolar kur is  krarsızlığının sebeplerini 
deşmek  r. 
Bu sorunu incelemek için Merkez Bankası’nın Türki-
ye ödemeler dengesi tablosunda 2003-2018 yıllarına 
ait başlıca hesaplardaki yıllık rakamları topladık. Ana 
hatlarıyla irdeliyoruz.
2003-2018 yıllarında Türkiye ödemeler dengesinde 
cari işlemler hesabı hemen her yıl açık verdi. 16 yılda 
açığın toplamı 540 milyar dolardı. Açığın birinci sebe-
bi mal ve hizmet  care  nde verilen açık  r (443 milyar 
dolar). İkinci sebebi ülkemizden çıkan kâr ve faizlerin 
ülkeye giren kâr ve faizleri çok aşmasıdır (123 milyar 
dolar). Özetle yabancılara ödenen kâr ve faizlerdir.  

Cari açık nasıl karşılandı?
16 yıl boyunca 540 milyar dolarlık açık nasıl karşılan-
dı? Cevabı: Cari işlemler açığımız yabancıların Türki-
ye’de kâr-faiz kazanmak için yap  kları “ya  rımlarla” 
karşılandı. Bunlar somut olarak dışarıda yabancıların 
Türkiye’de bankalara mevduat koyması, bizdeki ban-
kaların dışarıdan borçlanması, yabancıların Türkiye’ye 
döviz gönderip tahvil-hisse sa  n alması ve ülkemizde 
konut-şirket-maden ocağı-mağaza-liman sa  n alması 
veya açması biçiminde oluyor. 2003-2018 yıllarında 
fi nans hesabında yabancıların bu “ya  rım” toplamı 
683 milyar dolar oldu. Ticaret açığını ve faiz-kâr açığı-
nı ödemekte bunu kullanmışız. 
Ancak yabancı ya  rımları sadece cari işlemler açığı-
nı karşılamakta kullanmadık. Türkiye’de bazı kişiler, 
fi rmalar, bankalar servet birik  rmek için veya servet 
vergisi ödememek maksadıyla dışarı kaçırmak için 
veya dışarıda ya  rım yapmak için de döviz sa  n al-
mış, kullanmış. 2003-2018’de Türkiye’de yerleşiklerin 
bu maksatla sa  n aldığı döviz 121 milyar dolar. (Dik-
kat edin: Bu döviz ithalat için değil sırf servet birik  r-
mek için sa  n alınmış.)

Egemen sını  n tercihi
Demek ki Türkiye’de egemen sını  n dış ödemelerde 
poli  kası (1) dış  caret açığına ve dışarıya kâr-faiz 
transferlerine göz yummak, (2) parası olanın döviz 
sa  n alıp yur  a veya dışarıda serve  ne katmasına 
göz yummak, (3) bütün bu mecralardan döviz çıkışını 
yabancıların “ya  rım” yapmasını teşvik ederek yani 
yabancılara yüküm birik  rerek karşılamak. 2003-
2018’de yabancıların gönderdiği dövizler bütün bu 
döviz talebine yetmiş. Artanı Merkez Bankası’nda bi-
rikmiş veya yurt dışına kayıt dışı kaçmış.
Bu ih  yatlı bir poli  ka mıdır? Yabancıların çeşit-
li amaçlarla gönderdiği “ya  rımların” cari işlemler 
açığını daima karşılayacağının temina   var mıdır? 
Mevcut “ya  rımlarından” vazgeçemezler mi? Burada 

aldıkları hisseleri, tahvilleri, mülklerini sa  p 
dövizi götüremezler mi? Kredileri kesemezler 
mi? İkincisi, el âleme yükümlenerek sağlanan 
dövizi bazı yur  aşların serve  ne katmak için 
sa  n almasına izin vermek akla sığar mı?
Dış dünyaya bağımlı bu poli  kanın makul 
olmadığını görmek için 2019-2021’de olana 
bakalım. Dünyada şartlar değiş  : Salgın çık  , 
ABD faiz oranlarını ar  rdı, vs. Bu üç yılda cari 
işlemler açığı 44 milyar dolar, Türkiye’de yer-
leşiklerin servetlerine katmak için sa  n aldığı 
döviz 44 milyar dolar, yabancıların gönderdiği 
döviz 83 milyar dolar oldu. Merkez Bankası 
rezervlerinin tükenmesinin, döviz kıtlığının ve 
kur ar  şının sebebi bu rakamlarda görülüyor. 

Çare nedir?
Bu poli  ka çerçe-
vesinde kısa vadeli 
çare ülkemizde faiz 
oranlarını ar  rmak-
 r ki yabancılar buna 

tamah edip daha 
çok döviz göndersin. 
Fakat asıl sorun şu: 
Neden dış ödeme-
lerde böyle dışa bağımlı gayri-millî bir liberal poli  ka 
uygulanıyor? Cevabı: Yerli ve yabancı servet-sermaye 
sahipleri bundan kazanıyor; sıkın  sını emekçiler çeki-
yor da ondan.
Bu nedenle bir işçi-emekçi ik  darı kurulduğunda der-
hal (1) cari işlemlerde denge sağlamak üzere plan-
lamaya girişerek ekonomiyi yabancı “ya  rımlara” 
bağımdan kurtarması ve (2) parası olanların servet-
lerine katmak için döviz sa  n alma “özgürlüğünü” kı-
sıtlaması gerekir.

Türkiye’de bazı kişiler, ir-
malar, bankalar servet bi-
riktirmek için veya servet 

vergisi ödememek mak-
sadıyla dışarı kaçırmak 

için veya dışarıda yatırım 
yapmak için de döviz satın 

almış, kullanmış.
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AK Par  /MHP hükümetlerinin yıllardır sürdürdükleri oto-
riter rejimin kitle desteğini iyice yi  rdiği son dönemde 
bütün muhalefet mevcut otoriter rejime son verme, de-
mokra  kleşme, demokra  k bir ülke ve toplum oluşturma 
vaatleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu muhalefe  n bakış açı-
sıyla sanki “demokrasiden hoşlanmayan” Erdoğan ik  dar-
dan gider ve yerine de “demokrasiyi seven” par  ler gelirse 
Türkiye’de demokra  k hak ve özgürlüklerin hâkim olacağı 
bir düzene geçilecek  r. Ama gerçekte sorunumuz bu ka-
dar basit mi?

Demokrasiyi “demokratlar” mı kurar?
Dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi denilen düzenler 
“demokratların” “demokrasiden hoşlananların” ik  dara 
gelmesi ile kurulmamış  r. “Demokra  k” denilen düzenler 
aslında farklı çıkarlar etra  nda örgütlenen toplumsal güç-
lerin siyasal, sosyal mücadelesi sonucu 
ortaya çıkan, dinamik ve değişken bir du-
rumun, bir çeşit akışkan dengenin yapısal 
bir görünümüdür. Örneğin ba   ülkelerin-
deki demokra  k rejimlerin ve demokra-
 k ulusal devletlerin inşasında, kendi çı-

karları ve ik  darları için mücadele eden 
işçi sını  nın ve emek temelli siyasetlerin 
bu anlamda “tarihsel kurucu güçlerden 
biri” olarak rollerini ve önemini görme-
mek, esasında demokrasi kavramından 
bir şey anlamamak demek  r.

Modern siyase  n iki dinamiği: Sınıfl ar ve kimlikler
Modern kapitalist toplumlarda siyasi hareketler esas ola-
rak iki temel dinamik üzerinde gelişir. Bunlardan birincisi 
baskın olan merkezi devlet yöne  mi ve kimliği dışında ka-
lan dini, mezhebi, etnik veya bölgesel çıkarlar etra  ndaki 
hareketlerin, merkeze karşı mücadelesidir. İkincisi ise eko-
nomik sosyal ik  dar gücünü elinde tutan büyük sermaye 
ve mülk sahibi sınıf ile emeğiyle geçinen işçi sını   ve tüm 
emekçi halk sınıfl arının aralarındaki mücadeledir. Ama bu 
yaklaşım bugünkü modern dünyada erkek egemenliğine 
karşı kadın mücadelesinin ve doğanın yıkımına götüren 
“büyüme ve gelişme” poli  kalarına karşı ekoloji mücade-
lesinin “özerk” konumlarının görmezden gelinmesini ge-
rek  rmez.
Çok kültürel kimlikli ülkelerde, kimlik temelli sorunların 
demokra  k çözümü sürecine kadar, kimlik mücadeleleri 
sosyal sınıfsal mücadeleler yanında siyase  e ağırlıklı bir 
role sahip  r. Bununla birlikte esas olarak büyük çoğunluğu 
tek kültürel kimliğe ait olan ya da bu sorunların demokra-
 k olarak çözüldüğü toplumlarda ise siyaset dinamizminin 

temeli, sosyal sınıfl ar mücadelesi olmaktadır. Ama unu-
tulmaması gereken bir gerçek daha var; kapitalist bir top-
lumda kimlik temelli siyasal mücadelelerin tabanı, emekçi 
halk unsurları olsa da, hâkim sınıfsal güç, çoğunlukla mülk 
sahibi sınıfl ardır.
***

Türkiye’nin “Demokra  k” Geleceği ve Emek Siyase  
Zeki Kılıçaslan

Demokrasi: Toplumun hak ve özgürlük kazanımı ile dev-
let aleyhine güçlenmesi
Bu durumda “demokrasi mücadelesi” hak ve özgürlüklerin 
kazanılması yoluyla, egemen bir sını  n (mülk sahibi sınıf-
ların ve aynı anda bazı ülkelerde hâkim kimliklerin) ik  darı 
olarak devle  n, toplum lehine gerile  lmesi mücadelesidir. 
Eğer Türkiye için söylersek demokrasi doğrultusunda iler-
leme, esas olarak sermaye ve büyük mülk sahiplerine kar-
şı emek güçlerinin ve egemen ve merkezi olan Türk-Sünni 
kimliğinin karşısında Kürt veya Alevi halk kimliklerinin hak 
mücadelesi ile mümkün olacak  r.

Emeğin siyase  eki yokluğu sadece emekçilerin değil Tür-
kiye’nin geleceği için de en önemli risklerden birisidir!
İşte bu gerçekler karşısında Türkiye “demokrasisinin” si-
yasal gerçeğine bak  ğımızda, görünen en temel sorunun 
sermaye güçlerinin karşısında işçi sını   ve emek güçleri-
nin siyasal varlığının yok derecesindeki durumu olduğunu 

görürüz. İşçi sını   ve emeğin bağımsız si-
yasal gücünün yokluğu sadece ekonomik 
sosyal eşitsizliklerin artarak sürmesinin 
nedeni olmaz. Aynı zamanda modern an-
lamda Türkiye’nin “demokra  k bir ulus 
devlet” konumuna doğru gelişmesinin 
önündeki engel ve ha  a hâlâ var olan de-
mokrasi kırın  larının da yi  rilmesi tehli-
kesinin başlıca nedeni olarak ortaya çıkar.
Farklı kimlikleri yatay olarak kesen emek/
demokrasi siyasetleri, kimlikler temelin-
de yaşanan sorunların demokra  k ola-
rak çözülebilmesinin de yolunu açacak-

 r. Aksi durumda, bırakalım emekçi sınıfl arın ezilmesini, 
baskın çoğunluk olan kültürel kimliklere dayanan sermaye 
kesimlerinin diğer sermaye kesimlerini dahi siyaset dışı-
na iten otoriter/totaliter yöne  mlere yönelmesi ve artan 
sorunların kimlik temelli iç ça  şmalara yol açması kaçınıl-
mazdır. Irak’ta, Suriye’de ve benzer ülkelerde yaşanan ger-
çeklikler de bu yöndedir.   
Ülkemiz yeni bir dönemece girmektedir. Orta vadede “öz-
gürlükçü demokra  k bir ulus devlet” olma yoluna girmek 
ya da kimlik temelli ça  şmaların yeni bir sahası olmak, 
karşılaşacağımız iki seçenek olacak  r. Bu bağlamda totali-
ter bir rejime doğru yönelmemek konusunda en belirleyici 
faktör, etkili bir emek/özgürlük siyase  nin inşa edilip edi-
lememesidir.

Görevimiz: Birleşik, demokra  k çoğulcu, kitlesel emek 
siyase  
İşçi sını   ve emekçiler olarak, ülke geleceğini belirlemede 
etkili bir güç olmamızın ve maalesef büyük çoğunluğu bi-
reysel çıkarlar temelinde yöne  len sendikal örgütlülükle-
rin, bu anlamda işlevli bir konuma ge  rilebilmesinin yolu 
ancak birleşik, demokra  k, çoğulcu, kitlesel karakterli bir 
emek siyase  ni oluşturmamızla mümkündür. Bunun oluş-
turulmasında hepimize, bütün sınıf temelli devrimci ör-
gütlere, işçi topluluklarına, demokra  k sendikal güçlere 
görev düşmektedir.
Şimdi değilse ne zaman?
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Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980’de evinin önünde öldürül-
dü. Bu elim hadise Çorum Katliamı (Mayıs-Temmuz 1980) 
ve Terzi Fikri’nin görevden alınması (11 Temmuz 1980) 
gibi, 12 Eylül darbesine doğru giderken darbeciler eliyle 
yapılan provokasyonlardan biriydi. İşçi sını  nın önemli ve 
meşru bir önderini katletmek, hem darbe sonrası Türki-
yesi için anlam ifade ediyordu, hem de toplumu terörize 
etmek için anlamlı bir vesile olarak görülmüştü. Ayrıca bu 
cinayet, Türkler’in sermaye sını   için yara   ğı rahatsızlığın 
ve 12 Eylül darbesinin işçi sını  nın örgütlü mücadelesine 
karşı yapıldığının bir ispa  ydı.

Peki, Türkler neden bu denli rahatsız edici bir isimdi? 
Bu soruya vereceğimiz cevap bize bugünün siyase  ndeki 
eksiklere dair ipuçları da verecek  r. Siyasetçi bir işçi ön-
deri olarak Türkler’in siyasal alanda yap  ğı faaliyetlere 
bakalım.

İşçilerin ik  darını arzulamak
Türkler, 60 darbesi sonrası oluşan yeni siyasal ortamda işçi 
sını  nın sadece sendikal mücadelede değil, ayrıca ik  dara 
talip olan bir siyase  e de var olması gerek  ği düşüncesiy-
le, bazı sendika önderlerinin ve işçilerin girişimiyle Türkiye 
İşçi Par  si’ni kuruyor. Bu girişim karşısında anında reaksi-
yonlar sergileniyor ve bu yeni par  nin gücünü azaltmak ve 
işçileri bölmek için “Çalışanlar Par  si Girişimleri” yapılıyor 
ancak TİP’in yükselişi gölgelenemiyor.
1. TİP siyase  e etkili olabilmek adına sadece işçi sını  nın 
öz-örgütlenmesinin yeterli olmadığını görerek aydınların 
da kendi safl arında yer alması için kolları sıvıyor. Par   ge-
nel temsiliye  nde ve kurullarında işçilerin çoğunluğunu 
gözetmek koşuluyla aydınlara ve bürokratlara par  de yer 
açılıyor. Bu örgütlenme için de Mehmet Ali Aybar’a par  -
nin başkanlığını teklif ediyorlar. 
İşçi sını   temsiliye  nin göze  ldiği ve işçilerin çoğunluk-
ta olduğu bu par  , 1965 seçimlerinde Türkiye sosyalist 

Kemal Türkler’in Göze  lmeyen Mirası
Bedri Soylu

hareke  nin daha önce ulaşmadığı (ve hâlâ ulaşamadığı) 
bir oy oranı yakalayarak (%3) parlamentoya giriyor. Ülke 
siyase  nin çalkan  lı ve üretken olduğu bir dönemde TİP 
parlamentoda ses ge  ren bir performans sergiliyor. Bu 
bağlamda, CHP’nin “ortanın solundayız” gibi ifadelerle 
siyaset yapmaya ve toplumcu bir görüntü çizmeye başla-
ması da büyük oranda TİP’in performansıyla ilgiliydi de-
sek abartmış olmayız. Sonrasında hem burjuva siyase  nin 
saldırıları, hem sosyalist siyase  n henüz çözemediği muh-
telif yükleri, hem de dünyadaki yeni gelişmeler nedeniyle 
TİP, gelen yeni dalgayı karşılayamayarak siyaseten geriye 
düşüyor. Aybar par  deki etkisini kaybederken, Kürt me-
selesindeki tutumu ve odaklığı nedeniyle TİP kapa  lıyor. 
Sonrasında Behice Boran önderliğinde kurulan 2. TİP ise 
birincisine bazı i  razlar barındırarak şekilleniyor. Türk-
ler’in işçi sını  nın önderleriyle birlikte aç  ğı bu siyasal hat, 
10 yıl içerisinde Türkiye’de sosyalist siyase  n oldukça etkili 
bir siyasal görüntüsünü ortaya koyuyor. 
Şu bilgiyle birlikte düşündüğümüzde 1. TİP’in neden çok 
kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz: 1. TİP’den i  baren 
sol par  lerde işçilerin çoğunluk temsiliye  nin nerdeyse 
ar  k hiç göze  lmez olduğunu görüyoruz. Böyle bakınca 
işçilerin neden sosyalist siyasetlerdense sağ par  lere oy 
verdikleri pek de anlaşılmaz durmuyor.

İşçi sını  nı her anlamıyla gözeten sendikal pra  k
Türkler sadece ik  darı arzulayan sınıf siyase  ni değil, işçi 
sını  na ihanet potansiyeli taşıyan sarı sendikacılığı da me-
sele ediyor ve DİSK’in kuruluşuna öncülük ediyor. DİSK bu-
gün her ne kadar konforunu bozmak istemeyen ve vekil-
lik hesabı yapan yaklaşımların güdümüne girmiş olsa da, 
Türkler’in bize bırak  ğı ve korunması gereken bir miras 
olarak duruyor. 
DİSK’in neden etkili olduğunu anlamak için Türkler’in sen-
dikacılık performansına da bakmamız gerekiyor. Başkanı 
olduğu dönemde sendikanın işçi sını  nın yararına bir var-
lık anlamı kazanması için yapılabilecek her şeyi yapıyor. 
Ancak bazı örgütler tara  ndan yeterince devrimci bulun-
mayarak dışlanıyor. İşçilerin ucuz ve kaliteli beslenmesini 
mesele ederken, işçi sını  nın ik  dar arzusunu da gözete-
rek hareket ediyor. Sendikal mücadelesi boyunca sınıf si-
yase   yaparken, kimliklerden çok sını  n meselelerini hep 
merkezinde tutuyor. 

Bi  rirken
Yüzünü kitlelere dönerken oligarşiye karşı siyaset yapan 
bir sendikacılık ve işçi siyase   ister istemez ortadan kal-
dırılması gereken büyük bir tehlike olarak görülüyordu. 
Ne  cede yıllar süren Türkler cinaye   davasında ka  line 
2003 yılında beraat kararı verildi. 2010’da ise zamanaşımı 
gerekçesiyle dava düştü. Hâlihazırda dava için AİHM’e baş-
vurulmuş durumda. 
Maalesef 22 Temmuz’da Kemal Türkler’i anan mesajlarda 
ne işçi sını  nı siyasete çağıran mücadelesi, ne yüzünü sını-
fa dönen sendikacılığı, ne de ka  line verilen beraat kararı 
öne çıkarılmadı. Anmalarda daha çok soyut bir kutsamayla 
kifayet edildi. Türkler’in göze  lmeyen mirası hâlâ sahiple-
nilmeyi bekliyor.
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Ukrayna ve Yeni Dünya
Yasin Şafak

Ukrayna Savaşı’nın ekonomi-poli  k düzlemine bak  -
ğımızda, geçen ay yapılan tahıl anlaşması bir başarı 
hikâyesi olarak Türk hüküme  nce çokça öne çıkarıldı. 
Genel olarak bak  ğımızda, Covid-19 salgını başından 
i  baren yalın ve sınıf merkezli bakış geri planda ka-
lırken, yerini komplocu-devletçiliğe veya karşısında 
konumlanmış yeni sola bırak  . 2005’lerden beri süre-
gelen bu  tabloda, milliyetçi ve popülist yaklaşımların 
karşısında konumlanan modern kimlikçi yeni solun/
yeni-anarşizmin öne çık  ğı ortadadır. Ayrıca, bir in  -
har gibi olan bu savaş, oldukça milliyetçi ve kültür-
cü bir zemin üzerinden şekillendi ve hem savaşın iki 
tara  nda, hem de diğer ülkelerde baskın tutumunu 
daya   .
Buna rağmen enfl asyon ve zam krizinin bu derece 
yüksek olduğu ve bu savaşla doğrudan ilişkili olduğu 
ortadayken, kültürcü zeminin haricinde bir hareket, 
Avrupa’da dahi zayıf bir görüntü veriyor. 

Savaşın yara   ğı sorunlar: Tahıl ve doğalgaz krizi
Savaşın yara   ğı sorunlar kabaca, hâlihazırda buğ-
day ve kış için doğalgaz olarak sıralanmaktadır. Tahıl 
krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri de Türki-
ye’dir. Özellikle tahıl arzında yaşanacak sorunların gi-
derilmesi için İstanbul’da bir “Ukrayna tahılı masası” 
kuruldu. Tahılı dünya pazarına arz ederek, fi yatları 
dengeleyecek bir model Türkiye moderatörlüğünde 
gerçekleş  rildi.
Meselenin bir başka boyutu olan, Rusya’dan Avru-
pa’ya akacak doğalgaz arzıyla ilgili olarak ise, kışın 
benzer bir orta yol bulunup bulunmayacağı şimdiden 
konuşuluyor.

Toplumsal hareketlerin zayıf görüntüsü
Ukrayna savaşının bize gösterdiği bir diğer mesele 
ise şu: Toplumsal hareketlerin, savaşa karşı tutumları 
ve savaşın ge  rdiği zamlarla ilgili halkı mobilize etme 
becerisi uzun zamandır oldukça zayıf bir görüntü ve-
riyor. 20 yıl öncesinde Irak Savaşı zamanındaki etkin 
muhalefe   ha  rladığımızda bunun nedeni üzerine 
düşünmemiz gerekiyor: Acaba zamanın ruhu nasıl bir 
fark taşıyor? 
Cevaplardan en an-
lamlısı şu: Irak sava-
şı zamanında bizzat 
savaşacak orduların 
Avrupa içinden ol-
ması Avrupa’daki 
toplumsal muhalefe-
  güçlü kılmış  . Ken-

di hüküme  ne karşı 
çıkma olgusu hem 
Avrupa’da hem Tür-
kiye’de savaş karşı   hareketleri güçlendirmiş  . Bugün 
ise Ukrayna’da savaş nedeniyle böyle tutum nesnel 
olarak söz konusu olamamaktadır. 
Fakat ilerideki dönemlerde savaş daha da uzarsa, olu-
şan zamlar, tröstler ve tekeller üzerinden sağlanan 
temel ih  yaçların  care  , ülkelerin kamuoylarını ha-
reketlendirecek bir noktaya gelecek  r. Ancak bu yeni 
gelişecek durum için sınıf merkezli hareketlerin bir 
adım öne çıkarak taşıyıcı olmaları gerekiyor. 

***

Ukrayna savaşının bize 
gösterdiği bir diğer mesele 
ise şu: Toplumsal hareket-
lerin, savaşa karşı tutum-

ları ve savaşın getirdiği 
zamlarla ilgili halkı mo-

bilize etme becerisi uzun 
zamandır oldukça zayıf bir 

görüntü veriyor.
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Pandemiden önce Hindistan’ın Mumbai ken  nde, içinde 
Par  miz temsilcilerinin de yer aldığı “Savaşa, Sömürüye ve 
Taşeron Çalışmaya Karşı Bir Dünya İşçi Par  si” çağrısının 
yapıldığı dünya çapında ka  lımlı bir konferans yapılmış  . 
Gene o toplan  da bir “Uluslararası İşçi Komitesi” de se-
çilmiş  . 50’nin üzerinde ülkeden delegelerin ka  lımıyla 
gerçekleşen bu konferansta yer alan par   ve örgütlerin 
ortak özelliği işçi sını  nın dünya çapında bağımsız örgüt-
lenmesini savunmalarıydı. İşçi sını  n dünya çapında pat-
ronlardan, onların devletlerinden ve hükümetlerinden 
bağımsız örgütlenmesini savunan ve birçok konuda birbir-
lerinden farklı ideolojik anlayışlara sahip olan bu yapılar 
ve yenileri 29-30 Ekim tarihlerinde Fransa’nın başken   
Paris’te bir araya gelecekler. İKEP olarak bu konferansa 
ülkeden ve bölgeden ka  lmak isteyecek bütün par   ve 
örgütlerle temasa geçmeye ve “Uluslararası İşçi Komite-
si” ile bağlan  larını kurmaya hazır olduğumuzu bildiririz.

Öte yandan bu Konferansın hemen öncesinde gene Pa-
ris’te bir “Uluslararası Kadın Emekçiler Konferansı’nın 
da gerçekleş  rileceğini ve buna ka  lım koşullarının di-
ğer konferansla aynı prosedüre tabi olduğunu belir  riz.

Bu çağrıyı ve dave   aşağıda belir  len 57 farklı ülkeden 
bileşenler yapmaktadır:

ABD, Afganistan, Almanya, Avustralya, Azanya/Güney Af-
rika, Bangladeş, Belarus, Belçika, Benin, Brezilya, Burkina 
Faso, Burundi, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Fas, Fildişi 
Sahili, Filis  n, Filipinler, Fransa, Gana, Guatemala, Hai  , 
Hindistan, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada, Kolombiya, Kongo, Kore, Lüksemburg, Macaris-
tan, Mali, Meksika, Mısır, Nijerya, Norveç, Pakistan, Peru, 
Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya, 
Senegal, Sırbistan, Togo, Tunus, Türkiye, Zimbabve

İle  şim için: owcparis2022@gmail.com

SAVAŞA VE SÖMÜRÜYE KARŞI BİR İŞÇİ 
ENTERNASYONALİ İÇİN TOPLANTIYA DAVET!

PARTİDEN
AMACIMIZ NEDİR?

İKEP işçi sını   içindeki patronlardan ve devle  en ba-
ğımsız olarak mücadele etmek isteyen her türlü sınıf içi 
eğilimini demokra  k temelde bir araya ge  rmek ister, 
bunu yaparken birleşik ve çoğulcu bir siyase   göze  r.
Amacımız, Türkiye’de ve dünyada işçi-yoksul-köylü 
hükümetlerinin kurulmasını sağlayarak, her türlü sö-
mürüye son verecek, en geniş demokra  k emek tem-
siline dayanan bir işçi-emekçi ik  darına ulaşmak  r.
Türkiye’de büyük sermaye sahipleri, büyük servet sahip-
leri, yüksek maaşlı makamlarda oturanlar toplum içinde 
bir sını  ır. Bu sınıf ülke yöne  minde egemendir. Başlı-
ca siyasi par  ler, devlet teşkila  , basın-yayın kuruluşla-
rının çoğu bu sını  n ve temsilcilerinin kontrolündedir.

Bu sını  n tahakkümü al  nda;
* Sermaye ve ik  dar temsilcileri, milyonlarca aile için haya   
önemi olan çalışan kesimin %60’ını ilgilendiren “asgari ücret”i 
tek başlarına belirleme tekelini ellerinde tutmaktadırlar.

* Sermaye, siyasal ik  darın bürokra  k gücünü kullanarak 
milyonlarca işçinin güvenceli koşullarda çalışabilmesinin ge-
reklerini daha fazla kâr uğruna yok saymakta, bunun sonu-
cu olarak her yıl binlerce emekçi “iş cinayetleri”nde haya  nı 
kaybetmekte, aileleri sefalete mahkûm edilmekte ve ma-
alesef sorumlular hak e   kleri cezaları görmemektedirler.

* Sını  n örgütlülüğünü bin bir hileyle, “yasal düzenleme-
ler” adı al  nda işlevsizleş  ren, bozan, engelleyen, taşe-
ron/sözleşmeli/ücretli adı al  nda “iş güvencesi”ni yok 
eden uygulamalar yaygınlaş  rılmakta ve daya  lmaktadır.

* Eği  mden sağlığa kadar tüm kamusal hizmet alanları pi-
yasalaş  rılmakta, parasız eği  m ve sağlık hakkı Anayasada 
yer almasına rağmen pra  kte ortadan kaldırılmaktadır.

* Askerlik yükümlülüğü dahi parası olanlar ve olmayanlar 
için farklı uygulanmakta, düzenin militarist/emperyal siya-
setlerinin bedelini yoksul ailelerinin çocukları ödemektedir.

* Kamu is  hdamı süratle küçülürken, uzman asker/po-
lis/bekçi is  hdamı yoksul ailelerin çocuklarına “güven-
celi iş olanağı” için tek seçenek olarak sunulmaktadır.
Egemen sını  n tahakkümüne ve adaletsiz uygulamalarına 
son vermek için işçi sını  nın birleşip tüm emekçilerle bir-
likte örgütlenerek ik  dara gelmesinden başka çare yoktur.
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