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Halk yoksullukla boğuşuyor
AKP şeriatçıları kışkırtıyor
İşsizlik, yoksulluk içerisindeki halk için ülke bir can pazarına döndü. İktidar ise kutuplaşma
ve gürültüyle kendi etrafını toparlamaya çalışıyor. Muhalefet ise sağcılık yarışında…

H

alk içinde desteğini giderek
kaybeden iktidar bloku, tabanını
bir arada tutmanın yollarını arıyor.
Derinleşen kriz karşısında yaşanan çaresizlik, ibreyi daha dar ve radikal kesimlere çeviriyor. İktidar bloku, Cumhuriyet’in
ilerici kazanımlarına karşı açtığı savaşı
gizleme gereği duymazken, kimi dinci
dergilerde hilafet çağrıları yer aldı.
Gerici akım içindeki azınlığın desteğini kazanmak amacıyla gündeme
gelen Ayasofya kararı sonrası fetih şov
ve hilafet çağrıları açığa çıktı. İktidar
toplumsal desteğini her geçen gün
biraz daha kaybedince ayakta kalabilmek için şeriatçı azınlığa yaslanmak
zorunda kalıyor. Bu azınlığın taleplerinin
arkasında iktidar bile bütünlüklü olarak
duramıyor. Bu da iktidarın yolun sonuna
doğru geldiğinin, siyasal İslamcı rejimin
hızla çöküşe doğru ilerlediğinin bir
göstergesi oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyetin kurucularına lanet okuyarak
ortaya konulan bu hilafet özlemleri
başka bir yönüyle de ülkemizin nasıl bir
karanlık içine sürüklendiğine de ortaya
koyuyor. Bu gelişmeler karşısında muhalefet ise sağcılık yarışının dışında bir
de bir zahmet protokol eleştirisi falan
yaptı. Laiklik başta olmak üzere Cumhuriyet’in ilerici birikimi (bu muhalefet
anlayışının da katkısıyla) büyük oranda
tasfiye edildi. Şeriat özlemleri bir yana,
rejim değişikliği ile Türkiye büyük ölçüde

“Bu ülke bu halk böyle bir
yoksullaşmayı hak etmiyor”
İşsizlik ve yolsuzluk her geçen
gün derinleşirken Türk Lirası da
değer kaybediyor. Konuyla Sol Parti,
sosyal medyadan şu açıklamayı
yaptı: “Bu ülke bu halk böyle bir yoksullaşmayı hak etmiyor. Türk Lirası
bir din devletine haline getirildi. Devlet
yapısından, toplumsal hayata uzanan bu
köhnemiş düzeni baştan aşağı değiştirmek üzere mücadele edilmeli.
SOL Parti, bu şeriatçı azınlığın karşı-

yine değer kaybetti ve 1 Euro 8 TL’ye
çıktı, #altın rekor kırdı. Kendi çevresini zenginleştirip halkımızı yoksulluğa mahkum eden talancı, rantçı
iktidardan hesap soracağız. Emeğin
Türkiyesini hep birlikte kuracağız.”
sında ülkenin tüm ilerici birikimine sahip
çıkarak laiklik, aydınlanma, yurtseverlik
ve emek değerleri üzerine yükselecek
devrimci demokratik bir cumhuriyet
kurmak için mücadele edecek.

Kadınlar İstanbul sözleşmesini kararlılıkla savunuyor:

“Tüm kadınları mücadeleye çağırıyoruz”
SOL Parti üyesi Gizem Gül
Kürekçi, “Yaşamlarımıza
yönelmiş bu erkek şiddetine
karşı, mücadeleyle
kazandığımız haklarımız var. Bu
kazanımlarımızdan en önemlisi
de İstanbul Sözleşmesi’dir” dedi
SOL TV’de açıklama yapan SOL Parti
üyesi Gizem Gül Kürekçi, Kadın cinayetleri bu ülkenin en yakıcı sorunlarından
birisi ve ne yazık ki böyle olmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında 27
kız kardeşimiz katledildi. Ve biz günlerdir
yaşıyor umuduyla izini sürdüğümüz
Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı
tarafından katledildiğini öğrendik” dedi.
“Yaşamlarımıza yönelmiş bu erkek
şiddetine karşı, mücadeleyle kazandığımız haklarımız var. Bu kazanım-

larımızdan en önemlisi de İstanbul
Sözleşmesi’dir” diyen Kürekçi, İstanbul
Sözleşmesi’nin önemini şöyle anlattı:
“İstanbul Sözleşmesi, imzacı tüm ülkeler belli yükümlülükler sıralamaktadır.
Bu sözleşme kapsamında aslında kadına
yönelik şiddeti ortaya çıkaran, toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasından, bu şiddete maruz bırakıldığında
faillerin hukuki olarak cezalandırılmasına
kadar pek çok ayrıntıyı içeren maddeler
bulunmaktadır. Tüm bunlar kadınların
yaşamını güvence altına almaktadır.
İstanbul Sözleşmesi ve bunun
gereği olarak yürürlüğe konan 6284
sayılı kanunla yaşamlarımız güvence
altına alınmaktadır. Mesele bu kadar
hayatiyken; değil bu sözleşmenin tartışmaya açılması, uygulanmasına yönelik
eksiklikler bile kabul edilemez. İstanbul
Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması

demek, erkek şiddetinin teşvik edilmesi
demektir. Kadın cinayetlerinin önünün
açılması demektir. Bu kadın düşmanı ve
gerici saldırıdan derhal vazgeçin.
Cumhurbaşkanlığından yandaş medyaya kadar kadınların hayatlarını hedef
alan bu içi boş tartışmayı sürdürmeyi
aklınıza bile getirmeyin.
Ülkemizde ve dünyada yıllardır yaşamlarımız ve haklarımız için mücadele
ediyoruz ve bugün bu kazanımlardan bir
adım bile geri atmadan bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar katledilen Emine Bulut gibi, Pınar Gültekin
gibi kız kardeşlerimize verdiğimiz sözü
unutmadık!
Bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyerek
bir adım bile geri atmadan yolumuza
devam ediyoruz. Özgür ve korkusuz
yaşamak için tüm kadınları mücadeleye
çağırıyoruz.”

SOLUN GÜNDEMİ:
Yeniden
Kurulacak Bir
Ülkeyi Aşkla
Örmeye Benzer
Devrimci Olmak
YOKSUL halk için can pazarına dönüşmüş; yıkılmış ve her yanı harap edilmiş bir
ülke yarattılar. Çürüyen bu siyasal islamcı
rejim şimdi ayakta kalabilmek için boş
hamaset ve dinciliğe dayalı bir kutuplaşma
siyaseti izliyor. Ayasofya kararıyla birlikte
şeriatçı bir azınlığın desteğini arkasına
almak için hilafet kapağını da açtılar.
Halk işsizlik ve açlık altında ezilirken
birilerinin tekbirler eşliğinde Ayosofya’ya
koştuğu bir iktidar anlayışı ile ülkenin yönetilemeceği de bu zihniyetin ülkemizi nasıl bir
karanlığın içine sürüklediği de ortada.
Öte yandan tüm bu gürültü içinde halk
daha da yoksullaşıyor. TL’nin değer kaybıyla, euro 8 TL’ye fırlıyor, altın rekorlar kırıyor.
Halkın cebindeki para eksilirken, cami-din
ekseninde yeminler edilerek, dış politikada
fetihçi bir hamaset sürdürülerek bu sorunların da üzeri örtülmeye çalışıyor.
Bunun karşısında halkın çoğunluğunun
artık bu düzenden kurtulmak istediği de
açık bir şey olmalı. Geleceksizliğe itilen
gençler, erkek şiddeti ve gerici kuşatma
altında ezilen kadınlar, emeğinin karşılığını
alamayan işçiler, köylüler... Herkes artık
yeter diyor! Ancak bu büyük muhalefet
potansiyeli, muhalefet blokunun izlediği
uzlaşmacı sağ siyasetlerle bir umutsuzluk
sarmalına sokuluyor.
Bütün bu karanlığın içinde, aydınlık bir
gelecekten umudunu kesmeden direnen
milyonlar var. Türkiye’nin geleceğine sahip
çıkmak, gençlerin, kadınların, emekçilerin ve
tüm ilerici halkın sesiyle birleşerek başarılabilecek. Bugün, SOL Parti tüm gücüyle
ülkenin her yanında böyle bir örgütlenme
anlayışının taşıyıcısı olacaktır. Bunun için,
başlayan örgütlenme çalışmalarımız (pandeminin sınırları içinde de olsa) önemli bir
karşılık buldu. Ülkenin dört bir yanında SOL
Parti örgütlenmeleri kurularak, örgütlenmemizin ilk etabını 8 Ağustos’taki Konferansımızla tamamlayacağız. Bu bir başlangıca
dönüşecek ve SOL’u kırda, köyde, fabrikada,
kampüste, mahallede her yerde örgütlemek
için yeni bir seferberlik başlatacağız. Umudu
örgütleyeceğiz.
Tüm gücümüzle, memleketimizi bu
karanlık düzenden kurmak için mücadele
edeceğiz. Kurtuluş savaşı ile kurulan Cumhuriyet’in birikimlerine sahip çıkarak; onu
da aşacak laiklik, yurtseverlik, kamuculuk,
emek ve aydınlanma değerleri üzerinden
yükselecek bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.
Böyle bir mücadele için şimdi hep birlikte
SOL’da örgütlenmenin, SOL’u örgütlemenin
zamanıdır.
Bu karanlığa karşı memlekete SOL gerek!
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50 İlde ve yüzlerce ilçede Kongre Konferans süreçleri tamamlandı:

Umudu birlikte büyütüyoruz

Aralık 2019’da yola çıkan SOL Parti il ve ilçelerde kongre
ve konferanslarını tamamladı. Partimiz 8 Ağustos’ta
Ankara’da büyük kongresini gerçekleştirecek

T

ürkiye ekonomik, sosyal ve siyasal bir kriz içinde. Toplumun
tüm kesimleri bu kriz altında
eziliyor. AKP ve MHP’den oluşan
iktidar bloku izlediği politikalarla
bu krizi çözmek bir yana onun
kaynağına dönüşmüş durumda.
Muhalefet bloku ise iktidarla bir tür
sağcılık yarışına giren politikalar
izliyor. Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini ve laikliği savunmaktan; halkın
acil taleplerine sahip çıkmaktan
uzak kalan muhalefet de bir çıkış
yolu sunamıyor. Karamsarlığı da
büyüten bu çıkışsızlık iktidarın da
elini kolaylaştırıyor. Bu karamsarlığı
aşmak için Sol Parti olarak 2019’un
Aralık ayında yola çıktık. 50 İlde ve
yüzlerce ilçede Kongre Konferans
süreçlerini tamamladık.
Sol Parti olarak sosyalizme
uzanacak sol bir geçiş bir programı
ekseninde yükselecek bir toplumsal
mücadelenin hayatın her alanında
örgütleyeceğiz. Bu düzenden çıkış
için mücadele özgürlüklerin ve demokrasinin egemen kılındığı, laikliğin ve aydınlanma değerleri üzerine
yükselen kamucu ve emekten yana
sol bir anlayışla çözülebilir. Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemi’nden
çıkış basitçe parlamenter sisteme
dönüşle sınırlı görülemez Siyasal
Partiler Yasası, Seçim Yasası, Anayasa başta olmak üzere örgütlü bir
toplum ve demokrasi temel alınarak
değiştirilmelidir. Suriye’den Libya’ya
uzanan mezhepçi siyaset anlayışları
çöktü. Bölgesel planda ve içerde bir
arada yaşam zeminleri olabildiğine
tahrip edildi. Demokratik bir çıkış
bölgesel planda bu emperyalizmin dümen suyundaki mezhepçi
politikaların tümüyle reddedilerek
bölgede ve içerde kardeşlik ve
birarada yaşam temelli siyasetlerin
güçlenmesi gerekiyor.
Şimdi pandeminin ağırlaştığı
işsizlik ve yoksulluk başta olmak
üzere halkın acil sorunlarına karşı
ülkenin dört bir yanına yayılacak
bir siyasal mücadele sürecini
başlatacağız. 8 Ağustos 2020’de
gerçekleştireceğimiz Büyük Konferansımız böyle bir mücadele için
yol haritamızın da oluşacağı yeni
bir mücadele döneminin başlangıcı
olacak.
Bu karanlık düzeni değiştirmek
için memlekete sol gerek.
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EMEĞİN TÜRKİYESİ İÇİN SOL PARTİ’DEN RAPOR:

Salgın Günlerinde Emek Ne Yapmalı?

Emeğin üzerine bir karabasan gibi çöken iktidara karşı mücadelede bir yol haritası hazırlandı. Sol
Parti’nin hazırladığı raporda “Ne Oluyor?” sorusu kadar, “Ne Yapmalı?” sorusunun da yanıtı arandı

S

ol Parti, içinden geçtiğimiz salgın
günlerinde emek hareketine dair bir
rapor hazırladı. Salgın günlerinde
“Ne Oluyor?” sorusu kadar, “Ne Yapmalı?”
sorusunun da yanıtının arandığı rapor,
Gamze Yücesan-Özdemir ve Serkan Öngel
tarafından Aziz Çelik, Aziz Konukman,
Bülent Bulduk, Hayri Kozanoğlu, İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve Zafer Aydın’ın
katkılarıyla hazırlandı.
Raporda, “Kapitalizm ancak ve ancak
güçlü bir muhalefet açığa çıktığında, geniş
emekçi kesimlerin aşağıdan müdahalesiyle
sosyal politika araçlarına daha etkin bir
biçimde başvurma ihtiyacı duymaktadır.
Dolayısıyla, emekçi kesimler açısından
çalışma yaşamına dönük politika önerileri,
sosyal politika önerileri ve emek mücadelesini yükseltmeye yönelik politika önerileri
hayatidir” denildi.
Raporda şu öneriler yer buldu:

ÇALIŞMA YAŞAMINA DÖNÜK
POLITIKA ÖNERILERI
Halk sağlığını hiçe sayarak üretime
devam etme çabası, sokağa çıkmağa
yasağında ihracatçı firmaların istisna kapsamına alınması, bacaların, işçilerin tüm
kaygılarına rağmen tütmesi bu durumun
bir sonucudur.
Bu süreçte sermayenin uzun süredir
hayalini kurduğu uzaktan çalışma pratikleri
işçi hakları göz ardı edilerek kontrolsüz
bir biçimde gerçekleşmektedir. Deneme
süresi, ücretsiz izin, telafi çalışması, 50 yaş
üstü ve 25 yaş altı çalışanların belirli süreli
iş sözleşmesiyle çalıştırılması uygulamalar, işçilerin bulaşıcı hastalık riskine karşı
korumasız bırakılması, işçilerin teknoloji
olanaklarını da kullanarak disiplin altına
almaya yönelik girişimler bu dönemin
emeğe yönelik kapsamlı saldırısının unsurlarıdır.
Çalışma yaşamına dönük olarak,
uzaktan çalışmaya ilişkin yönetmelik
çıkarılmalıdır. Çalışanlara erişememe hakkı
tanınmalıdır. İş esnasında işçiyi sürekli
gözetim altında tutan teknolojilere ve denetim mekanizmalarına izin verilmemelidir.
Yaşamak için işyerlerinin denetimi acildir
ve sendikalar, işyerlerinde işçi sağlığı iş
güvenliği kurullarını denetim ve yönlendirme mekanizmaları olarak daha etkin
kullanılmasını sağlamalıdır.

SOSYAL POLITIKA ÖNERILERI
Covid-19’un ne düzeyde bir işsizlik
yaratacağı, istihdamda ne kadar düşüş
yaşanacağı gerek işçiler gerekse ülke
açısından en önemli sorunlardan biridir.

Talepteki düşüş ve Covid-19 nedeniyle
alınan önlemlerle yüzbinlerce işyerinin üretimi durdu. Bu da işçiler açısından iş kaybı
ve işsizlik demektir. Covid-19’un yarattığı
devasa ekonomik ve sosyal tahribat her
geçen gün daha belirgin hale gelmektedir.
Salgının ciddi bir iş ve gelir kaybına yol
açtığı açıktır. Ancak öte yandan bu devasa
gelir ve iş kaybı karşısında alınan önlemler son derece sınırlı kalmış durumdadır.
Özellikle gelir kaybını gidermeye yönelik
nakdi desteklerin çok zayıf kalması salgın
sürecinin beraberinde ciddi bir yoksullaşma ve gelir eşitsizliğinde artış getirmektedir. Salgın nedeniyle kamu idarelerinin
bütçelerindeki ödeneklerin öngörülmeyen
hizmetlerin yerine getirilecek olması nedeniyle yetersiz kalacağı açıktır.
Salgın nedeniyle tüm hanelerde kadın-erkek arasında ev içi iş yükünün orantısız biçimde kadınların aleyhine artmıştır.
Kadınlar açısından salgının en yıpratıcı
etkileri okulların kapatılması, evin dışından
hizmet alımının büyük ölçüde azalması,
uyulması gereken hijyen standartları, evde
hastalanan ve bakıma muhtaç birisinin
bulunmasıdır.
Sosyal politikalara dönük olarak herkese eğitim durumuna ve vasfına uygun,
geçinebileceği bir ücretle, güvenceli iş
olanağı sağlamak kamunun temel bir sorumluğu olmalıdır. Ücretsiz, nitelikli, erişilebilir bir sağlık hizmeti herkes için ayrımsız
bir biçimde hayata geçirilmesi gereken
temel bir haktır. Ek bütçe çıkarılmalıdır.
Bütçe gelirinin vergi ayağı servet vergisine dayalı olmalıdır. Nitelikli çocuk bakım
hizmetlerinin, yaşlı ve muhtaç insanlar
bakım hizmetlerinin kamusal sorumluluk
olarak üstlenilmesini sağlayacak yatırımlar
planlanmalıdır. Ev işlerinin toplumsallaşması için adımlar atılmalıdır.

EMEK MÜCADELESINI
YÜKSELTMEYE YÖNELIK
POLITIKA ÖNERILERI
Salgın günlerinde sendikalı çalışanlar,
sendikalı işyerleri ile örgütsüz çalışanlar,
örgütsüz işyerleri arasındaki önemli farklar
öne çıkmıştır. Sendikalı işyerlerinde kısmen
tedbirler alınmış olsa da bunlar işçilerin
ölümüne çalıştırılmasına engel oluşturabilecek nitelikte değildir.
Sendikal örgütlülüğün önündeki baraj
sistemi kaldırılmalıdır. Özgür ve bağımsız
toplu sözleşme hakkı tüm işçilere tanınmalıdır. Sendikasız İşyerlerinde, işçi konseyi
ve/veya işyeri temsilciliği hayata geçirilmeli, konsey ve temsilcilikler aracılığıyla
işyerlerinde denetimler sıklaştırılmalıdır.

*SOL Parti resmi bültenidir.

Raporda ayrıca emek hareketinin salgın döneminde
kullanabileceği sloganlar şöyle belirlendi:
. Uzun çalışma saatlerine, sağlık
tedbirleri alınmamış işyerlerine karşı

3 “Yaşamak için Daha Çok
Zaman”

. Güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalışmaya karşı

3 “İnsan Onuruna
Yaraşır İş

. İşsizliğe karşı

3 “Herkesin Çalışması için
Herkesin Daha Az Çalışması”

. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe karşı

3 “Sadaka Değil Yurttaş
Hakları”

. Sağlık ve sosyal güvenlikteki
kayıplara karşı

3 “Herkese Sağlık ve Güvenceli Gelecek”

. Örgütsüzlüğe ve emeğin
sözününduyulmamasına karşı

3 “Herkese Sendika Hakkı”
“Emeğe Söz Hakkı”

