
Pandeminin birinci yılını geride bıraktık. 
Pandeminin sonuçlarını en acı biçimde yaşayanlar 

işçiler, emekçiler, küçük esnaf ve işsizler oldu. Bu 
ekonomik olarak da böyledir, işin sağlık boyutu olarak 
da böyle.  

Türk Tabipler Birliğinin rakamlarına göre, Covid-19'a 
yakalananların yüzde 80 civarı işçilerden oluşuyor. 
Tabloyu yeterince açıklayan bir rakam. İşçiler en ba-

şından beri taburlar hâlinde, çoğunlukla hiçbir önlem 
alınmadan çalışmaya sürüldü. Günü geldi, sermayenin 
ricasıyla karantina süresi bile kısaltılmış oldu. Cum-
hurbaşkanından sağlık bakanına, medyasından bilim 
kurulu üyelerine kadar herkes, salgının bastırılamama-
sının suçunu halka atıp durdular.  Oysa herkes biliyor 
ki en fazla 3 haftalık tam bir kapanma olduk-
ça etkili bir çözüm olacaktı.

‘Yerli ve Milli’ başkanlık sistemine geçil-
mesiyle birlikte alışageldiğimiz şeylerden 
biri, zırt pırt açıklanan 'yeni' ekonomik 
programlar. Alışmamış yerde don durmaz 
misali, ‘düşük Damat’ gitmiş olsa da yeni 
programlar açıklanmaya devam ediliyor.

Ama değişmeyen tek şey, açıklanan prog-

ramların sermayenin çıkarlarına olması, işçi 
ve emekçilerin cebine göz koymuş olmaları.

Saray Rejimi’nin politikası, işçi sınıfının 
sınırsız sömürüsü, rant- yağma ve savaş 
ekonomisine dayanıyor.

Merkez Bankasının rezervleri boşaltılmış 
durumda. 
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İşçi ve emekçilerin, toplumun 
bu en geniş kesiminin bu sü-
reç içerisinde fikri sorulmadığı 
gibi, sürece müdahil olabilecek 
demokratik kitle örgütleri krimi-
nalize edilir oldu. Bize denildi ki 
kısaca, siz sadece çalışın, çarkları 
döndürmeye devam edin. Ölen 
ölür, biz kalanlarla devam ede-
riz. Nasıl olsa sizden sürüyle var. 

Sürecin bize net biçimde gös-
terdiği şeyler var. Üretim süre-
cinin en önemli unsuru iş gücü 
yani işçilerdir. Çarklar dönsün 
diye alınıyor bütün kararlar. 
Çarklar dönecekse işçiler ölümü-
ne, hastalık pahasına çalışmalı. 
İşçiler, açlık korkusuyla, borcumu 
nasıl öderim kaygısıyla, gelecek 
kaygısıyla, her gün çarkları dön-
dürmeye devam etti, ediyor.

Geçenlerde açıklanan rakamla-
ra göre ülke ekonomisi pandemi 
sürecinde yüzde 1.5 civarı bü-
yümüş. İşsizlik oranı yüzde 29 
civarında. Yani hemen hemen her 
üç kişiden biri işsiz. Milyonlarca 
işçi kısa çalışma ve ücretsiz izin 
nedeniyle asgari ücretin altında 
gelire mahkûm edilmiş. Emekliler 
günde iki ekmek parası zamma. 
Ama ülke ekonomisi büyümüş. 
Mesela sanayi üretiminde artış 
var rakamlara göre. Daha az işçiy-
le, daha az maliyetle sağlanan bu 
artış, sömürü şartlarının daha da 
ağırlaştırılmış olduğunu gösteri-
yor bize. 

Pandeminin en açık biçimde 
ortaya koyduğu şeylerden biri de 
emekçilerin bu sistemde yapayal-
nız olduğu. Bir kere devlet bizim 
devletimiz değil. Salgına karşı 
halkını korumayan, hasta ve ölü 
sayılarını saklayan, açıkça halka 
yalan söyleyen, salgına karşı en 
ön safta savaşan sağlık emekçile-
rinin haklarını vermeyen, meslek 
örgütlerini kapatmaya çalışan, 
aşıyı önce kendi çevresinden baş-
latan devlet. 

Diyanet işleri, İşçileri tevekküle 
çağıran, isyan etmesini hatta karşı 
çıkmasını günah ilan eden bir 
kurumdur. Tarikatlar cemaatler 
dersen, mevcut durumu devle-
tin karanlıklarına sızmak, kendi 
kasalarını doldurmak için kulla-
nan şebekelerden başka bir şey 

değildir. 
Burjuva basın, yalan ve karanlık 

üreten bir odak. 
Burjuva siyasi partileri, her biri 

birbirinden farksız, düzenin deva-
mı için çalışan örgütlenmeler. 

Ve sendikalar. Bir yıl boyunca  
yaşanan işçi ölümlerine, işçinin 
yaşadığı açlık ve sefalet koşulla-
rına etkili bir eylem örgütlemek 
yerine, devlete “kısa çalışma 
ödeneği  devam etsin” diye yalva-
ran, işçinin iradesini gasp ederek 
patronların istediği sözleşmeleri 
imzalayan, işçiye yabancı  patro-
na dost sözde işçi örgütleri. 

Tüm bunların yanında geçtiği-
miz bir yıla yayılan öyle değerli, 
öyle önemli direnişler var ki, 
bahsetmeden olmaz. Maden işçi-
leri, market işçileri, inşaat işçileri, 
metal İşçileri, belediye işçileri, he-
men hemen her sektörden İşçiler 
işten atılmaya, sendikal hakları-
nın gasp edilmesine, ücretsiz izne 
çıkarılmaya, maaşlarının- tazmi-
natlarının ödenmemesine karşı 
direnişler yaptı. Bu direnişlerin 
çoğu, kısmi de olsa kazanımla 
sonuçlanan direnişler. Özellikle 
maden işçileri. 

İşçinin gücü üretimden gelir. 
Var olan tüm zenginliklerin yara-
tıcısı olan işçi sınıfı eğer devrimci 
bilinç ile hareket eder ve örgütle-
nirse kaybetme şansı yoktur. Göz 
göre göre ölüme gönderilen işçile-
rin, bu yok sayılmaya, bu aşağı-
lanmaya karşı, “bizlerin canı sizin 
çarklarınızdan, sizin kârınızdan 
daha değerli” diyerek grev örgüt-
leyebilmeleri, bu grevi bir genel 
greve, genel direnişe çevirebil-
meleri, ancak ve ancak devrimci 

bilinç ile oluşturdukları örgütlü-
lükleri sayesinde olur. Belediye-
lerde yaşanan grev deneyimleri 
bizlere 2-3 günlük lokal grevlerin 
bile ne kadar etkili olabildiğini 
göstermiştir. Aynı zamanda bu 
grevler bizlere bir başka şeyi daha 
göstermiştir. Sözüm ona işçiden, 
emekçiden yana olduğunu söyle-
yenler, hakkını arayan işçilerden 
rahatsız olmuşlardır. Grevi bir 
hak değil de sanki suçmuş gibi 
yansıtmaya çalışmışlardır. 

İşçi sınıfı bu örneklerden ders 
çıkarmalıdır. İşçilerin gerçek işçi 
önderleri ile buluşmaktan, dev-
rimci sosyalist sendikacılar ile 
buluşmaktan başka çıkar yolları 
yoktur. Sendikalarını gerçek işçi 
sendikası, sınıf sendikası haline 
getirmelerinin tek yolu budur. 

Bu gelişmeler ışığında yakla-
şan 1 Mayıs bizler için büyük bir 
öneme sahiptir. Kitlesel geçen 
her eylem bizler için bir kazanım, 
egemenler için ise hem bir kor-
ku, aynı anlama gelmek üzere 
sınıfın gücünü görmek demektir. 
Bu nedenle de 1 Mayıs’ın kitlesel 
geçmesinin öneminin farkındayız. 
En kitlesel 1 Mayısların Taksim 
meydanında gerçekleştiğini 
sendikalar başta olmak üzere 
tüm kurumlarımızın hatırlaması 
gerekir. 

  Önümüzdeki 1 Mayısı 
sokak sokak, mahalle mahalle, 
fabrika fabrika örgütlemeliyiz. 
Önümüzdeki 1 Mayısı cesaret ve 
inançla örgütlemeliyiz. 

Önümüzdeki 1 Mayıs'a hazır-
lanırken hedefimiz, ülkenin dört 
bir yanına dağılmış, çeşitli talep-
lerle yola çıkan direnişleri birleşik 
Emek Cephesi etrafında birleştir-
mek, önümüzdeki dönemde işçi 
ve emekçilerin iradesini örgütlü, 
çelikten bir iradeye dönüştürmek 
olmalı. 

Şimdi gücüne güvenmenin 
zamanı!

Şimdi iradeni örgütlü gücünle 
eyleme geçirme zamanı!

Şimdi kabuğundan sıyrılıp, 
kölelikten kurtulmak için müca-
deleye atılma zamanı!

Şimdi sel olup, 1 Mayıs’ta 
alanlara akma zamanı!

Her Gün 1 Mayıs, Her Gün 
Kavga!

MANŞET

Birleşik Emek Cephesi İçin İleri!

1. Sayfa’dan devam...

En sık duyulan 
değerlendirmelerden biridir; 

‘tek adam rejimine gidiyoruz!’ Tek 
adam tanımı, bir zamanların faşizm 
tanımına benziyor. Ha bire geliyor, 
bitmiyor gelmesi. Ne olunca ‘işte 
geldi’ denecek belli değil.

Tek adam denilen Erdoğan tabii 
ki. Tekliği, öyle sanıyorum ki, bin 
küsur odalı sarayında ki yalnızlığı 
için kullanılabilir. Ama asla iktidarı 
için kullanılamaz.

Bütün devlet kurumları, saray 
rejiminin hizmetinde. Polis teşkilatı 
doğal olarak. Ama alışıla gelme-
dik biçimde yargı da öyle. Diyanet 
mesela, her zaman devletin devamı 
sermayenin çıkarları için var. Ama 
bugün devletlûnün emrinde vaazla-
rı ve fetvaları ile.

Basın; bütün kurumlarıyla burju-
va basın, sarayın emrinde. Hiçbir 
direniş hiçbir gerçek öyle kolay 
kolay yırtamıyor karanlığı.

Mesela bizim liberallerin, yetmez 
ama evetçilerin bayıldığı batı! AB'si 
ile, ABD'si ile Sarayın yanında. Bir 
şey mi alacaklar? Biraz şantaj, kâh 
Halkbank davası, kâh kişisel varlı-
ğını gündeme getirerek, bazen kredi 
musluklarını, hibeleri kullanarak 
kolayca alan batılı müttefikleri var 
mesela.

Ama ne tek adam! Geleneksel 
‘laik’ sermayeden, yeni yetme yeşil 
sermayeye; bütün sermaye sınıfı 
ona hem minnettar hem de yanında.

Sendikaları var, her biri birbirin-
den tetikçi; Türk-İş'inden Hak İş'ine 
Memur Sen'ine. Yanında dizilmese-
ler bile 'sorun çıkarmayarak’ yanın-
da olanlar birde.

Bir de, öyle herkese nasip olma-
yacak bir ‘muhalefeti’ var. Hani 
insanın karşısına dilekleri yerine 
getiren bir cin çıksa tek dilek olarak 
isteyebileceği türden bir bir muha-
lefet! Her kritik eşikte saraya destek 
veren, sokağa meyleden kitleleri 
saraydan önce korkutan, eylemsiz-
lik, sessizlik öneren, ilk seçimde gi-
decekler masalı ile kitleleri uyutan; 
anasıyla-yavrusuyla muhalefet!

İşte bunların hepsi (mutlaka eksik 
bıraktığım olmuştur) saray rejimi-
nin ta kendisidir. Tek adam olsa 
olsa bu rejimin aynı anlama gelmek 
üzere ülkemiz sermaye düzeninin 
cisim bulmuş hâlidir.

Galip Yolaşan

Tek adam mı?
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Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), 

üyelerine yönelik ihraç, sürgün ve 
baskılara karşı Ankara’ya yürüme 
kararı aldı. "Çalışma hakkımı, işimi 
istiyorum" sloganıyla İstanbul'dan 
Ankara'ya gerçekleştirilecek 
yürüyüş eylemi, Ankara’da Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek 
kitlesel basın açıklamasıyla son 
bulacak.  

‘İşten atıp sivil ölüme 
mahkûm etmeye çalıştılar’

Vardıkları Kocaeli’nde, bir açıkla-
ma yapan KESK Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından ilan edilen 
OHAL ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerle ülkenin yönetildiğini 
söyledi. Gezen, OHAL’e dayanı-
larak çıkarılan kararnamelerle bir 
gecede insanların işsiz bırakıldı-
ğını söyleyerek, “KHK’ler ile işten 
atılanları etiketlediler, onları sivil 

ölüme mahkûm etmeye çalıştılar. 
İş aradıklarında iş bulamamaları 
için, iş bulduklarında ise bir şekilde 
baskı uygulayarak KHK ile atılanla-
rın çalışma ve yaşam hakkını gasp 
etmeye devam ettiler” dedi.

‘Mücadelemiz barış, 
demokrasi ve özgürlük 
mücadelesi’

Türkiye’de güvenceli çalışmanın 
sağlanması için, emekçi halkların 
ekonomik güçlük yaşamadan in-
sanca yaşayacak bir ücret alabilsin, 
insanca çalışabilsin diye de yürü-
düklerini söyleyen Aysun Gezen, 
“Bizim bu mücadelemiz aynı 
zamanda barış mücadelesi, emek 
mücadelesi, özgürlük mücadelesi-
dir” dedi.

İktidarın kamusal hizmetleri bir 
bir piyasaya açtığını insanların 
sağlık hakkına erişebilmek için 
torpil aradığını söyleyen Gezen, 
“Zenginlere ve sermayeye öncelik 
tanıdılar, salgın ile birlikte paketler 

açıkladılar hiçbir paketten emekçi-
lerin yararına tek bir satır çıkmadı” 
ifadelerini kullandı.

Gezen sözlerini noktalarken “Biz 
bu sendikaları sokaklarda var ettik 
biz bu sendikaları sokaklarda sür-

dürmeye, mücadelemizi kazanana 
kadar direnç göstermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasının ardından yü-
rüyüş heyeti Ankara'ya uğurlandı.

İşçi Gazetesi / 24 Mart 2021

İŞÇİ HABERLERİ

Esir Değil İşçiyiz, Yarının Sahibiyiz!

KESK’den Ankara yürüyüşü: "KHK’lar gidecek biz kalacağız!”

İstanbul Ayazağa bölgesinde bulunan Eroğlu 
Holding’e ait Skyland AVM’de çalışan elektrik 

işçilerinin ödenmeyen hakları için Dev Yapı-İş ve 
İnşaat-İş sendikasıyla birlikte başlattığı direniş 
5’nci gününde kazanımla sonuçlandı. Baskı ve 
gözaltı saldırılarına karşın direnişin giderek şirketi 
sıkıştıracak şekilde büyütülmesi kazanım getirdi. 
İşçilerin talepleri kabul edilerek ödemeleri yapıldı.

‘Benim yüksek mercilerde tanıdıklarım çok’
Pandemiyi fırsata çevirdiğini açıkça işçilere söyle-

yen şirket patronu, “iş yok, ben çağırdığım zaman 
gelirsiniz” pişkinliğiyle işçileri ikinci kez kısa çalış-
ma ödeneği olan 1.100 liraya mahkûm etmek istedi. 
İşçilerin, ‘iş yoksa çıkışımızı ver’ talebini kabul eden 
şirket, kıdem tazminatlarını gerçek ücret üzerinden 
değil devlete gösterdiği asgari ücret üzerinden he-
saplarken ihbar tazminatını ödemeyi kabul etmedi.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma imkanını da yok 
eden bu dayatma sonrasında, Dev Yapı-İş ve İnşaat-
İş gibi mücadeleci kimlikleriyle bilinen iki sendi-
kanın yetkilileriyle görüşen işçiler, birlikte alınan 
kararla direniş başlattılar.

Sendikaların devreye girmesiyle ihbar tazmina-
tının yarısını ödemeyi kabul eden patron direnişin 
sürmesi üzerine, ‘benim yüksek mercilerde tanıdık-
larım çok, istersem sizi buradan anında süpürürüm’ 
gibi tehditlerle ve polis zoruyla yıldırmaya çalıştı.

Örgütlü direniş kazandırdı
Yağışlı ve soğuk havaya rağmen kararlılıklarını 

bozmayan işçiler ve sendika yöneticileri, direnişin 
sürdüğü 5 gün boyunca AVM girişine oturma eyle-
mi, otoparkı girişini kapatma, Holdinge ait Collins 
mağazasında teşhir eylemi gibi direnişi giderek 
tırmandıran bir mücadele hattı örgütlediler.

Patronun yüksek mercilerdeki tanıdıklarından 
biri olduğunu alenice gösteren emniyet yetkilisinin 
tehditleri, işçiler ve sendikacıları yerlerde sürükle-
yerek gözaltına alma saldırıları, direnişin daha fazla 
kamuoyunda duyulmasına yol açarken kararlılığını 
da pekiştirdi.

İşçilere bugüne kadar plazanın tepesinden baka-
rak kaile almayan, ‘1-2 gün bağırır-çağırır giderler’ 
havasında olan patron, giderek sesi yükselen kararlı 
direniş üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Al-

tıncı gün için kitlesel bir eyleme hazırlık yapan 
direnişçilerle görüşülerek talepleri kabul edildi.

Direnişte geçen 5 gün de dahil olmak üzere 
kıdem tazminatlarının alınan gerçek ücretler 
üzerinden ödenmesi, ihbar tazminatının tam 
ödenmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanma 
gibi haklar koparılıp alındı.

Sendikacılar başta olmak üzere kendileriyle 
dayanışma gösteren her kese selam gönderen 
işçiler, birlik olup örgütlü bir güç olarak hare-
ket ettiklerinde, kendilerini bugüne kadar hiçe 
sayan ‘büyük’ patronların nasıl küçüldüklerini 
hep beraber görmüş oldular.

Örgütsüz işçi bir hiç, örgütlü işçi her şeydir!
İşçi Gazetesi / 25 Mart 2021

Skayland işçileri direndi kazandı
Eroğlu Holding’e ait Skyland AVM’de tazminat hakları gaspedilmek istenen işçilerin 
Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikasıyla birlikte sürdürdüğü direniş, 5. gününde 
kazanımla sonuçlandı.

Kocaeli Hyundai 
fabrikasında çalışan 
işçiler, şirketin düşük zam 
dayatmasını yaptıkları 
yürüyüşle protesto etti. 

Yürüyüşleri polis tarafından 
engellenmek istenen işçiler, 

"taleplerimiz karşılanana kadar geri 
adım atmayacağız" dediler.

Fabrikanın kuruluşundan bu ya 
sendikal örgütlenmeye gitmeleri-
ne izin verilmeyen işçiler pandemi 
döneminde de aralıksız çalışmıştı. 
Açıklanan düşük zam oranlarını 
kabul etmeyeceklerini söyleyen 
işçilerin başlattıkları direniş üzeri-
ne şirket yönetimi, zam oranlarını 
yeniden gözden geçirileceklerini 
bildirdi. Bunun üzerine eylem sona 
erdi. Zam görüşmeleri önümüzdeki 
günlerde yeniden gerçekleştirilecek.

İşçi Gazetesi / 26 Mart 2021

Hyundai'de işçiler 
sefalet zammına karşı 
eylemde

KESK, üyelerine yönelik baskı, ihraç ve sürgünlere karşı İstanbul'dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. İzmit’teki basın 
açıklamasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, tüm işçiler için güvenceli ve insanca yaşama koşulları için 
yürüdüklerini belirtti.
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

İnsanca yaşam için mücadele eden işçiler değil sizin yaptığınız ahlaksızlık!
Pandemide fabrika sahipleri, milyarderler 
servetine servet kattı. İşçilerin, emekçilerin 
payına ise asgari ücret, açlık, yoksulluk, 
hastalık, ölümüne çalışma, artan çalışma 
saatleri, kısa çalışma, işsizlik düştü. 
Bu koşullara isyan eden, emeği, onuru 
için sendikalı olan işçiler ise işverenler 
tarafından Kod 29’la işten atıldı.
‘Formalite’ olduğu anlaşılan yasaya göre 
işçileri işten çıkarmak yasak. Ancak 4857 
sayılı iş kanunda patronlara tanınan 
“ahlaksız davranışlarda bulunma” 
halinde tazminatsız işçi çıkarma 
maddesini patronlar sopa olarak kullandı, 
kullanıyorlar.
Hakkını mı istiyorsun, ücretine zam 
mı istedin, fazla mesainin parası mı 
dedin, sendikaya mı üye oldun; o zaman 
“ahlaksızsın” deyip işçiyi işten atıyorlar. 
İşçiyi tazminatından, işsizlik sigortasında 

mahrum ettikleri gibi bir daha iş bulmasını 
da engelliyorlar.
İşçiler bu saldırılara karşı, “sizin yaptığınız 
ahlaksızlık” diyerek fabrika önlerinde, 
meydanlarda direnmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz Mart ayının hareketli bir 
gündemi belediyelerdeki Toplu İş Sözleşmesi 
(TİS) süreçleri idi. Kadroya geçerek sendikalı 
olan on binlerce belediye işçisi, sermayenin 
ücretleri aşağı çekme saldırısından nasibini 
aldı.
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten 
atılanların yanı sıra 2 yıllık KHK sürecinin 
sona ermesini bekleyen Belediye işçilerinin 
TİS görüşmeleri birçok yerde hüsranla 
sonuçlandı. Neredeyse tamamında büyük 
rant vurgunlarının döndüğü belediyelerde, 
sıra işçilere gelince “bütçemiz yok” denilerek 
işçilere asgari ücreti bir miktar aşan tavan 
ücretleri reva görüldü. İşçilerin üyesi olduğu 

sendika merkezleri, işçinin iradesini hiçe 
sayarak oldu-bittilerle sözleşmelere imza 
attı. Söz konusu olan CHP’li belediyeler 
olunca “çöpçüler bu kadar maaş mı almalı 
canım” feryatları yükseldi!
Tüm yaşananlar bize daha net gösteriyor 
ki işçilerin, emekçilerin kaderlerini kendi 
ellerine alması, örgütlülüklerini geliştirmesi, 
mücadeleyi büyütmesi, sendikalarını başına 
çöreklenmiş asalakları kovarak geri alması 
zorunlu...
Önümüz 1 Mayıs! Şimdi mücadeleye 
daha sıkı sarılmanın zamanı. 1 Mayıs’ı, 
örgütlülüğümüzü büyütmenin kaldıracına 
dönüştürmek, işçi sınıfının gücünü dosta, 
düşmana gösterme zamanı...
...
İşçilerin, Mart ayı içinde insanca yaşam 
taleplerini yükselttikleri direniş ve 
eylemler derleyebildiğimiz kadarıyla şöyle;

Kocaeli-Gebze Baldur 
Süspansiyon'da çalışan ve 

hakları için greve çıkan işçiler, 
mücadelelerinde 3 ayı geride 
bıraktı. Baldur Süspansiyonda 
25 Aralık’ta başlayan Grev ilk 
günkü kararlılıkla devam ediyor

Baldur İşçileri ise İşçilerin 
sendika ve toplu sözleşme hakkı 
tanınmasın ve İşten atılan işçiler 
geri alınmasını istiyor.

Baldur metal grevi sürüyor

Birleşik Metal-İş’le sürdürülen 
görüşmelerde anlaşma sağlandı. 
İşçilerin 19 gündür devam ettirdik-
leri grev sona erdi.

Patronun resmi enflasyonun daha 
da altında kalan ücret zammını ka-
bul etmeyen işçiler 9 Mart’ta greve 
çıkmıştı.

Birleşik Metal-İş Genel Merke-

zi’nde patronla yapılan görüşmeler 
anlaşma ile sonuçlandı. Yapılan 
anlaşma ile, birinci altı aylık dönem 
için işçinin eline geçecek ücretlere 
yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Ücretlere, 2. altı ayda yüzde 6, 
diğer altışar aylarda ise enflasyon 
oranında zam yapılacak.

Grevdeki Cem Bialetti'de anlaşma sağlandı

Karaman’da faaliyet gösteren 
Döhler Fabrikası’nda Tekgıda-

İş Sendikası’nda örgütlendikleri 
için Kod 29 ile işten çıkarılan işçiler 
şirketin İstanbul’daki merkezi 
önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan Tekgıda-İş 
Genel Teşkilat Sekreteri İbrahim 
Ören, Döhler patronuna, "Pandemi 
sürecindeki işten çıkarma yasağını 

yalan beyan-
larla aşmak 
mı ahlak, 
Anayasal 
hakkı kullanıp 
sendikaya üye 
oldu diye işten 
atmak mı ah-
lak” ifadelerini 
kullandı.

Döhler Gıda patronunun ahlaksızlığı!

Kod-29'la işten atılan, ücretsiz 
izin verilen işçiler İstanbul 

ve İzmir'de işlerini geri almak 
için direnmeye devam ediyor. 9 
Aralık’tan beri eylemlerine devam 
ediyor. İşçiler işe geri dönmeyi, 
sendika üyelerine yapılan 
baskının sonlandırılmasını ve 
sendikal haklarını kullanabilmeyi 
talep ediyor.

PTT işçilerin direnişi 4. ayında

CHP İstanbul İl Başkanlığı 
önünde eylem yapan 

Bakırköy Belediyesi 
işçileri, CHP'li Bakırköy 
Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu'nun işçi 
düşmanı tavrını protesto 
etti, haklarını istedi.

Hükümet eliyle yüzde 
4 zamma mahkûm edilen 
Bakırköy Belediyesi işçi-
leri, aylardır süren toplu 
sözleşme görüşmelerinde 

anlaşma sağlanamaması üzerine 
büyük mağduriyet yaşıyor.

Bakırköy Belediyesi işçilerinden CHP önünde eylem

İstanbul’da AKP'li Bayrampaşa 
Belediyesi önünde toplanan 

işçiler, yönetimin dayattığı asgari 
ücret düzeyindeki yeni toplu 
sözleşmeye dayatmasına karşı 
eylemlerini sürdürüyor.

İşçilerin en az 30 aydır sözleş-
melerini uygulamayan, sendika 
temsilcilerini Kod-29 ile işten atan 
Bayrampaşa Belediyesi, öncü işçi-
leri Kod-29 ile işten attı. Belediyesi 
önünde toplanan işçiler imzalanan 

sözleşmedeki haklarını ve işten 
atılan arkadaşlarının işe iadelerini 
istedi.

AKP’li Bayrampaşa Belediye işçileri direnişte

Anadolu Grubu bünyesindeki 
Migros’un depolarında günde 

16 saat çalışmaya, tacize, mobbinge, 
ağır çalışma koşullarına karşı 
örgütlenerek DGD Sendikası'na 
üye olan işçiler, ücretsiz izine 
çıkarılarak cezalandırılmak istendi. 
Direnişleri 3. ayının geride bırakan 
Migros işçileri, “Örgütlenme 
hakkımıza ısrarla sahip çıkmaya 
devam edeceğiz” diyerek 
eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Migros İşçilerinin direnişi sürüyor
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Sendikalaştıkları için keyfi 
bir biçimde işten çıkarılan 

DEV TEKSTİL üyesi SML 
Etiket işçilerinin direnişi 2’nci 
ayını doldurdu.

Daha önce SML Etiket'in 
çalıştığı tekstil markalarının 
bulunduğu AVM’ler önünde 
eylem yapan direnişçi işçiler, 
bu eylemlerini yaygınlaştırarak 
sürdüreceklerini söylediler.

İşten atılan SML işçilerinin eylemi sürüyor

Dünyanın önde 
gelen peynir 

üreticilerinden biri 
olan Bel Karper’de 
patron, uzun uğraşlar 
sonucu örgütlenerek 
toplu iş sözleşmesi 
(TİS) yetkisi alan 
Tekgıda-İş sendikasıyla 
masaya oturmazken, 
işyeri baştemsilcisini de Kod 29 
bildirimiyle işten atıp 12 işçiyi de 
ücretsiz izine gönderdi. Bel Karper 
işçileri ise bu saldırıya direnişle 
karşılık verdi.

Direnişçi işçiler, Tekirdağ/Çor-

lu’da bulunan fabrika önünde ger-
çekleştirdikleri eylemle birlikte hak 
ve hürriyetlerini patronun insafına 
terk etmeyeceklerini, mücadeleyi 
büyüteceklerini bir kez daha vur-
guladılar.

Bel Karper’de işçi kıyımı

Antep’te Güven Boya ve Yasin 
Kaplan Halı’da, DİSK'e 

bağlı Tekstil İş Sendikası’na üye 
oldukları için Kod-29 ile işten 
çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.

Yasin Kaplan Halı önünde 
yapılan açıklamada, “Üzerimizde 
kurduğunuz baskılar bizleri yıldı-
ramayacak. İşe geri alınana kadar, 
iki fabrikadaki baskılar ve sendika 
düşmanlığı da bitene kadar müca-
delemiz sürecek” denildi.

Yasin Kaplan ve Güven Boya'da direniş sürüyor

DERİTEKS’in örgütlü 
olduğu Tuzla CPS 

Otomotiv işçileri, patronların 
arasındaki anlaşmazlık 
bahane edilerek ücret 
ödemelerinde aksama 
yaşanmasına tepki gösterdi, 
haklarını istedi.

CPS Otomotiv eyleminin 29. 
gününde patronlar ile DERİ-
TEKS yöneticileri bir araya 
gelerek toplantı yaptı. Yakla-
şık 1 saat süren toplantının 
olumsuz geçmesi sonucu sendika 
yönetimi ve işçiler direnişe de-

vam kararı aldı. İşçilerin tazminat 
hakları için yaptıkları eylem devam 
ediyor.

CPS İşçileri: Ücretler ödensin, iş güvencesi sağlansın

İstanbul Haramidere’de bulunan 
Sinbo fabrikasından ücretsiz 

izin saldırısına direnen ve kazanan 
TOMİS üyesi işçilerinden Dilbent 
Türker, bu kez de Kod 29’dan işten 
çıkarıldı. Sendikasıyla beraber 
fabrika önüne yeniden direniş 
çadırı kuran Türker’in Kod 29’un 
kaldırılması talebiyle başladığı 
direniş üç ayı aştı.

Geçtiğimiz günlerde Sinbo’nun 
üyesi olduğu patron örgütü MÜ-
SİAD önünde eylem gerçekleştiren 
TOMİS üyesi işçiler, “Sinbo patronu 
örgütlü, işçileri de örgütlü olacak! 
Ama işçiler TOMİS'li olunca kıya-
met kopuyor. Sendika düşmanlı-
ğından Sinbo kadar MÜSİAD da 
sorumludur!” diye seslendiler.

Sinbo işçisi direnişini sürdürüyor

Sendikanın örgütlenme 
faaliyeti yürüttüğü 

taşımacılık işkolundaki 
TÜVTÜRK Muayene 
İstasyonlarında sendikaya 
üye oldukları için işten atılan 
işçilerin işe geri dönme 
mücadeleleri sürüyor. 
Kastamonu, Muğla ve Urfa’da 
bulunan İstasyonlardaki 
direnişler ayları, yılları geride 
bırakarak devam ediyor.

Uzel işçilerinin direnişi yıllar önce 
kapatılan fabrika önünde sürüyor. 
Alamadıkları tazminatları için çadır 
kuran işçilerin direnişi 7’nci ayına 
girdi.

Milas’ta kurulu Kömürcüoğlu 
Çınartas şirketinden Nakliyat-İş 
sendikasına üye olmalarının ar-
dından işten atılan işçilerin işletme 
önündeki direnişi bir yılı doldur-
mak üzere.

Nakliyat İş öncülüğündeki direnişler devam ediyor

Aydın Çine ilçesindeki Polat 
Madende işçiler sendika 

mücadelesini kazandı. 2017 
yılından beri Polat Madende 
örgütlenme çalışması yürüten 
Genel Maden İş Sendikası, 
işverenin açmış olduğu yetki 
davasını kazandı.

Sendikal mücadele başlaması 

üzerine şirket patronu 8 vardiya 
amiri ve 1 ustabaşını işten atmıştı. 
Çalışma şartlarının zorluğu ve mes-
lek hastalıkları pençesinde yaşama-
ya çalışan işçiler ise işten atmalara 
rağmen sendikada örgütlenmeye 
devam ederek sendika haklarını 
kazandı.

Çine’de işçileri yetki davasını kazandı

Manisa’nın Soma 
ilçesinde faaliyet 

gösteren Polyak 
Maden şirketi pandemi 
döneminde çalıştırdığı 750 
işçiyi ücretsiz izne çıkardı.

Polyak’ta ücretsiz izne 
çıkarılan 750 işçinin duru-
muna ilişkin şirket yöne-
timi ile görüşen Bağımsız 
Maden-İş Genel Başkanı 
Tahir Çetin, bir hafta 
içerisinde işe geri dönüş-
ler sağlanmadığı takdirde eylem 
yapacaklarını duyurdu.

Polyak Maden, pandeminin ilk 

haftalarında işçileri konteynerlerde 
tutarak toplama kampı koşulların-
da çalıştırmıştı.

Soma’da 750 işçi ücretsiz izne çıkarıldı

Artı Gerçek ve Artı 
TV'de çalışan 

gazeteciler, gazete 
yönetiminin uyguladığı 
baskıları kamuoyunda 
duyurdular.

DİSK Basın-İş, Artı TV 
ve Artı Gerçek yöneti-
minin 4 Mart'ta sendika 
ile imzaladığı protokol 
sonrası 7 gazetecinin işten 
çıkartıldığını ya da ücretli/
ücretsiz izine gönderil-
diğini, 50 gazeteci ve çalışanın ise 

'sözleşme feshi' ile işsiz kalacağını 
açıkladı.

Artı TV ve Artı Gerçek'te gazeteci kıyımı!

Kırklareli Lüleburgaz’daki Ak 
Nişasta’da işçiler çalışma 

koşullarının ve ücretlerinin 
iyileştirilmesi için Özgıda-İş’e üye 
oldu. 

Çalışma Bakanlığından yetki 
belgesinin gelmesi üzerine patron 
7 işçiyi Kod-29’dan işten attı. İşçiler 
bunun üzerine fabrika önünde dire-
niş başlattı.

Ak Nişasta’da sendikal örgütlenmeye saldırı
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 Sermaye Vampirdir İşçi Kanı Emmektedir!

İSİG’in, ulusal ve yerel basın-
dan, işçilerin mesai arkadaşları, 
aileleri, iş güvenliği uzmanları, 
işyeri hekimleri, meslek örgütleri 
ve sendikalardan öğrendiği bilgi-
lere dayanarak tespit edebildiği 
kadarıyla Şubat ayında en az 
138 işçi iş cinayetlerinde hayatını 
kaybetti...

İSİG Meclisi Şubat ayı İş 
Cinayetleri Raporunda yer alan 
veriler şöyle:

• 138 emekçinin 113’ü ücretli 
(işçi ve memur), 25’i kendi nam 

ve hesabına çalışanlardan (çiftçi 
ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 7’si kadın işçi, 131’i 
erkek işçi. Kadın işçi cinayetle-
ri ticaret, sağlık ve konaklama 
işkollarında gerçekleşti...

• Dört çocuk işçi can verdi. Ço-
cuk işçi ölümleri tarım ve inşaat 
işkollarında gerçekleşti…

• 51 yaş ve üstünde ise çalışır-
ken ölen 46 emekçi bulunuyor...

• 5 göçmen/mülteci işçi hayatı-
nı kaybetti: 3’ü Suriyeli, 1’i İranlı 
ve 1’i Ugandalı...

• Ölen işçilerin 6’sı sendikalı. 
Sendikalı işçiler tekstil ve sağlık 
işkollarında çalışıyordu.

• Ölümler en çok inşaat, sağlık, 
ticaret/eğitim/büro, tarım, taşı-
macılık, metal, madencilik, ko-
naklama, tekstil, gemi/tersane ve 
güvenlik işkollarında gerçekleşti.

• En fazla ölüm nedenleri 
sırasıyla Covid-19, ezilme/göçük, 
trafik/servis kazası, yüksekten 
düşme, kalp krizi, intihar, patla-
ma/yanma ve elektrik çarpması.

Şubat ayında en az 138 işçi iş cinayetlerinde 
hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şubat ayında yaşanan iş cinayetlerinde 
en az 138 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şubat ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 138 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Sebaattin B., Mustafa Zümber, Özgür Can Akbulut, Barış Akbulut, Rojhat Altuntaş, Osman Yılmaz, Ahmet Yıldız, Mahmut Arı, Mehmet Ka-
rataş, Erol Yiğit, Mehmet Berber, Mustafa Uysal, Bayram Kökçe, Gökhan Süt, Mehmet Ali Ersoy, İsmail Tekin, Hakan Altekin, Salih Yıldırım, 
Adem Yıldız, Taner Çulhaoğlu, Murat Arı, Mahmut Tok, Gökhan Dinç, Recep Ceylan, Ercan Akyürek, Nail Başaran, Haydar Kaya, İrfan 
Arslanhan, Emir Dibo, İlhan Doğan, İlhan Tütüncü, Cevat Türedi, Fehim Aba, Serdar Abo, Toygun Ateş, Tekin Özdemir, Mustafa Okuşluğ, 
Cuma Topraktaş, Kader Balcı, Hüseyin Demiray, Metin Mimir, İlhan Mimir, İhsan Mimir, Sevil Akyüz, Reşat Keskin, Endercan Kutkan, 
Taner Kavas, Müslüm Yılmaz, Serkan Turgut, Hakan Arslan, Ahmet ., Hüseyin Akkurt, Erhan Tanrıverdi, Mehmet Altan, Ali Uzunmehmet, 
İbrahim Zuveyn, Latif A., Sinan Çakır, İbrahim Koçoğlu, İsmail Aslan, Mehmet Çetinkaya, Abdullah Polat, Ahmet Önay, Emre S., M.K., 
Ömer Şimşek, Ziyed Ağcı, Ünal Çetinkaya, Yalçın Sütçü, Yüksel Bilgin, M.E., Murat Kara, Hasan Özpınar, Hüseyin Kızılaslan, İ. Karadeniz, 
İbrahim Uysal, Mustafa Gündoğdu, Erkan Tarıer, Dursun Tuğran, Hakan Bozan, Enver Taş, Mustafa Yıldız, Ender Erdoğan, Metin Agartan-
can, Namık Adlim, Aydın Keleşoğlu, Koray Tombak, Necmi Kaya, Celil Candar, Adem Gülsatar, Şaban Çivi, Murat Kuran, Fahri İnci, Sefa 
Erdem, Muammer Alak, Turan Arslan, Emel Yaman, Mehmet Tevfik Yardak, Serpil Ertuğbay, Eşsiz Çınaroğlu, İbrahim Bayraktar, L.Aktan 
Kokuoğlu, Emrullah Maraş, Abdülaziz Aslan, Rıza Uğur Keçecioğlu, Güven Erarslanlar, Mustafa Yalçın, Halil Onalt, Talat Aydemir, Sakine 
Kılıç, Kaya Kılıç, Kemal Derin, Adem Hacıoğlu, Necmi Arslan, Halil Bozdağ, Şener Karakış, Fatma Nurcan Uspulat, Mehmet Ertane, Meh-
met Ergün Savçın, Enis Dailli, Royce Namubiru, Mehmet Mert El, Özgür Hizmetli, Emre Karavuş, Murat Güven, Yusuf Acar, Halil Çetin-
kaya, Tekin Çiçek, Sıtkı Vural, Yakup Kahveci, Mustafa Veziroğlu, Halil Muslu, Raci Ceyhan, Ahmet Tarı, Tugay Adak, Bardia Gharibi ve 
ismini öğrenemediğimiz 2 işçi...

İşçi Gazetesi / 07 Mart 2021

Devlet ve sermayenin uyguladı-
ğı politikalarla salgının bedelinin 
işçilere çıkartıldığını, Covid-19’un 
bir işçi sınıfı hastalığını olduğunu 
vurgulayan İSİG Meclisi, ellerin-
deki yetersiz verilere karşın, tespit 
edebildikleri kadarıyla, salgının 
birinci yılında en az 861 işçinin 
Covid-19 nedeniyle hayatını kay-
bettiğini duyurdu.

İSİG Meclisi’nin yayımladığı ra-
pora göre salgının birinci yılında 
Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin 
aylara göre dağılımı:

2020 yılında Mart ayının son 
yirmi gününde en az 14 işçi, Nisan 
ayında en az 104 işçi, Mayıs ayında 
en az 29 işçi, Haziran ayında en az 
13 işçi, Temmuz ayında en az 16 
işçi, Ağustos ayında en az 57 işçi, 
Eylül ayında en az 52 işçi, Ekim 
ayında en az 53 işçi, Kasım ayında 
en az 162 işçi, Aralık ayında en az 

242 işçi, 2021 yılında Ocak ayında 
en az 80 işçi, Şubat ayında en az 35 
işçi ve Mart ayının ilk on günün-
de en az 4 işçi Covid-19 nedeniyle 
hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin işkollarına göre 
dağılımı:

Sağlık, Sosyal Hizmetler, 367 
emekçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Si-
nema, 228 emekçi; Belediye, Genel 
İşler, 71 işçi; Savunma, Güvenlik, 45 
işçi; Metal, 29 işçi; Tekstil, Deri, 28 
işçi; Taşımacılık, 20 işçi; Konakla-
ma, Eğlence, 15 işçi; Tarım, Orman, 
8 işçi; Petro-Kimya, Lastik, 7 işçi; 
Banka, Finans, Sigorta, 7 işçi; Enerji, 
6 işçi; Basın, Gazetecilik, 5 işçi; 
İnşaat, Yol, 5 işçi; Gıda, 4 işçi; Ağaç, 
Kâğıt, 3 işçi; İletişim, 3 işçi; Çimen-
to, Toprak, Cam, 3 işçi; Madencilik, 
2 işçi; Elimizdeki veriler ışığında 
çalıştığı işkolunu belirleyemediği-
miz 5 işçi hayatını kaybetti…

İş cinayetlerinin şehirlere göre 
dağılımı:

178 ölüm İstanbul’da; 42 ölüm 
Ankara’da; 41 ölüm İzmir’de; 38 
ölüm Kocaeli’de; 33 ölüm Bursa’da; 
30’ar ölüm Diyarbakır ve Mersin’de; 
28 ölüm Hatay’da; 25’er ölüm 
Gaziantep ve Kayseri’de; 24 ölüm 
Konya’da; 23 ölüm Manisa’da; 19 
ölüm Aydın’da; 18 ölüm Denizli’de; 
17 ölüm Urfa’da; 16’şar ölüm Adana 
ve Samsun’da; 12 ölüm Kahraman-
maraş’ta; 11’er ölüm Osmaniye ve 
Sakarya’da; 10’ar ölüm Antalya ve 
Tekirdağ’da; 9’ar ölüm Erzurum ve 
Trabzon’da; 8’er ölüm Malatya ve 
Zonguldak’ta; 7’şer ölüm Balıkesir, 
Elazığ, Isparta, Kütahya, Ordu ve 
Van’da; 6’şar ölüm Çankırı, Edir-
ne ve Muğla’da; 5’er ölüm Afyon, 
Çorum, Düzce, Eskişehir, Giresun, 
Kastamonu, Kırıkkale, Nevşehir 
ve Tokat’ta; 4’er ölüm Ağrı, Bin-

göl ve Mardin’de; 3’er ölüm Bolu, 
Karaman, Kırklareli, Rize, Sivas 
ve Uşak’ta; 2’şer ölüm Adıyaman, 
Aksaray, Amasya, Burdur, Iğdır, 
Karabük, Kilis, Sinop, Yalova ve 
Yozgat’ta; 1’er ölüm Artvin, Bat-
man, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Erzin-
can, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, 
Niğde ve Siirt’te; 4 ölüm Yurtdışın-
da meydana geldi.

isigmeclisi.org / 19.03.2021

Covid-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır;                                                                                                                            
Salgının birinci yılında en az 861 işçi Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Covid-19 salgının birinci yılında 
(11 Mart 2020 – 10 Mart 2021) en az 861 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Dünyayı İstiyoruz Kırıntı Değil!

Belediyelerdeki  TİS Görüşmesi Deneyimleri
İşyeri Komiteleri Zorunluluk, 

Sendikalarımızın Her Kademesini Geri Almak Görev!
Belediye işçileri 2 yıllık KHK sürecinin 

ardından birçok ilde sendikalaştı ve 
insanca bir ücret, insanca çalışma koşulları 
için TİS görüşmelerini bekledi. Bugün gelinen 
noktada ise birçok belediyede TİS görüşmeleri 
hüsranla sonuçlandı. Hangi partinin belediyesi 
olduğundan bağımsız bütün belediyelerin 
sergilediği ortak tavır ortadadır. Yani ne her şey 
çok güzel oldu ne de “gönül belediyeciliğinde” 
gönül işçiden yana oldu. Şaşırdık mı, 
beklemediğimiz bir durum muydu? Hayır. 

Diğer yandan ise sendikalar işçileri yarı yolda 
bıraktı. Grev burada bir turnusol kâğıdı görevi 
görmüş oldu. Bir grev neleri ortaya çıkarabiliyor 
hep birlikte görmüş olduk.
1. Genel-İş ilan ettiği bu 3 grevde de süreci 

yönetemediği gibi işçileri de yarı yolda bı-
rakmıştır. Genel-İş tarihten yemenin bir sonu 
olduğunu fark etmelidir. Hem genel merkez 
hem de şubeler sürecin bir parçasıdır, kimse 
kendini sürecin dışında tutup yalıtarak tartış-
ma yürütemez. 3 belediyede de bir grev ha-
zırlık süreci yürütülmemesinden sürece nasıl 
yaklaşıldığını anlayabiliriz. Grev eğitimleri 
yapılmamış, görevlendirmeler netleştirilme-
miş, alanda kalıcı olmak üzere herhangi bir 
planlama ayarlanmamıştır. Yüz binden fazla 
üyesi olan sendikanın grev bütçesi nerededir? 
Grevdeki işçilerin en temel yeme-içme ihti-
yaçları dahi organize edilememiştir. Bunlar 
basit gibi görünse de bir grevin ciddiyetini 
anlamak açısından oldukça önemlidir. Yani 
sözde sertlik değil, eylemde netlik önemlidir 
ve bunu ne Genel-İş’in merkezi ne de şubeler 
ortaya koyamamıştır.    

2. Bu süreç, bize, bir işçi hakkını aradığında, 
kimlerin sahneye doluştuğunu da bir kez 
daha göstermiştir. Ve gördük ki sadece AK 
Parti’nin değil CHP’nin de trolleri varmış. 
Gördük ki bir işçi hakkını arayınca herkes 

karşısında dikilir olmuş. 
İşçiler 5000 TL isteyince sen 
kimsin ki bu parayı istiyor-
sun demeler başlamış. So-
rulması gereken asıl soruyu 
biz soruyoruz. İşçiler in-
sanca bir yaşam isteyemez 
mi? Siz kendinizi nerede 
görüp de onların insanca 
yaşamaya ancak yetecek bir 
ücret talep etmesine karşı 
duruyorsunuz?  Ki istedik-
leri para yoksulluk sınırının 
4 bin TL altındadır. Ellerine 
geçecek olan para her şey 
dahil olduğundan net maa-
şın kendisi zaten asgari ücretin biraz üstünde 
bir ücrete denk gelmektedir. 

Çöpler toplanmayınca devreye sokulan troller, 
işçi ile halkı karşı karşıya getirmeye çalışmış, 
pandemiyi koz olarak kullanmaya çalışmışlar-
dır. Ama şunun farkında olmak zorundalardır. 
Belediyelerde çalışan 2000’den fazla işçi pande-
mi başladığından beri sürekli çalıştılar, onların 
aileleri yok mu ya da sağlıklı çalışma koşullarını 
hak etmiyorlar mı? Belediye bir gün olsun işçile-
rin hangi koşullarda çalıştığına dönüp baktı mı? 
Grev kimin dost, kimin düşman olduğunu bir 
kez daha göstermiştir.
3. İşçi sınıfının tarihi Anadolu topraklarında 

mücadele ile doludur. Grev hakkını grev ile 
kazandığı bir tarihe sahiptir. Bu yüzden hak-
kını araması gereken her yerde hakkını arar. 
Grev bir turnusol kâğıdı görevi görmüştür ve 
sözde işçi dostu görünenler birden sormaya 
başlamıştır “Neden CHP belediyesinde grev 
yapıyorsunuz? AKP belediyesinde grev yapa-
bilir miydiniz?” Biz de soruyoruz “Hayırdır 
belediyeler babanızın malı mı? İşçinin hakkı-
nı arayabildiği ortam olması sizi rahatsız mı 

ediyor?” Gördüğümüz 
kadarı ile CHP’li beledi-
yelerde grev yapılamı-
yormuş zaten, AKP’den 
tek farkı; işçiyi değil 
sendikayı tehdit etme-
si. İşçiyi işten atmakla 
tehdit etmiyor, işçiyi 
toplumla karşı karşıya 
getirmeye çalışıyor. 
Kısacası kimsenin 
babasının yeri değil o 
belediyeler. Nasıl ki her 
fabrikada işçi hak araya-
bilir ise aynı şekilde her 
belediyede de hakkını 

arayabilir? Sormanız gereken neden AKP’li 
belediyeler hakkını vermiyor? Madem her 
şey güzel olacaktı CHP’li belediyeler neden 
işçiye hakkını vermiyor?

4. Biz işçilerin de hatalarının eksikliklerinin 
olduğu ortadadır. İrademizin olması sorunla-
rın çözümü için yeterli değildir, her düzeyde 
örgütlülüğümüzün de gelişmesine ihtiyaç 
vardır. Henüz sendikalarımızı geri alamadık. 
Henüz işyeri komitelerimiz yok. Bu grevler 
somut olarak göstermiştir ki işyeri komiteleri 
ihtiyaçtır. Sendikalı olmak yetmez, örgütlü 
bir şekilde sendikanın içinde olmalıyız ancak 
ve ancak söz, yetki, karar hakkımızı böyle ele 
geçirebiliriz. Ve bu grevlerden çıkaracağımız 
en önemli derslerden bazıları da şunlar olma-
lıdır; greve çıkılmadan önce grev komiteleri 
kurulmalıdır. İşleyiş ve ihtiyaçlar önceden 
belirlenmelidir. Sınıfın her kesimi ile daya-
nışma öncelikli olmalıdır.  Belediye işçileri 
içinde koordinasyon ve dayanışma arttıkça 
mücadele gelişecektir. Bizler bu grevlerden 
dersler çıkarmak ve bu dersler ile mücadeleyi 
büyütmek, önümüzde ki sürece hazırlanmak 
zorundayız. Doğru olan moral bozmak değil, 
mücadeleye devam etmektir. Bugünden bir 
sonraki grevin ön hazırlıklarını yapmaktır. 

Grev hakkını grev ile kazandığımız bir tarihe 
sahibiz. Bu tarihten öğrenmek zorundayız. Kim-
senin bize kölece çalışma koşulları dayatmasına 
izin vermemeliyiz. Güçlüyüz; sadece örgüt-
lenmeye, mücadeleyi yükseltmeye ihtiyacımız 
bulunmaktadır

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya 
hiçbirimiz.

TİS hakkımız grev silahımız. 
İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz.
İletişim Telefonu: 0541 463 0693
Mail Adresi: istanbulbik@gmail.com 
 Birleşik İşçi Kurultayı

696 KHK ile kadroya geçirilen belediye işçilerin toplu iş sözleşmesi dönemleri 
büyük oranda bitti. İstanbul başta olmak üzere birçok CHP belediyesinde örgütlü 
olan Genel-iş Sendikası ile SODEM-SEN arasında yapılan görüşmeler başta yaşanan 
anlaşmazlıklar neticesinde grev kararı asmak ve greve çıkılması ile devam etse de  
sonrasında işçi iradesinin yok sayıldığı bir tarz ile anlaşma sağlandı. Bu süreçte 
gördük ki işçileri yok saymak için illaki AKP belediyesi olmak gerekmiyormuş veya 
MHP belediyesi. Gayet CHP belediyeleri ve onların paralı trolleri de işçi düşmanı 
şekilde hareket edebiliyorlarmış. Sanki greve çıkmak bir hak değil de suçmuş gibi 
gösterilebiliyormuş. Sözüm ona işçiler greve çıkarak diğer partilerin eline koz 
vermiş oluyorlarmış. Sıkıysa o belediyelerde grev yapsınlarmış. Doğrudur, diğer 
belediyelerde işçiler greve çıkamıyorlar ama bu olumlanacak bir durum olamaz. 
Olsa olsa oradaki işçileri de örgütleme görevimiz olduğunun ilanı olur. Greve çıkan 
işçilere bakıp belediyeyi rakip partiye kaybetme korkusu yaşayanlara da tavsiyemiz 
şu olabilir. İğneyi kendinize çuvaldızı belediye başkanlarına batırın. 
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Susma Seyretme Örgütlen; Örgüt Özgürlüktür!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 
görevden alındı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası Başkanı Naci Ağbal 
görevden alındı. Ağbal'ın yerine 
Yeni Şafak Gazetesi ekonomi 
sayfasında köşe yazarlığı da 
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez, 
Merkez Bankasına 20 ay içinde 
dördüncü başkan atandı. Erdoğan 
daha önce de Murat Uysal ve Murat 
Çetinkaya'yı görevden almıştı. 
Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı 
üçüncü Merkez Bankası Başkanı 
oldu. 

7 Kasım 2020’de Erdoğan tara-
fından azledilen Murat Uysal’ın 
yerine atanan Naci Ağbal, 19 Kasım 
2020’de faizi yüzde 10.25’ten yüzde 
15’e çıkarmıştı. Ağbal’ın başkanlık 
ettiği ve Para Politikası Kurulu, 24 
Aralık 2020’de faizi yüzde 17’ye 

yükseltmişti. Faiz artışının etkisi ile 
konut satışları son 4 ayda ortalama 
yüzde 40 geriledi.

Ağbal son olarak 18 Mart Perşem-
be günü politika faizini 2 puan artı-
rarak yüzde 19’a çekmişti. Politika 
faizi 200 baz puan artışla “yüzde 
19” düzeyine yükseldi. Ekonomik 
kriz içindeki Türkiye, enflasyon ve 
döviz kurlarını baskılamak için uy-
guladığı faiz artırımları ile dünyada 
en yüksek faizin uygulandığı 7. 
ülke konumuna yükseldi. 

Naci Ağbal’ın görevden alınma-
sının ardından Türk lirası dolar 
karşısında yüzde 9,5, avro karşısın-
da yüzde 9,6 değer kaybetti. Borsa 
İstanbul’da değer kaybı yüzde 9 ile 
2020 yılı şubat ayından bu yana en 
yüksek değer kaybını yaşadı.

 Bu gelişmelerin halka yansıma-
sı çok ağır olacaktır. Enflasyonun 
tutulamayacağı göz önüne alındı-
ğında bu durum halka yeni dolaylı 
gelir vergisi olarak yansıyacak-
tır. Asgari ücretin her geçen gün 
eridiğini, halkın çok ciddi geçim 
problemleri yaşadığını göreceğiz. 
Bu tablo devam ettiği takdirde iler-
leyen dönemlerde işsizliğin katmer-
lenerek arttığını da görebilmemiz 
mümkün.

20 Mart 2021

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilme 
kararına karşı kadınlar her yerde 
sokağa çıktı

İstanbul Sözleşmesi’nin ilk 
imzacısı olan Türkiye, kadın 

ve LGBTİ örgütlerinin uzun 
süredir yaptığı tüm itirazlara ve 
anayasa aykırı olmasına rağmen 
Resmi Gazete’ de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
sözleşmeden ayrıldı. Hukukçular 
Milletlerarası Antlaşmaların 
kanun hükmünde olduğunu, 
Cumhurbaşkanının fesih etme 
yetkisi olmadığını, temel hakların 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenemeyeceğini ve kararın 
yok hükmünde olduğunu 
açıkladı. Kadına yönelik şiddete 
ve ayrımcılığa karşı mücadelede 
etkin bir uluslararası sözleşme 
olan İstanbul Sözleşmesinden 
ayrılma kararına karşı kadınlar da 
Türkiye’nin pek çok yerinde eylem 
yaptı.

Sözleşmeden çıkılmasını protesto 
eden binlerce kadın İstanbul Ka-

dıköy’de bir 
araya geldi, 
“Haklarımız-
dan, hayat-
larımızdan, 
İstanbul Söz-
leşmesi’nden 
vazgeçmiyo-
ruz! Kadınız, 
öfkeliyiz, 
peşinizdeyiz” 
dedi.

21 Mart 2021

Türkiye’nin kadına yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı 
mücadelede etkin bir uluslararası sözleşme olan İstanbul 
Sözleşmesinden ayrılma kararına karşı kadınlar pek çok ilde 
sokağa çıktı.

Jurnal Türkiye'den 
Onur Dalar'a açıklama 

yapan TMMOB Mimarlar 
Odası’nın önceki dönem 
genel başkanı Eyüp 
Muhcu böyle bir kararın 
hukuki tartışmaları sebep 
olacağını söyledi: 

“Gezi Parkı arazisinin 
mülkiyeti normalde İBB’nin 
tasarrufundadır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne devre-
dilmesi durumunda siyasi iktidarın bir 
takım tasarruflar düşündüğü varsa-
yılabilir. Hukuken tartışmalı bir süreç 
doğar. İBB bu hizmeti yapacak dona-
nıma, kadroya ve birikime sahipken bu 
arazinin devredilmesinin hukuken ve 
mantıken izahı mümkün olmayacaktır. 
Böyle bir durum hayata geçtiği tak-
dirde; Gezi Parkı konusunda bir takım 
kaygı verici amaçlar güden bir siyasi 
bir anlayışla karşı karşıya kalacağız 
demektir.”

"Gezi'yi savunmaktan hep gurur 
duyduk"

TMMOB Başkanı Emin Koramaz 
ise Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımda, "Gezi direnişi; ağaca, do-
ğaya ve kamusal mekânlara sahip 
çıkma iradesinin zirvesidir. İktida-
rın kâbusu budur. Biz mühendisler, 
mimarlar ve şehir plancıları olarak 

Gezi’yi savunmaktan hep gurur 
duyduk, bundan sonra da duyarız!" 
ifadelerini kullandı.

"Mülkiyetle ilgili bu karar hu-
kuksuz bir gasptır"

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Başkanı Akif Burak 
Atlar ise şunları söyledi:

"AKP iktidarı 2019 seçimlerinde 
kaybettiği İstanbul’la hesaplaşmasına 
bu kez Gezi Parkı üzerinden devam 
ediyor. Zaten Gezi ve Taksim Meydanı, 
AKP’nin kendi hegemonyasını dayat-
mak istediği bir alan. Mülkiyetle ilgili 
bu karar ise hukuksuz bir gasptır. Gezi 
Parkı halkın ortak malıdır. Gezi’nin 
toplumsal önemi 2013’te Gezi Dire-
nişi’yle simgeleşmiş, tescillenmiştir. 
Bizler, demokrasi güçleri olarak Gezi 
Parkı’nın bu ülke yurttaşlarının ve 
siyasetin kutuplaştırılacağı bir araca 
dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz."

19 Mart 2021

Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den 
alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli 
Hazretleri Vakfı’na devredildi
Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı. Taksim Gezi Parkı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin “Sultan Beyazıt Hanı 
Veli Hazretleri Vakfı”na geçtiğini bildirdi.

12 Mart Gazi 
Katliamı’nın 

26’ncı yıl dönümü 
dolayısıyla İstanbul 
Gazi Mahallesi’nde 
yürüyüş 
düzenlendi. 12 Mart 
Platformu’nun çağrısı 
ile gerçekleştirilen 
anma yürüyüşüne bini 
aşkın yurttaş katıldı.

Açıklamayı Gazi 
Katliamı’nda haya-
tını kaybeden Dilek 
Şimşek’in abisi Erkan Şimşek 
yaptı. İnsanca yaşam, demokrasi 
ve özgürlük talebiyle hak arayan-
ların çeşitli baskılarla susturulmak 
istendiğini, terörist ilan edildiğini 
ifade eden Şimşek, “Bu düzende 
tek seçeneğimiz örgütlü olmak” 
dedi. Katliamda hayatını kaybeden-
lerin mücadelesini sonuna kadar 
sürdüreceklerini ifade eden Şimşek, 
14 Nisan 2017’de polis kurşunuyla 
öldürülen 4 genci de andı. Gazi 

Katliamı’nda dönemin hükümet 
ve emniyet yetkililerinin sorumlu 
olduğunu söyleyen Şimşek, bu 
sorumluların bir an önce cezalandı-
rılmasını talep etti.

Günümüzde İstanbul’un Sultan-
gazi ilçesi sınırları içerisinde bu-
lunan Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 
1995’te Alevi yurttaşların gittiği 3 
kahvehanenin kurşunlanmasıyla 
başlayan katliamda 23 kişi hayatını 
kaybetmiş, 653 kişi yaralanmıştı.

13 Mart 2021

Gazi Direnişi’nin 26. yılında Gazi 
Mahallesi’nde anma gerçekleştirildi
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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 
HDP’nin kapatılması amacıyla 

hazırladığı iddianamede “Aslında 
HDP ile PKK/KCK arasında bir 
fark yoktur” dedi. İddianamede 
HDP için “Hiçbir milli meselede 
Türkiye’nin yanında yer almadığı, 
karşısında kim varsa onların 
safında yer aldığı” yorumu yapıldı. 
Siyasi yasak istenen 687 kişi 
arasında Pervin Buldan, Mithat 
Sancar, Sırrı Süreyya Önder, Leyla 
Zana, Ahmet Türk gibi isimlerin 
yanı sıra Selahattin Demirtaş da yer 
aldı.

HDP: Kapatma davası 
demokrasiye yeni bir 
darbedir

HDP Eş Genel Başkanları Pervin 
Buldan ve Mithat Sancar ise konuy-
la ilgili bir yazılı açıklama yaparak, 
"AKP iktidarının, kendisine bağımlı 
ve taraflı hale getirdiği yargıyı, 

siyaseti dizayn etmek için bir sopa 
olarak kullandığını" ifade etti. 
"Partimize yönelik kapatma davası, 
ülke demokrasisine ve hukukuna 
ağır bir darbedir. Bu iktidar, darbe-
ci bir yönetim olarak tarihe adını 
yazdırmıştır" denilen açıklamada, 
"AKP, kapatma davası ile yargı üze-
rinden MHP’ye bir kongre hediyesi 
vermiştir. Siyasi talimatla hareket 
eden savcılar ve hakimler bilmelidir 
ki, bu iktidar değiştiğinde hukuk 
önünde mutlaka hesap verecekler-
dir" söyleminde bulunuldu. 

"AKP-MHP iktidarı ise demok-
ratik meşruiyetini yitirmiş, zor ve 
baskı aygıtlarıyla ayakta durmaya 
çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı 
şunu çok iyi bilmeli ki, ne yaparsa 
yapsın, asla boyun eğmeyeceğiz, 
diz çökmeyeceğiz ve demokratik 
siyasetten asla taviz vermeyeceğiz, 
demokratik direnişimizi kararlı bir 
mücadeleyle sürdüreceğiz" ifade-
lerinin kullanıldığı açıklamanın so-
nunda, "Tüm demokrasi güçlerini, 
toplumsal ve siyasal muhalefeti bu 
siyasi darbeye, hukukun ve demok-
rasinin açıkça tasfiye edilmesine 
karşı ortak mücadeleye çağırıyo-
ruz" denildi.

DW/13.03.2021

Susma Seyretme Örgütlen; Örgüt Özgürlüktür!

“Newroz ateşiyle direnelim, 
özgürleşelim” sloganıyla 

düzenlenen İstanbul Newroz’u, 
Yenikapı Miting Meydanında 
yapıldı. Polis önleminin yoğun 
olduğu meydan girişlerinde 
binlerce insan Newroz etkinliğine 
akın etti.

Zulüm ile baskı ile diz çökmü-
yoruz diyen İstanbul Milletvekili 
Musa Piroğlu ise, "Bu halk baskılar 
ile, katliamlar ile diz çökmeyecek. 
Biz direnmeye devam edeceğiz. Bu 
kalabalık, bu kitle bunu gösteriyor" 
dedi. 

Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu 
hakkında da değerlendirmelerde 
bulunan Piroğlu, "Bütün yöntem-
lerle buna karşı direneceğiz. Mah-

kemelerin ve adliye 
sisteminin sarayın bir 
sopası olduğunu söy-
lüyorduk. Bu çok daha 
açık bir şekilde ortaya 
çıktı. Sokaktaki polis, 
meclisteki çoğunluk, 
mahkemeler iktidarın 
baskı sopasına dönüş-
müş durumda. İşçisiy-
le, kadını ile, üyesi ile, 
halkı ile bu zorbalığa 
direneceğiz" ifadeleri-
ni kullandı. 

 İstanbul Sözleşmesi'nin çekilme 
kararını değerlendiren Piroğlu, 
"Bütün tepkilere, çağrılara rağmen 
bir gece yarısı kararname ile iptal 
edildi. Büyükşehir Belediye'nin 
elindeki bütün yetkiler alındı. 
Artık saldırı toplama dönük, halka 
meydan okuyor. İktidar bodozlama 
gidiyor neredeyse, halka meydan 
okuyor. Newroz bu açıdan çok 
önemli. Newroz artık bayramdan 
öte bir direniş alanına döndü. Ma-
dem iktidar bu kadar gözünü ka-
rartarak hareket ediyor, halk da bir 
o kadar gözünü karartmalı. Bizim 
çağrımız çok açık; Zalimler kadar 
cesur olmayı becermek zorunda-
yız!" ifadelerini kullandı. 

Artı Gerçek / 20.03.2021

Newroz kutlamaları için binlerce 
kişi bir araya geldi

‘HDP’ye kapatma davası’: 687 kişiye 
beş yıl siyasi yasak istemi

Sosyal medyada paylaştığı 
bir mesaj gerekçe 

gösterilerek hakkında 
hapis cezası verilen HDP 
Kocaeli Milletvekili Ömer 
Faruk Gergerlioğlu’nun 
milletvekilliği TBMM Genel 
Kurulu’nda düşürüldü. 
Karar okunmadan önce 
Genel Kurul’a gelen AK 
Parti 22. Dönem Milletvekili 
Abdurrahim Aksoy 
“otokrasiye karşıyım” diyerek 
protestoda bulundu. Gergerlioğlu 
salonu terk etmeyerek HDP’li 
milletvekilleri ile birlikte oturmaya 
devam edince oturum tatil edildi.

BMM Genel Kurulu’ndan çıkma-
yan Ömer Faruk Gergerlioğlu da 
kararın ardından şunları söyledi: 
“Bu hukuksuz karara karşı arkadaş-
larımızla beraber direniyoruz. Gö-
rüyorsunuz AK Parti sıraları kaçtı. 
Bu kararı savunacak tek bir cümle 
edemedi Meclis Grup Başkanvekili. 
Barış çağrısı paylaşımını retweet 

ettiğim için bunu yaptılar. Retweet 
eden kimseye ceza vermediler, bir 
tek beni seçtiler. Demoklesin kılıcı 
gibi bu davayı tepemde salladılar. 
Bir ay içinde Yargıtay harekete geçti 
ve kararı verdi. AYM’ye başvurma-
ma rağmen kararı bekletmediler.”

Gergerlioğlu hakkındaki kararın 
okunması sonrasında Genel Kurul'a 
gelerek HDP'li vekillerin protesto 
eylemine katılan HDP Eş Genel 
Başkanı Mithat Sancar, kararı "Bu 
demokrasiye darbe operasyonu-
nun yeni bir adımıdır. Hukuk yok, 

Anayasa yok, ama 
direnen halkın vekil-
leri var! Bu saldırılara 
karşı dimdik durmaya 
devam edeceğimize 
kimsenin şüphesi 
olmasın" sözleriyle 
değerlendirdi. 

Gazete Duvar/ 17.03.2021

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 
vekilliği düşürüldü, 
#GergerlioğluYalnızDeğildir

CHP Antep Milletvekili 
Bayram Yılmazkaya, 

intihar vakalarının araştırılması 
için Meclis Başkanlığına 21 
milletvekilinin imzasını taşıyan 
araştırma önergesi sundu.

Yılmazkaya ve arkadaşları, ülke 
genelinde yaşanan toplu intihar 
vakalarının geçim sıkıntısı ve işsiz-
lik sorunundan kaynaklandığını 
belirtirken, toplu intiharların ülke-
mizde artık sosyal bir sorun haline 
dönüştüğüne dikkat çekti.

Yılmazkaya, “Gençler eğitimle bir 
yere geleceklerine inanmıyorlar! Ül-
kedeki kötü ve adaletsiz yönetimle 
birlikte yanlış ekonomik politikalar 
insanları bunalıma sokmuş durum-
da. Çıkış yolu bulamayan bireyler 
intiharlara yönelmekte” ifadelerini 
kullandı.

"İntiharlar, psikolojik 
sorunlardan ziyade 
toplumsal temelli"

Yılmazkaya, “Resmi verilere göre; 
Nevşehir’de bir yılda yaşanan inti-
har vakalarının yüzde 50’si, Hak-

kâri’de yüzde 40’ı ve Uşak’ta yüzde 
33’ü yoksulluk yüzünden meydana 
gelmiş” dedi.

İntihar olaylarının pandemi 
döneminde daha da sık görülmeye 
başlandığını dile getiren Yılmazka-
ya, "Ülkemizde yaşanan ekonomik 
sorunların üzerine gelen pandemi 
süreciyle artış gösteren intiharların 
sanılanın aksine psikolojik sorun-
lardan ziyade toplumsal temelli 
olduğu, kişilerin sadece fakirlikten 
değil, mevcut ekonomik imkânla-
rını kaybettiklerinde, battıklarında, 
iflas ettiklerinde veya borç batağına 
girdiklerinde intihar ettikleri görül-
mektedir" ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi) / 15.03.2021

CHP’li 21 milletvekili, intiharların 
araştırılması talebiyle önerge verdi
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Peugeot, Renault ve Suzuki gibi uluslararası otomotiv 
tekelleri için üretim yapan İran Khodro Şirketinde çalışan 
işçiler, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı. 
Şirketin Tebriz’deki fabrikasında 30 Ocak’ta üretimi 
durduran işçiler, fazla mesai de dâhil ödenmeyen ücretlerini 
talep ediyorlar.

İran: Ödenmeyen ücretlere karşı grev

Dünyanın en büyük 6 büyük 
petrol şirketinden biri olan 

Total’de işten atma saldırıları 
devam ediyor. Fransız işçiler, 9 
Şubatta şirketin Paris’te bulunan 
merkezi önünde toplu işten 
atmaları protesto ettiler. İşten 
atmaların duyurulduğu andan 
itibaren Grandpuits rafinerisinde 

5 haftadır 
grevde olan 
işçiler şirketin 
gerekçe 
gösterdiği 
zararın 
sorumluları 
olmadıklarını, 
bunun açık 
bir saldırı 
olduğunu 
vurguladılar. 
İşçiler,“700 

işçi 7 milyar kâr payına karşın 
tehdit altında ” pankartını taşıdı. 
Polisin müdahale ettiği eylemde 
işçiler, Total yönetiminin ve 
her fırsatta patronları koruyan 
hükümetin saldırına karşı sessiz 
kalmayacaklarını haykırdılar.

Fransa: Total'de “İşten atmalara hayır!”

İran Metal İşçileri ve Makinistleri 
Birliği’nin yaptığı açıklamada 

İran genelinde ücretlerin ve 
sosyal güvenlik primlerinin 
ödenmemesinin koronavirüs süresi 
boyunca iyice yaygınlaştığı ve 
bunun katlanılamayacak boyuta 
geldiğini belirtiyor. Yoksulluk 
sınırının emekli ücretinin 4 katı 
olduğu ülkede, işçiler bu ücreti 
dahi alamıyorlar. Çalıştıklarında 
sigorta primleri ödenmiyor, 
maaşları eksik ya da geç yatıyor. 
Bunun karşısında hakkını arayan 
işçiler baskıcı Molla rejiminin 

ağır saldırılarıyla karşılaşıyor. 
Tebriz’de de greve çıkan işçilerin 
pek çoğu işten çıkarıldı. Ancak 
işçiler her geçen gün daha fazla 
açlığa ve yoksulluğa itilirken, 
tüm baskılara, ağır cezalara karşı 
mücadeleyi büyütüyorlar. Tüm 
ülkede onlarca sektörden işçiler 
mücadeleye atılıyor, taleplerini 
yükseltiyorlar. Güney Pars petrol 
ve gaz işletmelerindeki işçiler, 
hastanelerdeki sağlık çalışanları, 
emekliler aylardır protesto, gösteri 
ve grevlerle sorunlarına çözüm 
arıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere 
göre, farklı işçi sendikalarının 

da destek verdiği greve, 
Amazon'un İtalya'daki merkezinde 
çalışanlardan kargo teslimatlarını 
gerçekleştiren kurye ve şoförlere 
kadar pek çok iş kolundan 30 bin 
ila 40 bin arasında işçi katıldı.

Amazon İtalya Müdürü Mari-

angela Marseglia ise pandeminin 
yarattığı olumsuzlukları öne süre-
rek kendilerini savundu.

İtalya'da Amazon bünyesinde-
ki işçilerin ilk kez iş grev yaptığı 
belirtilirken, teslimatlarda grev 
nedeniyle gecikmelerin yaşandığı 
bildirildi.

İtalya'da Amazon işçileri greve çıktı

İspanya’nın Madrid kentinde İşçi Komisyonları Sendikal 
Konfederasyonu  ve Genel İşçi Birliği’nin çağrısıyla bir 
protesto gösterisi düzenlendi. Pandemi gerekçesiyle 
dondurulmuş asgari ücrete zam talep edildi. 11 Şubat’ta 
düzenlenen protestoda ayrıca emeklilik ücretlerinin 
yükseltilmesi ve işçi haklarının genişletilmesi için talepler 
haykırıldı.

İspanya: Asgari ücrete zam!

Ekonomi Bakanlığı önünde 
toplanan işçiler, emekçiler, 

güvencesizlikten, giderek 
artan yoksulluktan hükümetin 
sorumlu olduğunu belirterek, 
“sabrımız tükendi” dediler. 
Ayrıca asgari ücretten en çok 
kadın işçilerin etkilendiğini 
belirten UGT Genel Sekreteri, 
binlerce işçinin ev kirasını 
ödeyememesine, barınacak bir 
yer dahi temin edememesine 
sessiz kalmayacaklarını ifade 
etti. 950 avro olarak dondurulan 
asgari ücretin 3 yıl içinde yüzde 60 
arttırılmasını isteyen sendikalar, 
kendilerinden zaman isteyen 

patron ve hükümete daha fazla 
beklemeyeceklerini duyurdu. 
Pandemi süresinde işsizliğin yüzde 
16,4’e yükseldiği ülkede, tüm 
şehirlerde sendikaların bu talepler 
doğrultusunda eylemlere geçeceği 
açıklandı.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un İtalya şubesinde çalışan işçiler, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle 22 Mart’ta  24 saatliğine iş 
bıraktı.

Madrid'de görev yapan, aile hekimlerinin de arasında 
bulunduğu yaklaşık 5 bin doktoru kapsayan greve katılımın 
yüksek olduğu bildirildi.

Madrid'de ilk hasta kabul doktorları 
süresiz greve başladı

Madrid'de görev yapan ilk 
hasta kabul doktorları, 

personel eksikliği, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük 
maaş ve özerk yönetim tarafından 
verilen vaatlerin tutulmaması 
nedenleriyle "süresiz greve" 
gitti.  Madrid özerk yönetiminde 
görev yapan, aile hekimlerinin 
de arasında bulunduğu yaklaşık 
5 bin doktoru kapsayan greve, 
katılımın yüksek olduğu 
bildirildi.

Grev sebebiyle Madrid'in 
Chamberi Mahallesi'nde eylem 

yapan doktorlar, çok zor şartlarda 
çalıştıklarını belirterek, "Artık daha 
fazla tahammül edecek durumda 
değiliz. Bu ritimle devam edersek, 
Madrid'de aile hekimi ve çocuklara 
bakacak doktor kalmayacak." dedi.

Fransa'da Covid-19 
salgınında yeterli desteği 

alamayan kültür emekçileri 
ve öğrenciler tiyatro 
binalarını işgal ediyor.

Fransa’da koronavirüs 
salgını gerekçesiyle tiyat-
roların kapatılması kararından 1 
yıl sonra kültür-sanat emekçileri 
ve öğrenciler, 1 yıldır yaşadıkları 
ve çözülmeyen sorunlara dikkat 
çekmek için “tiyatro işgalleri”ne 
başladılar.

Kültür sektöründe eğitim alan 
öğrenciler ve bu alanda çalışan iş-

çiler, kültür-sanat alanını etkileyen 
koronavirüs önlemlerini ve des-
tek paketlerinde önerilen yetersiz 
reformları protesto ediyor. Yaklaşık 
30 tiyatro, opera binası ve diğer 
kültürel mekanlar “işgal” edilmiş 
durumda. Tiyatroların önünde ise 
dayanışma eylemleri ve sanatsal 
gösteriler gerçekleştiriliyor.

Fransa: 30'dan 
fazla tiyatro 
işgal edildi

Yemen'de hayat pahalılığını 
protesto eden yüzlerce 

gösterici, geçici başkent Aden'de 
hükümetin yönetim merkezi 
Meaşık Sarayı'nı bastı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgi-

ye göre, Aden'de bir araya gelen 
göstericiler, yerel para biriminin 
değer kaybetmesi, kamu hizmetin-
deki yetersizlik ve hayat şartlarının 
kötüye gitmesini protesto etti.  

Yemen'de halk sarayı bastı
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm 
dünyada kadınlar sokakları doldurdu. Baskıya, 
sömürülmeye, yok sayılmaya, şiddete, tacize, ada-
letsizliklere egemen devletlerin tüm baskılarına 
rağmen ses çıkardı.

8 Mart 1857 de ABD'nin New York kentinde, bir 
dokuma fabrikasında yaklaşık 40 bin kadın işçi 
haklarını aramak için greve başladı. Polisin işçilere 
saldırmasının ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin 
ardından çıkan yangında 120 kadın işçi hayatını 
kaybetti. işçilerin cenaze törenine 10 bini aşkın kişi 
katıldı. Yıllar sonra 2. Enternasyonelde (1910) Cla-
ra Zetkin ve Rosa Luxemburg önerisiyle  yangında 
ölen kadın işçiler anısına 8 Martın dünya emekçi 
kadınlar günü olarak anılmasına oybirliği ile karar 
verildi.

İşte Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde her yıl 
olduğu gibi bu yıl da dünyada kadınlar haklarını 
aramaya devam etti. 

Hindistan’da çoğu köylü-çiftçi binlerce kadın, 
başkent Delhi’de Hardal tarlalarını temsil eden sarı 
örtü takarak, çiftçileri yoksullaştıracak yeni tarım 
yasalarına karşı çıktı. 

Yunanistan’da birçok şehirde kitlesel eylem ve 
etkinlikler yapıldı. Kamu çalışanları ve işçiler, 
12-15.00 arası iş durdurma kararı alarak öğ saatle-
rinde miting düzenledi. Atina ve Selanik’te düzen-
lenen eylemlerde kadınlar "Kadına şiddete hayır'', 
''eşit haklar istiyoruz'' sloganları ile yürüdü. 

Meksika’da artan kadın cinayetlerine karşı birçok 
kentte yürüyüşler düzenledi kadınlar. Kız çocukla-
rı öldürülen anneler ellerinde öldürülen çocukları-
nın isimlerinin yazılı olduğu haçlarla yürüdü.

İngiltere'de bir polis memuru tarafından kaçı-
rıldıktan sonra öldürülüp cansız bedeni ormanlık 
alana atılan Sarah Everard için günlerdir eylemler 
sürüyor. 

Brüksel’de  toplanan kadınlar ücretlerde cinsiyet 
eşitsizliğini proteste etti. Kadınlar, daha iyi ücret, 
daha iyi emekli aylıkları talep etti.

İspanya’da mahkemeler başkent Madrid’deki 
8 Mart eylem ve etkinliklerini Kovid-19 salgını 
gerekçesiyle yasakladı. Ancak kadınlar başkent 
Madrid'in merkezinde eylemlerini gerçekleştirdi.

Avustralya’da  sağlıkçılardan öğretmenlere yüz-
lerce işçi ve emekçi kadın hükümet binası dışında 
toplanarak kadına yönelik şiddeti lanetledi ve 
“İşyerinde eşitlik” talebini yükseltti. 

Ukraynalı kadınlar Bağımsızlık Meydanı'na yü-
rüdü. Pandemide artan ev içi şiddete dikkat çeke-
rek kadınların hakları için mücadele çağrısı yaptı. 

Paris'te bir araya gelen kadınlar, paris komünü-
nün kadın önderlerinin resimleri ile yürüdü.

Brezilya'da devlet Başkanını  protesto eden ka-
dınlar, ihtiyaç sahibi aileler için devlet tarafından 
yapılan para yardımının tekrar başlatılması ve tüm 
nüfusun koronavirüse karşı aşılanmasını istedi.

Pakistanlı kadınlar eşit haklar istedi. Guatema-
la'da, Uruguay'da Şili'de Arjantin'de, Dominik 
Cumhuriyetinde, Endonezya'da,Nepal'de,İsrail'de, 
Filistin'de ve daha birçok yerde kadınlar sokaklar-
daydı.Öldürülen kadınların sesi oldular. Emekleri-
ne, geleceklerine sahip çıktılar. Kendilerine verilen 
kırıntıları reddettiler. Boyun eğmediler. 

Özgür bir dünyada özgürce yaşamak için müca-
dele devam edecek. Baskıya, sömürülmeye, yok sa-
yılmaya, şiddete, tacize, adaletsizliklere karşı  gün 
geçtikçe mücadele yükselecek. Kadınlar vazgeçme-
yecek.

İdil Kılıç

Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü

Almanya metal ve elektro işkolunda metal 
işçilerinin  2 Mart’ta başlayan uyarı 

grevlerine dört gün içinde 500’den fazla 
fabrikadan 230 bin işçi katıldı.

Metal işkolunda devam eden TİS görüşmele-
rinde “barış döneminin” sona ermesiyle başlayan 
uyarı grevlerine 230 bin metal işçisi katıldı. Sen-
dikanın 1 Mart günü düzenlediği sanal eyleme 
de 80 bin kişi katılmıştı. IG Metall genel merkezi 
tarafından yapılan açıklamada, “uyarı grevlerine 
katılım sendikamızın pandemi şartlarında da mü-
cadele kabiliyetinden bir şey yitirmediğini ortaya 
koymuştur” denildi. 

Almanya'da metal fırtınası
25 Şubat'ta TİS taleplerini yükseltmek için çeşitli eylemler yapmaya devam eden metal 
işçileri araç konvoyu eylemi yaptı. IG Metal Stuttgart şubesinin çağrısıyla belli başlı 
fabrikalardan (Bosch, Porsche, Mercedes...) işçi ve sendika temsilcileri  araçlarıyla konvoy 
oluşturarak kent içinde dolaştı.

Ülkenin başkentine yürüyerek kamp 
alanı kuran emekçiler aylardır evlerine 

gitmedi. Ne hava şartları ne de polis 
saldırıları onları vazgeçirebildi. Egemenler 
tarım emekçilerinin başkent Delhi’ye girişini 
engellemek için çivili, dikenli telli duvarlar 
inşa ettiler. Polis ve askerleri protestocuların 
üzerine saldırttılar. Protesto haberlerinin 
yayılmasını engellemek için telefon hatlarını 
ve interneti kestiler. Twitter gibi sosyal medya 
platformlarında protesto gösterilerine ilişkin 
paylaşımlar yapanların hesaplarını kapattılar. 
Ancak Hindistanlı emekçiler yılmıyor. 6 
Şubatta oturma eylemi yaparak 30’dan fazla 
anayolu kapatan emekçiler 18 Şubatta da 
demiryollarını kapatarak tren seferlerini 
durdurdular. Emekçiler tarım yasasına evet 
oyu kullanan parlamento üyelerinin köylere 

girişine izin vermeyeceklerini dile getiriyor.
Hindistan'da kamu bankası çalışanları, hü-

kümetin bankaların özelleştirilmesi kararına 
karşı grev düzenliyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Bankalar 
Sendikası Birleşik Forumu (UFBU) çatısı altın-
daki 9 sendikanın çağrısı üzerine yapılan gre-
ve 1 milyon kamu bankası çalışanı katılıyor.

Hindistan genelinde, hükümetin kamu ban-
kalarını özelleştirme kararına karşı dün başla-
yan grevde nakit çekme, para yatırma ve ticari 
işlemler gibi hizmetlerde aksamalar yaşandı.

Grev komitesinden Sanjiv Kumar Bandish, 
protestonun sadece banka çalışanlarının değil 
bütün vatandaşların yararına olduğunu belir-
terek, özel bankaların ülkenin çıkarına olmadı-
ğını söyledi.

Hindistan'da banka çalışanları da greve çıktı
Hindistanlı tarım emekçileri eylül ayından beri Modi hükümetinin tarım yasalarına karşı 
mücadele ediyor.Bu süreçte işçi sınıfının da dâhil olmasıyla 300 milyonu aşkın katılımla 
tarihin en büyük grevine imza atan emekçiler, çeşitli şekillerde protesto gösterilerine 
devam ediyorlar.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda 
Kovid-19 salgını bahane edilerek işten 

çıkarılan 230 işçiden 5'i açlık grevine başlarken  
işten çıkarılan diğer 225 işçi eylem yaparak 
onlara destek veriyor.

Şimdiye kadar yürüyüş, gösteri gibi eylem-
ler yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını 
söyleyen emekçiler, açlık grevinin son çareleri 
olduğunu ve yetkililere seslerini duyurup işle-
rine geri dönmeyi talep ettiklerini belirtti. 

Frankfurt Havalimanı'nda 5 işçi açlık grevine 
başladı

Cezayirli işçi ve emekçiler Şubat 2019’da 
sokaklara dökülmüş, on yıllardır ülkeyi 

yöneten diktatör Buteflika’yı devirmişlerdi.  
20 yıl boyunca ülkeyi yöneten Abdülaziz 
Buteflika  beşinci kez cumhurbaşkanlığına 
aday olunca halkın sabrını taşırmış, halk 
baskı ve zulüm rejimine başkaldırmıştı. “Halk 
Düzenin Yıkılmasını İstiyor” sloganlarıyla 
ayağa kalkan emekçiler, Buteflika’nın istifa 
etmesini sağlamışlardı. Ancak bununla 

yetinmemiş, emekçi düşmanı diktatörlük 
rejimini yıkmak için kolları sıvamışlardı. Her 
Cuma yeniden sokaklara çıkarak, grevler, 
protestolar düzenleyerek eylemlerini aylarca 
sürdürmüşlerdi. Cezayirli emekçiler işsizliğin, 
yoksulluğun, adaletsizliklerin, yolsuzlukların 
son bulması, demokrasi ve eşitliğin 
sağlanması için sürdürdükleri bu mücadeleye 
“Hirak” adını vermişlerdi.

Cezayirli emekçiler 
meydanlarda
Cezayirli işçi ve emekçiler, Hirak’ın ikinci 
yıldönümü olan 22 Şubatta demokrasi ve adalet 
özlemiyle meydanları doldurdular. İşsizliğe, 
yoksulluğa, yok sayılmaya, baskılara karşı 
öfkelerini dile getirdiler.
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Devletin pandemi tedbirleri kap-
samında yürüttüğü sözde mücadele 
sonucu alınan işten çıkarma yasa-
ğının yanında patronlara ücretsiz 
izine ayırma ve Kod-29 kıyağı 
sunulmaya devam ediyor. Kod-
29 iddiasında bulunan patronun 
iddiasını ispatlamasına bakılmadan 
işten çıkarılan işçilerin başka bir biş 
bulmaları da imkansızlaşıyor. İşçiyi 
pandemiden korumak adına hiçbir 
tedbir almayan devlet, yasal ola-
rak da işçiyi adeta ölüme mahkûm 
etmektedir. Bu kapsamda birleşik 
işçi kurultayının başlattığı “Kod-29 
kaldırılsın, güvenceli çalışma istiyo-
ruz” kampanyasına ait materyaller 
başta İstanbul olmak üzere birçok 
ilde yaygın bir şekilde dağıtıldı. 
Tüm okurlarımızı bu kampanyaya 
destek olmaya, bulundukları alan-
larda birimler kurarak mücadeleye 
çağırıyoruz. 

Devrimci işçi Duran Baysal 
kavgamızda yaşıyor

İşçi Gazetesi ve Kaldıraç dergisi 
okurlarından, inşaat-iş sendikası 
kurucularından ve ilk üyesi olan, 
yoldaşımız Duran Baysal, işçi cina-
yetine kurban edilişinin 5. Yılında 
birçok yerde anıldı.

Diyarbakır’da, çalıştığı inşaattaki 
halatın koparak üzerine beton blok 
düşmesi sonucu ölen Duran yoldaş 
için başta Ankara olmak üzere bir-
çok ilde anma programları, yazıla-

ma ve afiş çalışması yapıldı. 
İş yerinde yaşanan işçi cinayetine 

karşı açılan dava ise hala sonuçlan-
mış değil. Bizler biliyoruz ki işyer-
lerinde gerçekleşen işçi cinayetle-
rinin neredeyse tamamı çok basit 
önlemler sonucu engellenebilir. Sırf 
daha faz kâr uğruna tedbir almayı 
masraf olarak gören patronlar bu 
cinayetlerin failleridirler. Bu ne-
denle yargılanmalı ve ceza almaları 
gerekir. Bu nedenle açılan dava ise 
hala sonuçlanmış değil. Son olarak 
26 Mart Cuma günü Diyarbakır 
10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
görülecek olan davaya katılaca-
ğımızı ve sonuna kadar takipçisi 
olacağımızı bildiririz. Duran ne 
ilkti, böyle devam ederse nede son 
olacak. Ama bizler inanıyoruz ki 
eğer işçiler olarak örgütlü hareket 
edersek eğer bu tedbirlerin alınması 
için daha etkili yöntemler geliştirip 
işçi cinayetlerini önleyebiliriz. Dava 
ile ilgili gelişmeleri gazetemizin 
sayfalarından ve sosyal medya 
hesaplarından duyuracağız elbette, 
fakat suçlarının hak ettiği cezaları 
alabilmeleri için sizlerin de davanın 
takibini yapmanızın etkili olacağını 
düşünüyoruz. 

Belediyelerde TİS’ler 
imzalandı

696 KHK ile taşerondan kadro-
ya geçirilen ve iki yıldır yüzde 4 
zamma mahkûm bırakılan belediye 
işçilerini kapsayan toplu iş sözleş-

meleri, yetkili sendikalar ve ilgili 
belediyeler arasında imzalandı. 
Bu kapsamda İstanbul Kadıköy ve 
Maltepe belediyelerinde örgütlü 
olan Genel-İş Sendikası, görüşme-
lerin anlaşma ile sonuçlanmaması 
üzerine grev kararı alarak greve 
gittiler. 

Sonucunda her iki belediyede de 
işçi iradesinin dışında, genel mer-
kezin müdahalesi sonucu TİS’ler 
imzalanmış oldu. Konuya dair 
Birleşik işçi kurultayının “sözde 
sertlik değil, eylemde netlik” baş-
lıklı bildirisini bir önceki sayımızda 
yayınlamıştık. Aynı bildiri grev ka-
rarı asan fakat greve çıkamadan TİS 
imzalamak zorunda kalan Ataşehir, 
Beşiktaş, Kartal belediyesi işçilerine 
de ulaştırıldı. Bu sayımızda da yine 
birleşik işçi kurultayının, beledi-
yelerde yaşanan TİS deneyimleri 
üzerine çıkardığı “Belediyelerdeki 
TİS Görüşmesi Deneyimleri, İşyeri 
Komiteleri Zorunluluk, Sendikaları-
mızın Her Kademesini Geri Almak 
Görev!” başlıklı bildirisine yer ver-
dik. Okumanızı tavsiye ederiz. 

Yaşanan bir kadın devrimidir
Sosyalist Kadın Hareketinden 

yoldaşlarımız, “yaşanan bir kadın 
devrimidir” sloganı ile birçok ilde 
8 Mart kutlamalarına katıldılar. An-
kara’daki eyleme katılan yoldaşları-
mızın “Aşağı Bakmayacağız, Çünkü 
Gözümüzü İktidara Diktik” yazılı 
pankartı polis tarafından alana alın-
mak istenmedi. Tüm engellemelere 

rağmen kararlı bir duruş sergileyen 
yoldaşlarımız alana pankartları ile 
katılmışlardır.

Direnişler ve dayanışmalar 
devam ediyor

İşçi sınıfına yönelik saldırılar ar-
tarak devam ederken, bu saldırılara 
karşı direnişlerde irili ufaklı da olsa 
devam ediyor. Kimi yerlerde kaza-
nımla sonuçlanan direnişler olur-
ken, hali hazırda birçok direniş, hak 
arama mücadelesi de devam ediyor. 
Bizler de İşçi Gazetesi ve Birleşik 
İşçi Kurultayı olarak bu direnişleri 
desteklemeyi ve büyütmeyi kendi-
mize bir görev olarak görüyoruz. 
Bu kapsamda devam eden, kod-
29 saldırısına maruz kalan Sinbo 
direnişçileri, Sendikaya üye olduğu 
için SML Etiket’ten atılan tekstil 
işçilerini, Hakları için direnen 
Skyland'da Eroğlu firmasına bağlı 
İnşaat işçilerini, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hukuksuz 
bir şekilde Kod-29'la işten atılan 
ve açlık grevine başlayan işçilerin 
direnişini ziyaret ettik.  

GÜNDEM

Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Saldırılar var da direniş yok mu?
İşsizlik, açlık, yoksullukla boğuşan işçiler, derinleşen ekonomik kriz, 
aşağı bakmayacağız dedikleri için tutuklanan öğrenciler, yaşamak 
istiyoruz feryatları göğü kaplayan kadınlar, ranta, talana, yağmaya 
açılan dağlar, dereler, ormanlar için mücadele eden köylüler, attığı tweet 
nedeniyle hapis cezası alan milletvekilleri… saldırılar herkese karşı.

Saldırılar var da direniş yok mu? Elbette var. İşçiler, emekçiler, kadınlar, 
gençler, köylüler, LGBTİ+’lar, seçilmişler, halklar her yerde direnmeye 
devam ediyor. 8 Mart’ta, Newroz’da direnenlerin ne kadar da kalabalık 

olduğunu bir kez daha gördük.

Saldırılar hepimize ise, direnişleri de büyütmek, ortak bir kanaldan 
akıtmak zorunludur. Bu nedenle bu sene 1 Mayıs daha da önem 
kazanmıştır. Saldırılara cevap vermek, direnişi ortaklaştırmak ve 
büyütmek için birleşik, kitlesel, devrimci bir 1 Mayıs’a hazırlanmalıyız. 
Topyekûn saldırılara karşı cevabımızı 1 Mayıs alanlarında bütün 
direnenler birlikte vermeliyiz.

İşçi Gazetesi ve Birleşik İşçi Kurultayı Faaliyetlerinden
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Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Saldırılar var da direniş yok mu?

1 Mayıs açıklaması: Sınıfsal ve Ta-
rihsel özüne uygun, kitlesel, birleşik 
bir 1 Mayıs’ı örgütleyelim

Pandemi döneminin başında 
“Çarklar dönüyor, işçiler ölüyor” 
diyerek çalışmak zorunda olan her-
kes için kurulan Tüm Çalışanlar için 

Sağlık Platformu (TÇSP) yaklaşan 
1 Mayıs’a ilişkin bir açıklama ya-
yınladı. TÇSP, tüm kurumlara “İşçi 
sınıfına yönelik saldırılara cevap 
vermek, direnişleri büyütmek için 
sınıfsal ve tarihsel özüne uygun, kit-
lesel, birleşik 1 Mayıs örgütleyelim” 
çağrısı yaptı.

Açıklamada koronavirüsünün 
işçi sınıfı hastalığına dönüştüğü, 
milyonlarca işçisinin açlık-hastalık 
cenderesinde sıkıştırılmasına rağ-
men işçi direnişlerinin hiç azalmadı-
ğı belirtilirken, işçi sınıfının 1 Mayıs 
alanının Taksim olduğu vurgulandı.

Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu’ndan 1 Mayıs açıklaması

Diyarbakır’dan kapatma 
davasına yanıt: Akan suyu 
durduramazlar. 

Ömer Faruk Gergerlioğlu 
hakkında kesinleşen yar-
gı kararının Meclis Genel 
Kurulu’nda okunarak 
vekilliğinin düşürülmesi ve 
Halkların Demokratik Parti-
sine (HDP) açılan kapatma 
davası birçok kentte protesto 
edildi. Bu baskılara karşı 
cevabın 21 Mart’ta Newroz 

alanlarında verildi.
Diyarbakır’da 2020 yılında 

pandemi nedeniyle kut-
lanmayan Newroz, bu yıl 
parti kapatmaları, fezlekeler, 
milletvekillerinin vekilliği-
nin düşürülme tartışmaları 
arasında kutlandı.

Yüzbinlerin hep bir ağız-
dan “özgürlüğü” haykırdığı 
Diyarbakır Newrozu’na 
katılanlar, HDP hakkında 

açılan kapatma davasına 
“Akan suyu durduramazlar” 
sözleriyle tepki göstererek, 
susmayacaklarını, durmaya-
caklarını ve direneceklerini 
dile getirildi.

HDP’ye açılan kapatma 
davası, vekilliği düşürülen 
Ömer Faruk Gergerlioğ-
lu’nun Meclis’te zorla gözal-
tına alınması gibi birçok ge-
lişme de yaşandı. Siyaseten 
gündemin bu kadar yoğun 

olduğu dönemde Diyar-
bakır Newrozu’nda nasıl 
bir mesajın verileceğinin 
yanı sıra katılımın da nasıl 
olacağı merak konusuy-
du. Ama her şeye rağmen 
Diyarbakır Newrozuna 
katılan yüzbinler sözünü 
söyledi, gücünü bir kez 
daha göstermiş oldu. 

Bununla birlikte özellik-
le kürt illeri başta olmak 
üzere birçok ilde kitlesel 
kutlanan Nevroz Saray 
rejiminin HDP özelinde 
halkların ortak mücade-
lesine yapılan saldırılara 
karşı güçlü bir yanıt ver-
menin adımı olmuştur.  

Newroz her yerde coşkuyla kutlandı

Kadıköy’de kayyum rek-
tör Melih Bulu’yu protesto 
ederken tutuklanan Nec-
mettin Erdem, Akın Kara-
kuş ve Koral Hacıbeyoğlu 

tahliye edildi.
Kadıköy’de Boğaziçi Üni-

versitesi’ne atanan kayyım 
rektör Melih Bulu protesto-

larında tutuklanan öğren-
cilerin iddianamesi bugün 
kabul edildi. İddianamenin 
kabulü ile  eylemlerde 
tutuklanan üniversiteliler 
Necmettin Erdem, Akın Ka-
rakuş ve Koral Hacıbeyoğlu 
tahliye edildi. Recep Acar 
ve Yunus Emre Karaca’nın 
da ev hapsi kararları kaldı-
rıldı.

Aynı davada yargılanan 
Ömer Şengel ise başka bir 
dosyadan tutuklu yargılan-
ması sebebiyle tutukluluğu-
nun devamına karar verildi.

Kadıköy eyleminden do-
layı yargılanan öğrencilerin 
duruşması 20 Ekim 2021’de 

İstanbul Anadolu 60. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görü-
lecek.

Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan üç öğrenci tahliye edildi
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TÜİK, AB ile uyum kapsamında 
işsizlik verilerine ilişkin 

hesaplamalarında değişikliğe 
gitti. Daha önce üç aylık dönemler 
halinde yapılan hesaplama artık 
aylık olarak yapılacak.

Daha önce Nisan ayında başla-
ması ön görülen yeni yöntem Şubat 
ayı için uygulandı. Genel olarak 
huylu huyundan vaz geçmedi ve 
TÜİK işsizlik oranı ve rakamlarının 
düştüğünü açıkladı. Şubat ayında 
açıklanan (Ocak ayı rakamları) 
rapora göre işsizlik oranı 12.2' ye 
düşmüş gözüküyor. Bu, TÜİK'in bu 

güne kadar uyguladığı ‘dar tanımlı’ 
hesaplama yöntemine göre oluşan 
oran. Bu hesaplama yöntemi, zama-
na bağlı eksik istihdam, iş aramak-
tan ümidini kesen işsizler ve iş ara-
mayıp çalışmaya hazır olmayanları 
kapsamıyor. Oysa İLO (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) yöntemi, geniş ta-
nımlı işsizlik oranı hesabına dayalı. 
İşte TÜİK, AB uyumu kapsamında 
İLO yöntemleri kullanarak geniş 
tanımlı işsizlik hesabı yapınca takke 
düşüyor, kel görünüyor.

Zamana bağlı eksik istihdam, po-
tansiyel iş gücü ve işsizlerden olu-

şan atıl 
iş gücü 
(geniş ta-
nımlı he-
saplama) 
oranı aynı 
dönemde 
yüzde 0.7 
artarak 
yüzde 
29.1’ e 
yükselmiş 
oluyor.

EKONOMİ POLİTİK

Demokrasileri Diktatörlük, Ekonomileri Köleliktir!

Ekonomileri köleliktir!
‘Ekonomi’ denilince anlaşılanın, büyük sermayenin çıkarları 
olduğu geniş emekçi kesimler için daha anlaşılır hale gelmiş 
olmalı. Mesela Pandemi sürecini ele alalım.

Daha ilk günden itibaren, alınan her karar bu yönde oldu. Kısa 
çalışmanın yaygınlaşması, ücretsiz izin uygulaması, çarkların 
dönmesi için işçilerin ölümüne çalıştırılması, sermayeye her 
türlü desteğin sağlanması, işsizlik fonu başta olmak üzere bütün 

kaynakların sermayenin çıkarlarına göre kullanılması vb, vb. 
Öyle ki, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Saray Rejimi'nin 
uygulamalarını överken ‘her istediğimiz anında yerine getiriliyor' 
diyerek durumu ifade etmişti.

Pandemiyle geçen bir yılın sonunda işçilere düşen; daha fazla 
işsizlik, yoksulluk, artan borçlar, sabır, tevekkül oldu.

‘Manzaraya’ kısaca bir göz gezdirelim...

Açlık ve yoksulluk büyüyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal 
İş Sendikasının araştırma 

kuruluşu BİSAM her ay dört kişilik 
bir ailenin yaşam maliyetlerini 
hesaplıyor. Yayımlanan Şubat ayı 
raporu şöyle:

Sadece hayatta kalmak için yapıl-
ması gereken gıda harcamalarını 
içeren açlık sınırı 2021 Şubat ayında 

2.681 TL olarak 
hesaplandı. Bu 
rakam İstan-
bul'da 2.850, İz-
mir'de ise 2.910 
TL oldu. 2021 
yılı için belirle-
nen asgari ücret 
2.825 TL. İdi.

Rapora göre 
açlık sınırı, 2003 
yılından bu yana 
6.63 kat artış 
gösterdi. Genel 
enflasyon ise 
bu sürede 5.38 
kat arttı. Bu, 

gelirinin çoğunu gıdaya harcamak 
zorunda kalan işçi ve emekçiler 
için gıda harcamalarının daha fazla 
arttığı anlamına geliyor.

Yine 2021 Şubat ayı için hesapla-
nan ve dört kişilik bir ailenin insan-
ca yaşamasına yetecek olan yoksul-
luk sınırı ise 9.274 TL'ye yükseldi.

İşsizlik hesaplamaları değişti, kel 
göründü!

Fitre: İtiraf!
Yoksullara her fırsatta 

sabır ve şükür 
öğütleyen, ama sürekli 
israf ve lüks harcamaları 
ile gündeme gelen Diyanet 
İşleri Başkanlığı, yaklaşan 
Ramazan ayı öncesinde 
yoksullara dağıtılacak sadaka 
anlamına gelen fitre miktarını 
belirledi. Diyanet, kişi başına 
ödenecek fitre miktarını 28 lira 
olarak hesapladı. Bu hesapla bile 
dört kişilik bir ailenin aylık gıda 
harcaması mevcut asgari ücretin 
üzerine çıkarak 3.360 lira oldu. 

Bu durumda hemen hemen her 
işçi sadakaya muhtaç bir yaşam 
sürüyor.

Her konuda fetvalar veren di-
yanetin insanlara reva görülen bu 
duruma dair bir söz söylememesi 
fıtratına uygun düşüyor.

Ekonomi politikaları, 
gel-gitler üzerinde 

ilerliyor. Daha önce "faiz 
sebep, enflasyon sonuç" 
diyen saray, son aylarda 
faiz artırımı yaparak sıcak 
para aramaya girişti. 
Damadın feda edilmesi 
sonrasında göreve getirilen 
ve faiz arttırımlarına imza 
atan Naci Ağbal'da görevden 
alınınca son yirmi ayda dördüncü 
kez Merkez Bankası Başkanı 
değişmiş oldu. Alınan her kararın 
emir vereni Erdoğan, böylece 
uygulanan politikaların sonuçlarını 
kelle alarak ödetmiş oluyor. Hoş 
Naci Ağbal bu görevden alınma 
için teşekkür ederek neredeyse 

memnuniyetini ortaya koydu. 
Yeni Merkez Bankası Başkanı ise 
Albayrak grubuna yakınlığıyla 
bilinen Yeni Şafak yazarı Şahap 
Kavcıoğlu oldu.

Yine yakın zamanda Varlık Fonu 
başkanlığına Bilal Erdoğan'ın 
Kartal İmam Hatipten arkadaşının 
atanmasına tanık olmuştuk.

Saray kelle veriyor, koltuğu koruyor!

Adana Büyükşehir 
Belediyesi'nin 200 işçi 

alımı ilanına kısa sürede 
45 bini üniversite mezunu 
toplam 52 bin kişi başvurdu.

Adana Büyükşehir Bele-
diyesi operatör şoför, ağır 
vasıta şoförü, büro elemanı 
ve park bahçelerde görev-
lendirmek için 200 eleman 
alımı için ilan verdi. İşe alınacak 
olan 200 eleman için şu ana kadar 
52 bin kişinin başvurduğu bildiril-
di. Başvuranların 45 binin de üni-
versite mezunu olduğu açıklandı.

‘Gençler çaresiz'
Başvuruların devam etmesi ne-

deniyle bu sayının daha da artması 
beklenirken Büyükşehir Belediye 
Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 

“Ülkenin geldiği nokta ne yazık ki 
bu. Belediyeler, bu işsizliğin altın-
da eziliyor” dedi. Karalar, yaptığı 
açıklamada şunları söyledi:

“200 eleman alacağız, şu ana ka-
dar 52 bin kişi başvurdu. Bunların 
yüzde 90'ını da üniversite mezunla-
rı oluşturuyor. Şimdi bu üniversite 
mezunlarına hangi işi vereceğiz?

Ajanslar / 29 Mart 2021

200 kişilik işe 52 bin başvuru!
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Demokrasileri Diktatörlük, Ekonomileri Köleliktir!

Saray Rejimi’ni var eden, emperyalist merkezler ve serma-
yenin örtüşen çıkarları olageldi. Elbette devlet en başından 
beri sermayenin devleti. Tüm kurumlar buna göre örgütlen-
miş. Ama saray rejimi yeni bir döneme işaret ediyordu.

Bir kere sermayenin önündeki tüm engeller kalkacaktı. 
Mesela bürokratik işlemler, yargı belası gibi teferruatlar 
kararnameler yoluyla ortadan kaldırıldı. Şimdilerde, bir yer 
yağmaya mı açılacak? Hemen bir cumhurbaşkanı kararna-
mesi ile acele kamulaştırma kararı alırsın olur biter. Öyle 
ihale yasalarının zorlu yollarına ne gerek var? Her duruma 
göre yasalar değişir olur biter.

Meclis, işlerin yürümesini mi yavaşlatıyor? İşlevsiz bıra-
kırsın olur biter. Meclise karşı sorumsuz bakanlar (yoksa 
CİO'lar mı deseydik?) işleri yürütür. Kamuoyunun duyma-
sını istemediğin bilgileri ticari sır ya da devlet sırrı diyerek 
gizlersin. Böylece, ‘Yerli ve Milli’ sermayeyi beslemek için 
bütün kaynakları ortaya serersin.

Bir yerde bir yolsuzluk mu ortaya çıktı? Haberi yapanları 
tutuklar, habere erişim yasağı getirirsin. Buna karşı tepki 
gösteren olursa, habere erişim yasağı haberine erişim yasağı 
getirirsin. Alın size saray rejimi.

Burjuvazinin ideolojisi pragmatizimdir. Bir şey sermayenin 
yararına ise iyidir, değilse eğer canı cehenneme. Saray rejimi 
bu ideolojinin ete kemiğe bürünmüş halidir olsa olsa.

Son dönemde açıklanan ekonomi paketi, herhalde tarihin 
ilk gizli imzalanan IMF paketinin iz düşümü olsa gerek. 
Sonuçta İMF, borç verenlerin alacağını garantiye almak için 
çalışan bir kurum. Ayrıca yeni borç bulmanın birinci adresi. 
Şimdilerde dillendirilen demokrasi söylemleri ortada. Diller 
demokrasi diyor, ama bir milletvekili dünyanın gözü önün-
de hukuksuz bir şekilde azledilip hapse atılıyor, ülkenin 
en büyük üçüncü partisi HDP uyduruk gerekçelerle kapa-
tılmak isteniyor. Bahsedilen demokrasi, bahsedilen hukuk, 
sermayenin ihtiyacı kadar demokrasi, sermayenin ihtiyacı 
kadar hukuk oluyor. Yoksa İşçiler kod 29'la işten atılmış, se-
çilmiş kişilerin yerine kayyumlar atanmış onların umurunda 
olmaz.

Aynı şekilde, tasarruf denilen şey, kamu hizmetlerinden 
tasarruf olarak anlaşılmalı. Sağlık için, eğitim için daha fazla 
pay ödemeliyiz demektir. Daha fazla vergi, daha fazla zam. 
Çalışma hayatında daha fazla kuralsızlık. Esnek çalışma, 
düşük ücret vb.

Tüm bunlara karşı gelecek seçimi beklemek, lambadan 
çıkacak cini beklemek gibi bir şey. Aslolan sermayenin 
çıkarları ise, ortaya çıkacak her hükümet bunları uygulamak 
içindir.

Açıkçası iş başa düşüyor. İşçilerin birleşik örgütlü mücade-
lesi, bu tabloyu değiştirebilecek tek yoldur.

1 Mayıs, yeni bir mücadele hattının miladı olsun. Hat, Bir-
leşik bir Emek Cephesinin örgütlenmesi olmalıdır. Geleceği-
mizi kendi ellerimize almak için taleplerimizle, omuz omuza 
1 Mayıs’a!

İrfan Taşkıran

Taleplerimizle, omuz omuza 1 
Mayıs’a!

Para lazım, çok para lazım!
Kamunun bütün kaynaklarını 

başta beşli çete olmak üzere 
sermayenin hizmetine sunan saray 
rejimi, giderek büyüyen açıkları 
kapatmak için yeni yol ve yöntemler 
deniyor. Açıklanamayan rezerv açığı, 
kısa vadede ödenmesi gereken 190 
milyar dolarlık dış borç, bütçe açığı, 
beşli çetenin garanti ödemeleri derken 
ortaya çıkan durumu halkın cebine 
el atarak kapatma çabası 'yaratıcı' 
yöntemler geliştirilmesine sebep 
oluyor.

Yeni soygun-yağma düzenlemeleri 
şöyle:

Ekonomik reform paketi kapsamında, 
18 yaşından küçük çocukların Bireysel 
Emeklilik Sigortası (BES) kapsamına 
alınması kolaylaştırılıyor.

Kuyumculuk faaliyeti yürütmek iste-
yen esnafa bankalara 500 gram altın ya-
tırma zorunluluğu getiren tasarı, oluşan 
tepkiler üzerine ‘şimdilik’ geri çekildi.

Yurdun dört bir yanında tam 651 ma-
den sahası ihaleye açılıyor.

Çiftçiden mısırı olabilecek en ucuz 
fiyatla alan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 

yurt dışından yapacağı yemlik mısır iha-
lesi üstelik en düşük teklifi vermediği 
halde ABD'nin en önemli tekellerinden 
biri olan Cargill'e verildi.

Daha önce üç kez meclis gündemine 
gelen 'biyo çeşitlilik yasası' bir kez daha 
gündemde. Tasarıda biyo çeşitlilik ve 
habitat koruma adı altında hazırlanan 
tasarıya eklenen bir madde ile tıpkı iha-
le yasalarında olduğu gibi milli güven-
lik, doğal afet ve genel sağlık açısından 
zorunlu faaliyetlere ekolojik etki değer-
lendirmesi yapılmaksızın ‘Cumhurbaş-
kanı tarafından izin verilebilir’ maddesi 
eklenmiş. Böylece bu konuda bir kişinin 
iki dudağı arasına bırakılmış oluyor.

Yağma var yağma!
• SGK'dan tar-

tışmalı ihale: 
SGK'nin borç-
lulara ulaşmak 
ve ödemeleri 
arttırmak için 
yapılacak reklam 
faaliyetleri için 
açılan ihale; 4,1 
milyon liralık 
en düşük tekli-
fi veren şirket 
yerine 4,5 milyon 
lira veren şirke-
te verilmesi soru işaretlerine yol açtı. 
En düşük teklifi veren şirketin ihale 
alamama sebebi bilinmiyor. CHP Mil-
letvekili Levent Gök'ün konu ile ilgili 
Aile ve Çalışma Bakanlığına sorduğu 
sorulara bakanlıktan cevap gelmedi.

• Osmangazi Köprüsünden garanti öde-
meleri kapsamında Mart ayı içerisinde 
6 alt şirkete 1.6 milyar TL. ödeme yapı-
lacak. Yapılacak ödeme 1 Temmuz-31 
Aralık tarihlerini kapsıyor. 2020 yılın-
da sadece Osmangazi köprüsü için 3,3 
milyar TL. para hazinenin kasasından 
çıktı.

• Vaazlarında ‘lükse yatırım yapmayın’ 
diye fetva veren diyanet lüks harca-
malardan çekinmiyor. Ocak ayı içinde 

meslek içi eğitim semineri adı altında 
yapılan toplantılar için Antalya'da ve 
Ankara'da beş yıldızlı otellerin seçil-
mesi dikkat çekti.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Doğalgaz alım fiyatlarına 
ilişkin bir soru önergesini, ‘Doğalgaz 
alım fiyatlarının ticari gizliliği olan 
bilgi olması’ iddiasıyla yanıtsız bıraktı. 
Bakan gerekçe olarak doğalgaz alım 
fiyatlarının açıklanmasının sözleşme 
hükümlerini ihlal anlamına geleceğini 
savundu.

• Mardin Kültür Daire Başkanlığına 
kayyım olarak atanıp başkanlığa geti-
rilen Yakup Sarı isimli görevli, hakkın-
da açılan zimmet davasıyla gündeme 
geldi. Nihat Hatipoğlu'nu Mardin'e 

getirtip 60 bin lira ödeyen 
Sarı, Hatipoğlu'na 400 bin 
lira ödenmiş gibi göstere-
rek aradaki farkı zimmeti-
ne geçirmekle suçlanıyor. 
Daha önce Mardin Valisi 
iken belediyeye kayyım 
olarak atanan Mustafa Ya-
man'da milyonlarca lirayı 
çevresine dağıtmak ve 
rüşvet alma suçlamaları 
ile görevden alınmıştı.
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Kapitalizm Çürümüştür, Devrim İnsanlığın Dirilişidir!

‘Yerli ve Milli’ başkanlık sistemine 
geçilmesiyle birlikte alışageldiğimiz 
şeylerden biri, zırt pırt açıklanan 
'yeni' ekonomik programlar. Alış-
mamış yerde don durmaz misali, 
‘düşük Damat’ gitmiş olsa da yeni 
programlar açıklanmaya devam 
ediliyor.

Ama değişmeyen tek şey, açıkla-
nan programların sermayenin çı-
karlarına olması, işçi ve emekçilerin 
cebine göz koymuş olmaları.

Saray Rejimi’nin politikası, işçi 
sınıfının sınırsız sömürüsü, rant- 
yağma ve savaş ekonomisine daya-
nıyor.

Merkez Bankasının rezervleri bo-
şaltılmış durumda. Borç para bula-
bilmek için OECD ülkelerindeki en 
yüksek faizi uygulayan, 20 ayda 4 
Merkez Bankası başkanı değiştiren, 
vergiyi neredeyse sadece işçinin 
bordrosundan kesen, bin bir türlü 
cezayı bütçenin gelir kapısı haline 
getiren bir ekonomi yönetimi var.

Saray rejimi, ayakta kalabilmek 
için emperyalist efendilerinin, 
iktidarını dayandırdığı sermayenin 
isteklerini yerine getirmeye çalı-
şıyor. Bunun anlamı halklara ve 
işçi sınıfına amansızca saldırmak 
demektir; bunu yapıyorlar.

Ücretlerin baskılanması için her 
şey yapılıyor. Enflasyon oranlarının 
düşük gösterilmesi, asgari ücretin 
açlık sınırında tutulması, her büyük 
çaplı toplu sözleşme görüşmelerine 
sermaye lehine müdahil olmaları, 
yüksek hakem eli ile sözleşme bi-
tirme, sürekli büyüyen işsiz ordusu 
ve bu politikalara çanak tutan sen-
dikacıların varlığı ücretleri giderek 
asgari sınıra çekiyor.

Çalışma hayatının kuralsız hale 
getirilerek işçilerin çalışma şartla-
rını cehenneme çevirmek, aynı işi 
daha az işçiyle yapıp, üstüne verim-
liliği artırmak; bu yalnızca, işçilerin 
daha uzun süre çalıştırılması ve 
daha düşük ücretlerle yapılabi-
lir; öyle yapılıyor. Ülkenin emek 
gücü, (onlar ‘piyasası’ diyor) bizzat 
saray eliyle pazarlanarak, yabancı 
yatırımcıların ağzı sulandırılmaya 

çalışılıyor. Esnek çalışma yaygın-
laştırılırken, süresiz iş sözleşmeleri 
ortadan kaldırılarak kıdem tazmi-
natı, yıllık izin vb. haklar fiili olarak 
ortadan kaldırılmak isteniyor. 
Kısacası sermaye sınıfına dikensiz 
gül bahçesi sunmak için canla başla 
çalışıyorlar.

CHP'nin hazırladığı bir rapora 
göre, ayda ortalama 65 kişi intihar 
ediyor. İntihar sebepleri arasında 
öne çıkanlar geçim sıkıntısı ve iş 
yerinden kaynaklı (mobbing vb.) 
sebepler. İş yerlerinde neredeyse 
her ay ortalama 200 emekçi, gerekli 
iş güvenliği önlemleri alınmadığı 
için hayatını kaybediyor.

Bir araştırmaya göre, ülkede 
yaşayanların yüzde 52,4’ünün 
geliri açlık sınırı altında. Toplamda 
yoksulluk sınırının altında olanla-
rın oranı ise yüzde 95. Araştırmaya 
katılanların yüzde 32,2' sinin ise 
sosyal güvencesi yok.

Çiftçiler giderek daha fazla top-
rağını terk ediyor. Devam etmek 
isteyenler haciz ve borç takibiyle 
karşı karşıya. Ekonomik programda 
altı çizilen 'sözleşmeli tarım'; borç 
altında ezilen, toprağını, traktörünü 
kaybeden köylünün büyük şirketle-
rin işçisi haline getirilmesi demek.

Programda birde esnafa vergi 
muafiyeti 'müjdesi' var. Çay oca-
ğı, terzi, tamirci, kuaför, tesisatçı, 
marangoz vb. 850 bin esnafa vergi 
muafiyeti getiriliyor. Eh nasıl olsa 
pandemi sürecinde bir kuruş kaza-
namayan esnafın vergisi de olmaz. 
Bu arada vergi muafiyetinin Şubat 
beyannamesi verildikten sonra geti-
rildiğini hatırlatalım. 

Ama patronlara gelince bol kepçe 
dağıtılıyor. Aşağıdaki satırlar prog-
ramda aynen şöyle ifade ediliyor:

 “Firmalar istihdama kattıkları 
her bir ilave kişi için Kredi Garanti 
Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 
ayı ödemesiz 100 bin liralık kre-
di kullanabilecek. Girişimcilere, 
özellikle yatırım döneminde yoğun 
destek sağlayarak projelerin daha 
çabuk hayata geçmesi için adımlar 
atıyoruz.”

1 Mayıs 2021'i ağır bir ekono-
mik kriz ve egemenler cephesinde 
siyasi kriz olarak ortaya çıkan uzun 
zamandır devam eden yönetememe 
kriziyle karşılıyoruz.

Ezilen halklar, ölümüne sömürü-
len işçilerden oluşan emek cephesi 
ise saldırılara olabildiğince dire-
nişlerle cevap veriyor. Hemen her 
alanda yaşamı cehenneme çevirme-
ye çalışan, her alanda rant-yağma 
devşirmeye çalışan saray rejimi, 
onca saldırıya, tehdide rağmen her 
alanda direnişle karşılaşıyor.

İşçi sınıfı, işsizlik, düşük ücretler, 
giderek artan iş yükü, artan çalışma 
süreleri, kuralsız ve güvencesiz ça-
lışma ortamı, ödenmeyen ücretler, 
kod 29 olarak anılan tazminatsız 
işten çıkarma, sendikal örgütlenme 
önündeki engeller ile karşı karşıya. 
Tüm bu saldırılara karşı hemen 
her yerde, her sektörden işçiler 
bulundukları yerde direnişe geçi-
yor. Giderek daha fazla işçi, hak 
almanın yolunun buradan geçtiğini 
öğreniyor.

Kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar, 
rejimin karanlık yüzüyle her gün 
daha fazla tanışıyor. Farklı olan 
kimseye yaşam hakkı tanımayan 
saray rejimi, her daim karşısında 
direnen kadınları, farklı kimlikle-
riyle insanları buluyor. Her taciz- 
tecavüz davası ya da kadın cinayeti 
davası bir eylem alanına, mücadele 
alanına dönüşüyor.

Ranta açılan her yaşam alanında 
yöre halkının direnişi boy veriyor.

Öğrenciler, Boğaziçi'nde başla-
yıp, yurdun dört bir yanına yayılan 
direnişleri ile bütün kayyum rektör-
leri gündeme getiriyor.

Bu direnişlerin ortak özelliği, or-
tak bir direnişin parçası olması ama 
henüz ortak bir kanalda akmıyor 
olması. Ama görünen o ki, bunun 
da sonuna geliyoruz.

8 Mart ve Newroz kutlamaları 
gösteriyor ki, onca saldırı kitlelerin 
bir adım bile geri atmasına neden 
olmuyor. Uyguladığı baskının, 
söylediği yalanların sonuna geldi-
ler. Bir düşünün, yapmadıkları ne 
kaldı?

Son dönemde, belki de gazetemiz 
baskıya hazırlanana kadar yanı-
na yenileri de eklenecek adımlar 
atılıyor. Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne 
rektör atanması bunlardan biriydi. 
İstanbul Sözleşmesinin iptal edil-
mesi, Gezi Parkına el koymaları, bir 
gecede halkı yüzde 15 yoksullaştı-
ran ekonomik kararları, Ayasofya 
İmamının sosyal medya fenomen 
adayı olması, krize karşı ayetli, 
hutbeli 'müdahaleler', Yeni Akit'in 
hilafet çağrıları, hepsi ve daha faz-
lası, rejimin topyekûn saldırılarına 
işaret ediyor.

8 Mart ve Newroz, bizim cep-
hemizden bu topyekûn saldırıya 
verilen net ve güçlü bir cevaptır. 
Topyekûn direnişin ilk güçlü adım-
ları gibidir. İşte 1 Mayıs bu şartlar 
altında, kitlesel, güçlü, rengarenk, 
topyekûn direnişin daha da gelişti-
ği bir mücadele alanıdır artık.

Topyekûn saldırıya karşı topyekûn 
direniş!
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Tarih Geleceğin Anahtarıdır, Yaşasın 1 Mayıs

1 Mayıs, işçi ve emekçilerin birlik, 
mücadele ve dayanışma günüdür. İşçi 
sınıfının 8 saatlik iş günü mücadelesi-
nin içinde doğan 1 Mayıs, işçi sınıfının 
ekonomik ve siyasal mücadelesinin 
gelişim düzeyine paralel olarak şekil-
lenmiştir.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında, 
işçiler, emekçiler, 1889’dan bu yana 
-din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin- 1 Mayıs eylemlerinde omuz 
omuza mücadele ederek taleplerini 
yükseltmektedir.

1 Mayıs’ın tarihçesi tüm işçilerin tari-
hidir, bu tarihi doğuran sebeplere karşı 
kavgamız bugün de sürmektedir.

1800’lü yıllarda işçiler kol emeğine 
dayalı çok ağır koşullar altında çalıştı-
rılıyorlardı.

Ortalama çalışma süreleri 16 saatti. 
Kesintisiz 16 saatlik bir çalışma karşılı-
ğında aldıkları ücret ise sadece hayat-
ta kalmalarına yetiyordu. Kadın ve 
çocukların çalışma koşulları ise daha 
da ağırdı. On binlerce işçi fabrikaların 
çevresindeki ilkel barakalarda kalıyor-
lardı. Sağlıksız koşullarda yaşamlarını 
tüketiyorlardı. İşçilerin ortalama yaşam 
süresi 40 yıl kadardı.

İşçiler, bu ağır çalışma ve kölece 
yaşama koşullarına karşı örgütlenmeye 
başladılar.

Önce yardımlaşma sandıkları ve da-
yanışma teşkilatları etrafında bir araya 
geldiler. Bu birleşmeler daha sonra 
sendikal örgütlenmelere dönüştü.

İşçilerin ilk ortak talepleri çalışma 
sürelerinin düşürülmesi oldu.

“Sekiz saat çalışma, 8 saat 
dinlenme, 8 saat canımız ne 
isterse!”

Amerikan işçi hareketi 1884’den 
1886’nın Mayıs ayına dek bütün 
toplantılarda, bütün yürüyüşlerde bu 
sloganı seslendirdi hep bir ağızdan.

İşçi sınıfının sömürüye, düşük üc-
retlere ve uzun iş gününe karşı mü-
cadelesi 1’nci Enternasyonal’in (1864-
1876 yılları arasında faaliyet gösteren 
Uluslararası Çalışanlar Birliği -Derneği, 
dünya devrim tarihinde 1. Enter-
nasyonal olarak anılmaktadır.) 1866 
yılında toplanan kongresinde, yasal 
çalışma süresinin 8 saat olması ve bu 
talep etrafında mücadeleyi yükseltme 
kararı almasıyla uluslararası bir boyut 
kazandı.

1884 yılında 8 saatlik işgünü talebiyle 

başlayan sınıf eylemleri, 1866 yılından 
itibaren giderek güçlendi. Düzenlenen 
grev ve gösteriler, devletler tarafından 
zor kullanılarak bastırılmaya çalışıldı. 
1884-1886 yılları arasında ABD’de, 
Japonya’da, Fransa’da ve Rusya’da 8 
saatlik iş günü talebiyle grevler yapıldı.

İşçi liderleri idam edildi
8 saatlik işgünü talebiyle, 1 Mayıs 

1886’da ABD’de 10’dan fazla kentte 350 
bin dolayında işçinin katıldığı ilk genel 
grev örgütlendi. Chicago’daki 1 Mayıs 
gösterilerine 80 bin kişi katıldı.

On binlerce grevci işçinin Chicago 
sokaklarını dolduran barışçı 1 Mayıs 
gösterileri kanla bastırıldı.

Chicago kentindeki McCormick 
Tarım Fabrikalarının patronları 1.400 
işçiyi işten atmış, yerlerine grev kırıcı 
işçileri yerleştirmişti. Grevci işçiler, 
3 Mayıs günü, “sarı” olarak nitelen-
dirdikleri işçileri protesto etmek için 
McCormick fabrika çıkışında toplandı. 
İşçilere saldıran polisin kurşunlarıyla 
altı işçi öldü, onlarcası yaralandı. Oysa 
işçiler oraya aileleri-çocuklarıyla sadece 
protesto için gelmişti. 

Ertesi gün sendikalar, polisin saldır-
ganlığını protesto etmek için High-
market alanında bir gösteri düzenledi. 
15.000 kadar olduğu tahmin edilen işçi 
topluluğu, önderlerinin konuşmalarını 
dinledikten sonra dağılmak üzereyken 
“beklenmedik” bir durum ortaya çıkar. 
Polislerin arasına ansızın düşen bir 
bomba, sekiz kişinin ölümüne ve altmış 
kişinin yaralanmasına neden olur. 
Bunun üzerine polis, kalabalık üzerine 
yoğun ateş açar. Bu katliamın kesin bi-
lançosu ve failleri hala meçhuldür. Ay-
nen bizdeki 1977 Taksim Katliamı gibi. 
Katliamın sermaye devleti tarafından 
düzenlendiği ise neredeyse herkesin 
bildiği bir ‘sır’dır.

ABD burjuvazisi ve hükümeti, bu 
olayları gelişen işçi hareketini ezmenin 
fırsatına dönüştürmeye girişti. Birçok 
işçi liderleri tutuklandı.

Sekiz yazar ve sendikacı tutuklandı. 
Albert Person, August Speins, Adolf 
Fischer, George Engels ölüm cezasına 
çaptırıldı ve işçilere gözdağı vermek 
için 11 Kasım’da idam edildi. August 
Spiens idamından önce şöyle seslen-
mekteydi: “Mezardaki sessizliğimizin, 
sesimizden daha gür çıkacağı gün 
gelecektir.”

8 saatlik işgünü kazanımı ve 
1 Mayıs

Gösterilerin 
akabinde bazı 
işyerlerinde 
10 saatlik iş 
günü 8 saate 
indirildi. 
Amerikan 
İşçi Federas-
yonu adını 
alan, Örgütlü 
Meslek ve İşçi 
Sendikaları 
Federasyonu, 
1888 Aralık 
ayında yaptı-
ğı kongrede 
8 saatlik 

işgünün 
kabul 
edilmesi 
için 1 
Mayıs 
1890’da 
gös-
teriler 
düzen-
lenmesi 
kararı 
aldı.

2’nci 
Enternasyonal’in 1889 Paris Kongre-
sinde, Amerikan İşçi Federasyonu’nun 
kararına atıfta bulunularak, 1 Mayıs’ta 
uluslararası gösteriler düzenlenmesi 
ve 1 Mayıs’ın işçi sınıfının uluslararası 
birlik, mücadele ve dayanışma günü 
olması kabul edildi.

Anadolu’da 1 Mayıs
Ülkemizde ilk grevler, Osmanlı 

imparatorluğu döneminde, 1872’de 
gerçekleşmiştir. İlk 1 Mayıs kutlama-
sı ise 1909’da Üsküp’te Türk, Bulgar, 
Sırp işçilerinin katılımıyla düzenlendi. 
Takip eden yıllarda ise; 1910’da Sela-
nik’te, 1911’de Üsküp, Selanik, İstan-
bul ve Edirne’de, 1912’de Selanik ve 
İstanbul’da düzenlenen yürüyüşlerle ve 
mitinglerle kutlandı.

Bu mitinglerde işçiler, işçilere seçme-
seçilme hakkının tanınmasından, grev 
yasasına, emeğin haklarını koruyacak 
kanunların çıkartılmasına kadar pek 
çok konudaki talepler dile getirdiler.

1913’te 1 Mayıs kutlamaları yasaklan-
dı, işçiler gizli kutlamalar gerçekleştir-
di. Yasak 1914 yılının 1 Mayıs’ında da 
sürdü. 1926-1975 yılları arasında, her 
1 Mayıs öncesi devlet, yasaklamalarla 
beraber kutlamaları engellemek üzere 
emekçiler ve aydınlar arasında yoğun 
tutuklamalara girişmiştir.

1935 yılında çıkarılan Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun 
ile devlet, 1 Mayıs’ı, “Bahar ve Çiçek 
Bayramı” olarak ilan ederek 1 Mayıs’ın 
sınıfsal içeriği boşaltmaya çalışmıştır.

1951’de çıkarılan bir kanunla ise 
işçilere genel tatil günü olan 1 Mayıs’ta 
yarım günlük ücret ödenmesi, 1956 
yılında ise tam gün ücret ödenmesi 
kabul edildi.

Türkiye’de ilk kitlesel ve görkemli 1 
Mayıs mitingi 1976 yılında gerçekleş-
tirildi. DİSK tarafından düzenlenen 1 
Mayıs mitingi Beşiktaş’tan yürüyüşle 
başladı ve Taksim Meydanı’nda sürdü. 
On binlerce işçinin katıldığı yürüyüş ve 
mitingde işçi sınıfının güncel talepleri 
dile getirildi.

1977 1 Mayıs mitinginde ise işçi 
sınıfının tarihindeki en büyük katliam-
lardan biri yaşandı. Yaklaşık 500 bin 
kişinin katıldığı mitingde, DİSK Genel 
Başkanı Kemal Türkler’in konuşması 
sırasında devlet güçleri tarafından ateş 
açıldı. Tarihimizde iz bırakan 1977 1 
Mayıs katliamında 37 işçi yaşamını 
yitirdi. Katliamın ardından, aralarında 
DİSK yöneticilerinin de bulunduğu bir-
çok işçi gözaltına alındı ve tutuklandı.

77 Katliamı, 1978 1 Mayıs kutlaması-
nı engelleyemedi. İşçiler yine DİSK’in 
düzenlediği mitingde Taksim Mey-
dan’ında buluştular. Bu mitingin en 
önemli talebi 1 Mayıs 77’nin faillerinin 

bulunmasıydı.
1979 ve 1980 1 Mayısları çeşitli 

engellemelerle karşılaştı. İstanbul’da 
kutlamalara izin verilmedi, İstanbul’da 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi, kitlesel 
tutuklamalar yapıldı.

12 Eylül 1980 karşı-devriminden son-
ra, o zamana kadar "Bahar Bayramı" 
adıyla resmi tatil günü olan 1 Mayıs, 
çalışma günleri arasına dahil edildi.

1989’dan itibaren işçiler yeniden alan-
larla buluşmaya başladı. İstanbul'da 1 
Mayıs'ı kutlamak için İstiklal Cadde-
si'nden Taksim'e yürümek isteyen bin-
lerce işçi ve devrimciye polis saldırdı. 
Polisin açtığı ateş sonucu devrimci işçi 
Mehmet Akif Dalcı yaşamını yitirdi, 
400'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

1990, 1991 1 Mayısları yine devletin 
saldırılarına sahne oldu.

1996’da yaklaşık 60 bin işçinin ka-
tılımıyla Kadıköy'de gerçekleştirilen 
1 Mayıs gösterilerinde, polis, kitlenin 
üstüne ateş açarak 3 işçiyi katletti. 
Kürsüden hamaset nutukları atmaya 
çalışan sendika bürokratları kovuldu.

2007 yılında, ‘Taksim 1 Mayıs alanı-
dır’ şiarıyla Taksim’i geri alma ka-
rarlılığı gösteren işçiler, devrimciler, 
devletin gaz bombalarına, tomalara 
karşı Taksim’e çıkan her sokağı direniş 
alanına çevirdiler.

2007-2008-2009 1 Mayıslarında, her 
sene artan katılımla gerçekleşen direniş 
Taksim’in yolunu açtı.

2010-2011-2012 yıllarında gerçekleşen 
izinli Taksim 1 Mayıs mitingleri, her 
sene daha fazla işçinin katılımına sahne 
oldu.

2012’de, Küba’dan sonra en kitlesel 1 
Mayıs eylemi, 1 milyona yakın emekçi-
nin katılımıyla Taksim’de gerçekleşti.

2013’de devlet yeniden Taksim’i 
emekçilere yasakladı. Ta ki, Gezi Dire-
nişi'ne kadar…

İşçi sınıfı bugün kapitalist kriz ve 
üzerine gelen salgın hastalıkla; açlık, 
yoksulluk, işsizlik ve ölüm cenderesine 
sıkıştırılmış durumdadır. Çalışma ve 
yaşam şartları 1800’lü yılları aratmaya-
cak kadar ağırdır.

Toplumsal tüm zenginliğin üretici-
sidir. Çarklar onsuz dönmemektedir. 
Ancak örgütsüz olduğu için hiçe 
sayılmaktadır ve kendisine reva görü-
len; kölece çalışma, kırıntılar peşinde 
sürüklenen bir yaşamdır. 

2021 1 Mayıs; bize reva görülen köle-
ce yaşama, hep beraber güçlü bir hay-
kırışla “yeter artık” demenin günüdür.

Şimdi kahrolası sessizliğimizi bozma-
nın zamanı!

Sınıfsız, Sömürüsüz, Özgür Bir 
Yaşam Kavgasını Büyütmek İçin 1 
Mayıs’a!

İşçi Gazetesi / Nisan 2021

Dünya ve Anadolu’da 1 Mayıs



18 İŞÇİ GAZETESİ     |     Nisan 2021     DOĞA-BİLİM

Ya Ölü Yıldızlara Hayatı Götüreceğiz Ya Dünyamıza İnecek Ölüm!

Alamos Gold’a yetki iptali

Çanakkale’de Kazdağları’nda altın 
arayan Kanadalı Alamos Gold 

şirketinin yerli taşeronu Doğu Biga 
Madencilik’in izinlerinin iptal edildiği 
açıklandı. CİMER’e yapılan başvuruya 
verilen yanıtta, şunlar belirtildi:

“Kurumumuz ile ilgili firma arasında 
yapılan bir protokol bulunmamaktadır. 
İzin İptalleri yapılmıştır. Söz konusu 
alanda, iş makinesi bulunmamaktadır. 
Sadece konteyner bulunmaktadır. (6831 
sayılı Orman Kanunu’nun 16. madde-
sinin Uygulama Yönetmeliğinin 17/4 
Maddesi ‘izin iptal edilen tesis ve altyapı 
tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir 
yıl içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek or-
manlık alanın dışına çıkartılır’ hükmü dahilinde 
13 Ekim 2021 tarihine kadar süreleri mevcuttur.) 
İlgili alanda firmanın izinleri iptal edildiğin-
den saha idaremiz tasarrufuna geçmiş olup; bu 
alanda bütçe ve ödenekler dahilinde planlaması 
yapılmaktadır.”

Maden şirketinin ruhsatı 13 Ekim 2019’da 
bitmiş ve bir daha yenilenmemişti. Orman Genel 
Müdürlüğü de CİMER’den yapılan başvuruya 
verilen yanıta göre de şirketin izinlerini geri aldı. 
Şirket alanda halen konteynerlerini bulunduru-
yor. Ağaçların rehabilite edilmesi için şirketin 
alanı tamamen boşaltması gerekiyor.

 Cumhuriyet / 7 Mart

Kaz Dağları’nda siyanürlü altın araması için 350 bin ağacı kesen Kanadalı 
şirket Alamos Gold’un izinlerinin iptal edildiği açıklandı.

Saray Rejimi'nin resmi olarak ibra 
ettiği doğa katliamlarına bir göz 

atalım.
Son süreçte ihaleye açılan 651 maden 

sahası var. Bu Anadolu’da kazılmayan 
yer kalmayacak demektir. 

Kısa süre önce sulak alanların korun-
ması ile ilgili yasada değişiklik yapıldı. 
Artık su havzaları korunmasız.

Kuzey Ege’de yapılacak olan Çanakkale 
boğaz köprüsü akabinde eko-turizm adı 
altında yapılacak yeni projeyle büyük bir 
tarım alanı yapılanmaya açılıyor.

“İnadına” kanal İstanbul projesi ya-
pılacak. Deprem bölgesi İstanbul ateşe 
atılıyor. Su kaynakları gözden çıkarılıyor.  
İstanbul’un ciğerleri sökülüyor. Köylüler 
sürülüyor. Yeşil alanlar ranta açılıyor. 
Parsel parsel satılıyor. Yandaş müteah-
hitlere rant açılıyor. Son bir kararname 
ile kanal İstanbul müteahhitlerine devlet 
garantörlük verdi. 

‘’Gezi”  Saray rejiminin korkusu. Bir 
gece saray kararı ile mülkiyeti İBB’den 
alınıp Sultan Bayazıt Han Vakfı’na dev-
rediliyor.  İBB yaptığı açıklamada; park 
meydanının genişletilerek yeşil alanın 
çoğaltılması projesinin uygulamaya 
koyulmak üzere olduğu bir aşamada bu 
kararın alındığına vurgu yaptı. 

Hemen ardında muktedirin taksim 
meydanında boy göstermesi kamerala-
ra yansıdı. Belli ki aklında yüreğinde ki 
“Gezi” korkusunu bastırma telaşı var.

Bütün bu yapılanlar dünyamız rant 
uğruna yaşamaz hale gelecektir. 

Anadolu’nun her yerinde köylüler, 
çiftçiler, gençler, kadınlar, devletin kolluk 
güçlerine karşı iş makinelerin önüne be-
denlerini siper ederek bu durumu berta-
raf etmeye çalışıyor.

Bu direnişler çoban ateşi gibi geceyi 
aydınlatmaktadır. Çoban alevleri birleşti-
rilerek koca bir ateşe dönüştürme zamanı 
gelmiştir.

Geleceğimiz için, yaşanabilir bir dünya 
için, direnişlerimizi birleşik emek cephe-
si perspektifiyle birleştirerek, rantçıları, 
emek düşmanlarını, doğa düşmanlarını 
insanlık düşmanlarını, kovma zamanı 
gelmiştir.

H. Gülsoy

Yerin altı ile üstü ile 
geleceğimiz yok ediliyor

Akkuyu santrali bilerek intihar
İlk inşaatına Aralık 2017 yılında 

başlanana Akkuyu nükleer 
santralinin 3. Reaktörünün temel atma 
töreni 10 Mart’ta gerçekleşti. Törene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in  video konferans yöntemiyle 
katıldılar. Tören öncesi Mersin Nükleer 
Karşıtı Platform (NKP), Mimarlar Odası 
önünde bir basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada 11 Mart Fukuşima nükle-
er felaketinin yıl dönümünden bir gün 
önce yapılacak törene tepki gösterilerek 
bütün itiraz ve uyarılara rağmen in-
şaatın yapımına inatla devam edildiği 
vurgulandı. NKP adına açıklamayı 
okuyan Aycan Özkan, Fukuşima nükleer 
santrali kuran mühendislerin, kurduran yetkili-
lerin, teknik ve insani olarak alınabilecek bütün 
önlemleri fazlasıyla aldıklarını söylediklerini 
hatırlatarak şunları söyledi: “Ve muhtemelen 
doğruyu söylüyorlardı. Ama takvimler 11 Mart 
2011’i gösterdiğinde meydana gelen deprem ve 
sonrasında oluşan tsunami dünyanın en korunak-
lı nükleer santralini yerle bir etti.”

Fukuşima ve Çernobil nükleer felaketleri hatır-
latılan açıklamada, Çernobil nükleer santralinin 
kurucusu ROSATOM şirketinin Akkuyu Nükleer 

Santralini yapan şirket olduğu vurgulandı. Dün-
yanın birçok ülkesinde nükleer santral inşa ettiği 
belirtilen ROSATOM şirketinin yaptığı santral-
lerde arızalar yaşandığına dikkat çekildi. Şirketin 
Belarus’ta yaptığı santralde faaliyete geçmeden 
iki defa arıza meydana geldiğine dikkat çekilen 
açıklamada yetkililere şöyle seslenildi: “Sayın 
yetkililer Rus ruleti oynuyorsunuz ama namlu 
ülkemiz ve Akdeniz havzasında yaşayan bütün 
halkların kafasına çevrilmiş durumda. Bunu mil-
yonlarca insana yaşatmaya hakkınız yok!”

 Evrensel / 10 Mart 2021

Kanal İstanbul’a devlet garantisi
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-

İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun'a geçici 
madde eklendi. Resmi Gazete'de 
yayımlanan geçici maddeye göre Kanal 
İstanbul Projesi'ne de devlet garantisi 
verildi.

Kanuna eklenen maddede, "15/3/2020 
tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz 
uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt 
dışından finanse edilmesi planlanan yap-

işlet-devret projeleri kapsamında, 11/A 
maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idare-
leri tarafından imzalanacak borç üstlenim 
anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim 
anlaşmasından kaynaklanan yükümlülük-
lerinin yerine getirilmesini sağlayacak şe-
kilde, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksı-
zın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf 
olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Birgün / 20 Mart
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Hak Verilmez Alınır, Zafer Sokakta Kazanılır!

Kapitalizmin temeli işçi sınıfının 
sömürülmesine dayanıyor. İşçi 
sınıfı, toplumun en geniş kesimini 
oluşturmasına rağmen, hayatı her 
gün ve her gün yeniden üreten ol-
masına rağmen, eline geçen sadece 
ölmemesini sağlayacak bir ücret 
oluyor.

Bununla da sınırlı değil. Egemen-
ler, işçi sınıfını, hakimiyeti altına 
aldıkları geniş toplumsal nüfusu 
her zaman güdülecek sürü olarak 
görürler. O nedenle işçi-emekçiler, 
yoksullar her yerde aşağılanır. Fab-
rikadaki yönetim çarkı, eğitim siste-
mi, medya yayınları, din adamları-
nın vaazları, politikacıların söylem 
ve icraatları hep itaat etmemiz, sürü 
olarak kalmamız içindir. Bizim, hiç-
bir şeyden anlamayan, beceriksiz, 
kendi kararlarını veremeyen insan-
lar olduğumuza inanmamız istenir. 
Belki 3-5 yılda bir yapılan seçim 
zamanı ‘kıymetli’ oluruz!

İşçi sınıfı, üreten olduğu için, 
varlığını hiçbir sınıfın sömürülme-
sine borçlu olmadığı için toplu-
mun tek dönüştürücü gücüdür. 
Ama bu görevini yerine getirile-
bilmesi için, işçi sınıfının yönünü 
belirleyeceği, mücadele yol ve 
yöntemlerini belirleyeceği bir kla-
vuza ihtiyacı var. Bu, ideolojidir. 
İşçi sınıfının ideolojisi Marksist 
dünya görüşüdür.

Bu görüş, kapitalizm ile birlikte 
tarih sahnesine çıkan işçi sınıfının 
sermaye sınıfıyla giriştiği savaşın; 
yenilgi ve zaferlerin içinde şekillen-
miş, en berrak ifadesini 1848 yılın-
da Karl Marks ve Friedrich Engels 
tarafından kaleme alınarak deklare 
edilen Komünist Manifesto’da bul-
muştur.

Dünyaya yayılan bu fikriyatın-
ideolojinin ete kemiğe büründüğü 
ilk deneyim 1917’de Rusya’da çarlık 
düzenini yıkan Ekim Devrimidir. 

Marksizmi kılavuz olarak kullanan, 
onu geliştiren Bolşevik lider Lenin, 
işçi sınıfının en ileri güçlerini parti 
etrafında örgütleyerek işçi-emek-
çileri, yoksul köylülüğü iktidara 
taşımıştır.

İşçi sınıfının mücadelesi üç sac 
ayağı üzerine oturur. Bunlar birbiri-
ni tamamlayan ekonomik, ideolojik 
ve politik ayaklardır. Bu mücadele-
lerin yürütülmesi ve sürekliliğinin 
garantisi ise örgütlülüktür.

Bu örgütlenmeleri yürütecek 
insanlar, sonuç itibariyle, sınıfın 

belli bir kesimidir, en ileri kesimidir 
ve azınlıktır. İşte sınıfın kurtuluşu 
için mücadele eden, sınıfın içinde 
ama bilinç ve eylem olarak bir adım 
önünde olan, kendini bir hiç olarak 
görmeyi bırakmış, üretim yapan bir 
işçinin onuruna sahip kişi, öncü işçi 
olmaya doğru bir adım atmıştır.

Örgütlü mücadele, öncü işçi için 
olmazsa olmaz bir zorunluluk-
tur. Tüm öncü işçiler işçi sınıfının 
kurtuluşu için devrimci sosyalizm 
saflarında örgütlemelidir.

Öncü İşçi

L. Willemez 2006 yılında yayınladığı 
“Tehlikedeki İş Hukuku” kitabında tersine 

bir evrimden söz ediyor. Özellikle Fransa 
üzerinden iş hukukunun solun bir disiplini 
olduğuna ve bu dersi verenlerin de sol 
partilerin organik aydınları olduğuna dikkat 
çekiyor. [i] Sonra ekliyor, 1980’li yıllardan 
sonra iş hukuku radikal olarak mantığını, 
bakış açısını değiştirdi. Artık, parlak öğrenciler 
için, özellikle lisans üstü eğitim yapan iş 
hukuku öğrencileri için bu alan “sosyal 
diyalog”culuk ve işten çıkarma uzmanlık 
alanı oldu diyor. Evet, Fransa’da iş hukuku 
disiplini ne yazık ki böyle bir evrim geçiriyor 
ve ne yazık ki artık işçiye düşman iş hukukuna 
dönüşüyor.

Peki, biz de durum ne? Birkaç istisna hariç 
doğuşundan itibaren Türkiye’de iş hukuku 
sağın bir disiplini oldu, iş hukuku kürsüleri 
işverenlere personel yetiştiren alanlar oldu. 
İş hukukuna da görkemli 1960’lar ve 1970’le-
rin bir bölümü soldan bir müdahale ile alan 
açmaya çalışsa da bu temel özellik değişmedi, 
tersine seksenlerden sonra “sol” hukukçuları 
da içten kuşatarak yerini pekiştirmenin öte-

sinde işçiye düşman hukuka dönüştü. Bunun 
somut örneğini 12 Eylül darbecilerinin bile 
sınıfın tepkisinden korkarak dokunmadıkları 
İş Kanunu’nun 2003 yılında değişikliği ile gör-
dük. Ne yazık ki bir kışla talimatnamesi olan 
bu “yasa”nın altında DİSK’in de temsilcisinin 
imzası vardır, 60’larda iş hukuku disiplinini 
sola evirenlerin de. [ii]

Sermaye cephesi kâr hırsı ve sermaye biriki-
mi tutkusu ile sınır tanımadan yol alır. Salgın 
hastalıklar sınıfsal karakterin bir turnusol 
kâğıdı gibi ortaya çıktığı dönemlerdir. Avrupa 
Birliği’ne giriş ve uyum “salgın” hastalığı ile 
işçiler için bir kışla talimatnamesi olarak çıka-
rılan 4857 sayılı İş Kanunu da artık tehlikede. 
Şimdi salgına uyum, işçiye düşman hukuksal 
düzenleme zamanı. Kuşkusuz sınıfın direncine 
veya dirençsizliğine bağlı olarak; elbette örgüt-
lerini de içererek.

Esnek çalışmanın ötesi yeni bir çalışma biçi-
mi salgın üzerinden yapılandırıldı, test edildi 
ve kalıcılaştırılmak için de harekete geçildi. 
Yazıyı okunur kılmak ve uzatmamak için bu 
çabalar ile ilgili bazı haberlerin kaynağını ver-

mek ile yetinelim. [iii]
Haberlerde de görüldüğü 

gibi sermaye cephesi perva-
sız olarak ne kadar saldırgan 
olacağını göstermektedir. Bu 
yeni esnek çalışma ile evde, 
her an gözetilen, denetlenen, 
bu denetimi gözetimi içsel-
leştirmiş kişi olan panoptik 
işçi ile sermaye cephesi bir 
yandan maliyetlerini önemli 
ölçüde kısarken, öbür yan-
dan işçiyi daha verimli ve 
üretken çalıştırma olanağına 

kavuşmakla kalmamakta onu bir odada ato-
mize ederek sınıf duygusunu, dayanışmasını, 
örgütlenme isteğini de törpülemekte, onu 
değersiz, dayanaksız bırakmakta, yalnızlaş-
tırmaktadır. Bu kadar mı? Değil, evin içine 
girerek mahrem alanı işgal etmekte, aile huku-
kunu çalışmanın bir parçasına dönüştürmekte, 
sosyal yaşamı anlamsızlaştırmaktadır. Zira 
yaşamının artık her anı denetlenmekte, gözetil-
mektedir: Evde bir büyük kamera vardır artık, 
sermaye cephesince izlenen.

Borçla prangalanmış işçi, bu kez artık evinde 
de 24 saat denetlenen, işsiz kalmamak için çır-
pındırılan, ailesinin önünde çaresiz bırakılan 
değersiz bir nesneye dönüştürülmek istenmek-
tedir.

Elbette sınıfsal olan her salgın, aynı zamanda 
işçi sınıfı için de olanaklar sunmaktadır, bir 
başkaldırı gerekçesi olarak. Yaşam hakkı ola-
rak toplu eylem yapma meşruiyetine ve geniş 
bir toplumsal muhalefet ve mücadele olana-
ğına sahip olarak. Kuşkusuz, belki de önce en 
geri iş hukuku mevzuatına sahip çıkıp, sonra 
sıçrayarak daha ileri bir düzenleme için…

Dipnotlar:
[i] Laurent Willemez, Le droit du travail en danger, 

editions du croquant, Broissieux, 2006.
[ii] Yüksel Akkaya, Yeni İş Yasası: Neden ve Kimin İçin, 

Birikim, Sayı: 173, Eylül 2003.
[iii] https://www.gazeteduvar.com.tr/koc-ceosu-evden-

calisma-35-bin-calisanimiz-icin-kalici-hale-geliyor-35-bin-
calisanimiz-icin-kalici-hale-geliyor-haber-1511406

https://www.gazeteduvar.com.tr/akbank-esnek-calis-
mayi-kalici-hale-getiriyoruz-haber-1513032

https://www.gazeteduvar.com.tr/avrupada-evden-
calisanlarin-isten-kopma-hakki-icin-kampanya-ha-
ber-1513031

https://www.evrensel.net/haber/425715/calisma-evde-
somuru-derinde

Sendika.Org / 17.02.2021

İşçiye düşmanlaşan iş hukuku
Yüksel Akkaya

İşçi Sözlüğü...
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güç İle Kazanacağız!

Ekonomik krizin derinleşerek bü-
yüdüğü; toplumsal, siyasal, eko-
nomik krizin derinleştiği günleri 
yaşıyoruz. Kadına, doğaya, emek-
çilere, gençliğe yani toplumun her 
kesimine dönük saldırılar artıyor. 
Siyasal iktidar kendi krizini anti 
demokratik uygulamalarla tüm 
topluma yaymaya çalışıyor. Ancak 
tüm baskı ve saldırılara rağmen 
mücadele büyüyor, büyüyecek...
Siyasal iktidarın yarattığı bu bas-
kı ortamında pandemiyi fırsata 
çeviren patronların emekçilerin 
kazanılmış haklarına dönük saldı-
rılar devam ediyor. Devletin ilgili 
kurumları seyrediyor. Siyasi iktidar, 
gerekli önlemleri almayarak, ça-
lışma yaşamında yapması gereken 
denetimleri askıya almış durumda. 
Kanun ve yönetmeliklere uymayan 
patronlara yaptırım uygulamaya-
rak emekçileri patronların insafına 
bırakıyor. 
Bu elbette kabul edilemez ve mü-
cadeleyi yükselterek yanıt vermek 
zorundayız. Geçtiğimiz bu süreçte 
toplumun tamamını koruyacak 
önlemler yerine sadece sermaye 
sahiplerini koruyan uygulamalar 
yüzünden bir yandan binlerce 
emekçi hayatını kaybetti, diğer yan-
dan kazanılmış haklarımızın gasp 
edilmesine dönük saldırıyla karşı 
karşıya kaldık. 
Bunlardan birisi de ‘ücretsiz izin’ 
uygulaması... Emekçilerinin maa-
şından kesilerek oluşturulan işsiz-
lik fonundan karşılanarak ödenen 
aylık 1.168 lira ücret ile milyonlar 
açlığa mahkûm edildi. Yine bu 
uygulamayla işçilerin kıdem, ihbar 

tazminatı hakları dondurulup 
emeklilik primleri ödenmeyerek 
emeklilik süreleri ertelendi. 
Covid-19 salgınından emekçileri 
korumak için oluşturulan mücadele 
taleplerinden birisi olan işten çıkar-
ma yasağı, kâğıt üzerinde kaldığı 
gibi, patronlar tarafından keyfi 
olarak kullanılan bir silaha dönüş-
türüldü, ücretsiz izin yaygınlaştırıl-
dı. İşten çıkarmaların sözde yasak 
olduğu salgın sürecinde milyonlar-
ca işçi patron-
lar tarafından 
‘ekonomik 
koşullar’ ge-
rekçe gösteri-
lerek ücretsiz 
izne çıkarıldı. 
Hemen hemen 
bütün işkolla-
rında ücretsiz 
izin furyası 
yaşandı ve 
işçi-emekçiler 
belirsiz bir 
işsizlikle karşı 
karşıya bıra-
kıldı. 
Ücretsiz izin 
uygulaması ile istihdamdaki daral-
ma ve gerçek işsizlik sayıları giz-
lenirken toplum yalan rakamlarla 
aldatıldı. Sadece patronlar korun-
du, işsizlik fonu gerçek amacından 
çıkarılıp sermayeye kaynak yapıla-
rak yağmalandı. 
Pandemi döneminde karşılaştığı-
mız en yaygın saldırılardan birisi 
de kod 29 uygulaması oldu. 
Bu dönemde neredeyse bütün ka-
nun ve yönetmelikler kâğıt üzerin-

de bırakılarak patronların kârlarına 
kâr katmaya hizmet eden keyfi 
uygulamalar ortaya çıktı. 4857 nolu 
İş Kanunu’nun 25/2 Maddesine 
dayandırılarak Kod 29 ile işten at-
mak bu dönemde yaygınlaştırılarak 
kalıcı hale getirildi. “Ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan haller ve 
benzerleri” gerekçesiyle suçlanan 
işçiler, SGK’nin kodlamasına göre 
Kod 29 ile işten çıkarılıyor, tazmi-
nat alamıyor. Kod 29’la atılan işçiler 

adeta fişlen-
miş oluyor ve 
başka işlere 
girmeleri de 
neredeyse 
imkânsız hale 
getiriliyor. 
Bu saldırıları 
kabul etmi-
yoruz! Hakla-
rımızın gasp 
edilmesine 
karşı mücade-
leyi büyüte-
ceğiz. 2021 1 
Mayıs’ını bu 
mücadeleyi 
büyütmenin 

fırsatı olarak da görüp meydanlara 
akmalıyız.
Patronlar için dikensiz gül bahçesi 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Pande-
minin emekçilere yansıyan 1 yıllık 
sonucu ortadadır. Patronlar işçilere 
uzun ve yoğun çalışma saatle-
ri dayatmakta, hakaret etmekte, 
kazanılmış haklarını gasp etmekte, 
örgütlenmesinin önüne her tür-
lü engeli koymakta ve ölümüne 
çalıştırmaktadır. Karşı çıkan işçileri 
ise ya ücretsiz izne yollamakta ya 

da Kod 29 ile işten atmaktadır. Bu 
cendereyi parçalayacak 1 mayıs 
alanlarında milyonların talepleriyle 
buluşturacağız…
Bu süreçte patronlara kaynak hali-
ne dönüştürülen işsizlik fonunun 
nasıl yağmalandığının çarpıcı bir 
örneği de Kısa Çalışma Ödeneği’dir. 
Denetimsizlikten güç alan bir çok 
işletmede işçiler normal mesai 
ile çalışırken, hatta zorunlu fazla 
mesai ile çalıştırılırken şirketlerin 
KÇÖ başvurusu İŞKUR tarafından 
onaylanarak milyonlar patronlara 
aktarıldı, emekçiler ise işsizlik ve 
açlıkla tehdit edilerek bu koşullarda 
çalışmaya mecbur bırakıldı. 
Elbette emekçiler için işsizlik, açlık 
sopasıyla ölümüne çalışma koşulla-
rına boyun eğmekten başka bir yol 
var. O da haklarımızı almak için da-
yanışmak, örgütlenmek, direnmek, 
birleşik bir mücadele vermektir.
Bugün emekçilere dayatılan kölelik 
şartlarına karşı memleketin dört bir 
tarafında mücadele sürüyor, dire-
nişler sergileniyor. Bu mücadele bir 
yandan mevcut kazanımlarımızı 
korumaya dönükken bir yandan da 
ağırlaşan yaşam koşullarını düzelt-
meye dönük bir mücadeledir.  
2021 1 Mayıs’ı, bu ağır koşullara 
karşı, kölelik koşullarına karşı 
mücadelenin büyütüleceği bir dö-
nem olacaktır. Tek tek direnişlerin 
taleplerini ortak taleplere ve ortak 
mücadele hattına dönüştürerek 
meydanlarda haykıracağımız bir 
süreci öreceğiz. 
İnsanca bir yaşam ve özgürlük ta-
leplerimizle şantiyelerden 1 Mayıs 
alanlarına çıkacağız...

1 Mayıs 2021’e giderken...

Birleşik İşçi Kurultayı (BİK) olarak 
bu sene 1 Mayıs’ın işçiler açısından 
çok fazla önem taşıdığını düşü-
nüyoruz. Pandemi işçi sınıfının 
hastalığı olmuşken, her gün yeni 
bir saldırı ile karşı karşıya kalır-
ken, kazanılmış haklarımız dahi 
törpülenirken, güvenceli ve sendi-
kalı çalışma koşulu doğru dürüst 
kalmamışken bizlerin yapacağı şey 

ne olmalıdır? 
Bugün bunu tekrar 
tartışmak gerekir. Ser-
mayedarlar kârlarına 
kâr katarken, işçi sını-
fına açlık ya da ölüm 
ikileminin dayatılması 
kabul edilebilir mi? 
Elbette edilemez!
Hepimizin gündelik 
yaşantısını da etkilediği 
gibi ekonomik kriz de-
rinleşiyor. Milyonlarca 

işçi-emekçi arkadaşımız işsiz kaldı 
ya da insanlık onuruna yakışmayan 
sefalet ücretleriyle hayatta kalma-
ya mecbur bırakıldı. Temel ihtiyaç 
malzemelerine gelen zamlara her 
gün bir yenisi ekleniyor, kısacası 
krizin tüm yükü işçi-emekçilerin 
omuzlarına yüklemiş durumdadır. 
Dolayısıyla ekonomik krizin işçiler-

emekçiler üzerindeki etkileri her 
geçen gün ağırlaşmaktadır.
Sadece 102 müzisyen arkadaşımızın 
pandemi sürecinde intihar nede-
niyle hayatını kaybetmiş olması çok 
şey anlatıyor. Bu yüzden; gücümü-
zü örgütlemek, sokağa çıkmak, bizi 
yok sayanlara güçlü bir kitlesellikle 
‘biz yoksak siz hiçsiniz’ demek 
gerekiyor.
Pandemi kendi direnişlerini ya-
ratmıştır. Kod-29’a karşı, ücretsiz 
izin saldırılarına karşı, sendikalı 
çalışma hakkı için, diğer pek çok 
hakkı için işçi sınıfı farklı alanlar-
da, sektörlerde harekete geçmiştir, 
kazanımlar elde etmiştir. Soma’da, 
Ermenek’te maden işçileri, metal 
işçileri, kimya, gıda, inşaat, tekstil, 
kargo taşımacılık, belediyeler ve he-
men her işkolunda grev direnişler 
yaşanmaktadır. Bazıları hala devam 

etmektedir. Kamu emekçileri, Cem 
Bianetti, Baldur, SML, PTT, Migros, 
Cargill , DÖHLER ve daha fazlası 
hala direniştedir. Sadece işçiler 
de değil; tacize, tecavüze, şiddete, 
sömürüye karşı kadınlar, haklarını 
arayan söz sahibi olmak isteyen 
üniversite öğrencileri, halklar da 
direnişini sürdürmektedir; burada-
yız demektedir.
Direnişleri birbirinden güç alacak 
şekilde bir araya getirmenin, ta-
leplerimizi güçlü bir sesle haykır-
manın en etkili yeri 1 Mayıs’tır. 1 
Mayıs günü bir araya geleceğimiz 
alana elbette işçi sınıfı karar verme-
lidir ve kendi gündemleri ile örgüt-
lenerek alanı doldurmalıdır. 
“Her Gün 1 Mayıs Her Gün 
Kavga”nın tam olarak karşılık bul-
duğu dönemlerden geçiyoruz.
Bu ruhla alanlarda olmalıyız.

“‘Bizi yok sayanlara, ‘biz yoksak siz hiçsiniz’ demek gerekiyor!”  - Birleşik İşçi Kurultayı

2021 1 Mayıs’ına giderken DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut ve Birleşik İşçi 
Kurultayı yönetiminin sürece dair değerlendirmelerini sorduk. Yanıtlarını okurlarımızla paylaşıyoruz... 

‘İnsanca bir yaşam ve özgürlük taleplerimizle 1 Mayıs alanlarına çıkacağız!’ - Özgür Karabulut 
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Esir Değil İşçiyiz, Yarının Sahibiyiz!

Gazetemizde yayınlanmak üzere 
yazılarınızı aşağıdaki adrese mektup ya da 

e-mail adresimize mail olarak atabilirsiniz.
Adres: Türkali Mah. Mısırlıbahçe Sok. Pınarçalı Apt. 
No:32/3 Beşiktaş / İSTANBUL 
iscigazetesi@gmail.com

 Bizi facebook 
üzerinden de takip 

edebilirsiniz. 
facebook.com/ iscigazetesi

Gazetemiz hakkındaki eleştiri ve önerilerinizi 
mail adresimiz ya da facebook sayfamız 
üzerinden bize iletebilirsiniz.

1 Mayıs tarihine baktığımızda 8 saat-
lik iş günü talebiyle başlamış. ABD’de 
binlerce işçinin, günde 12-15 saat köle-
ce çalışma koşullarına başkaldırması-
nın sonucunda ortaya çıkmış...

Farkettiyseniz bugün yavaş yavaş 
haklarımızı bitirdiler ve 100 yıl önceki 
kölece çalışma şartlarına geri döndük. 
Patronlar sınıfı, atalarından kalan 
sömürü mirasına sahip çıkarak bugüne 
getirirken, biz mücadeleci geleneğimizi 
kaybedip kazanımlarımızı, haklarımızı 
yitirdik.  

Tarihin tekerrür etmemesi için 1 
Mayıs’ta alanlara çıkmak, katılım 

sağlamak lazım. Dağınıklığımız sürerse 
kazanılmış hiçbirşey elimizde kalma-
yacak.

1886 1 Mayıs olaylarında idam 
edilecek olan işçi, özür dilemesi şartı 
ile affedileceği söylendiğinde; “Bütün 
dünya suçsuz olduğumu biliyor bugün 
burda asılırsam cani olduğumdan değil 
emekçi olduğumdan asılacağım” der.

Kazanılan hakların hepsi için işçi 
sınıfı ağır bedeller ödedi. 1 Mayıs işçi-
nin emekçinin bayramıdır. İşçileri köle 
olarak görenlere nasırlı yumruğumuzu 
göstermenin zamanıdır.

İstanbul’dan Kargo işçisi Güney

2021 1 Mayıs; işçiler ne diyor?

 Bizi twitter üzerinden 
de takip edebilirsiniz. 

twitter.com/iscigazetesi

İşçi arkadaşlara, 2021 1 Mayıs’ına giderken duygu-düşünce-
taleplerini ve sınıf kardeşlerine vermek istedikleri mesajı sorduk...

‘100 yıl önceki kölece çalışma şartlarına geri döndük’

Merhabalar. Size Ankara’dan yazıyo-
rum, bir işçi olarak, üreten olarak. Başka-
larına göre (işveren) işçi en alt tabakadaki 
zayıf insan. Ama onlara göre öyle. Bizim 
beden gücümüze, el becerilerimize, 
üretkenliğimize ihtiyaç duyan patronlara 
göre...

Ben yıllardır özel sektörde çalışmakta-
yım. Biri biterse diğerindeyim ve başa-
ramazsak değiştirmeyi hep böyle devam 
edecek bu süreç. Bunu değiştirmek bizim 
ellerimizde. Bunun yolu birlikte hareket 
etmek, hakkımızı korumak, savunmak. Bu 
haksızlıklardan başka türlü kurtuluş yok.

Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Gerçek 
bu. Hepimiz biliyoruz ki birlikten kuvvet 
doğar. Gelin işçi arkadaşlarım, yoldaşla-
rım bu 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramında 
birlikte el ele, omuz omuza olalım...

Ankara’dan Özgecan

‘1 Mayıs’ta omuz omuza 
olalım’

Merhaba dostlar ben İstanbul Zeytin-
burnu’ndan bir deri işçisiyim. Biliyor-
sunuz ki Türkiye’de ilk korona virüs 
vakasının üzerinden bir yıldan fazla 
zaman geçti. Bu süre işçi ve emekçiler 
için çok zorlu bir süreç oldu, olmaya da 
devam ediyor.

Biz deri konfeksiyon sektörü çalı-
şanları bu süreci en zor geçiren sektör-
lerden biriyiz. Sezonluk, parça başı ve 
sigortasız çalışma koşulları nedeniyle 
çok ama çok arkadaşımız kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanamadı. Hatta 
büyük çoğunluğumuz sigortasız işçi ol-
maktan dolayı ücretsiz izin hakkından 

faydalanamadı.
Biliyorsunuz ki geçen yıl 1 Mayıs’ı 

pandemi dolayısıyla evlerimizin bal-
konlarından kutladık ama önümüzde 
yaklaşmakta olan 1 Mayıs’ı mutlaka 
meydanlarda kutlamalı ve haklarımızı, 
taleplerimizi meydanlarda haykırmalı-
yız. Öyle güçlü katılmalıyız ki bu 1 Ma-
yıs’a, gücümüzü, başta iktidar olmak 
üzere tüm dosta düşmana gösterme-
liyiz. Sermaye patronlarına, virüsün, 
ekonomik krizin bedelini yalnız bizim 
ödemeyeceğimizi göstermeliyiz...

Yaşasın 1 Mayıs!
Deri işçisi Akın Taçlı

“Lebaleb” 1 Mayıs alanlarına!

1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen 
34 şehidimizi saygıyla anarak başla-
mak istiyorum. İşçi sınıfının bilincinin 
güçlenmesi tüm dünyaya güçlü bir 
şekilde yayılması için öncü olunmalı.

Ezilen ve alın terinin günden güne 
eridiği bu sistemde işçi ve emekçilerin 
emeğinin gasp edildiği günlerden ge-
çiyoruz. Tüm dünyaya barış ve hoşgö-
rünün hâkim olduğu bir enternasyonal 
hareketin oluşması dileğiyle tüm kargo 
işçilerinin ve herkesin 1 Mayıs İşçi Bay-
ramını kutlar saygılarımı sunuyorum.

Tüm emekçilerin katılacağına olan 
inancım tamdır. Saygılarımla.

Kargo işçisi Metin Öner

‘Sınıf bilincinin güçlü 
bir şekilde yayılması için 
öncü olunmalı’

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli 
bir gelecek için mücadele günüdür. 
Mücadelenin, dayanışmanın, iyiliğin 
ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısı kutlu-
yoruz. 1 Mayıs'ta parlayacak ilkbahar 
güneşi evine ekmek götürmek için 

çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 
üzerine doğsun.

Birlikteliğimizi kaybettikçe hak-
larımızı da kaybediyoruz. Bizler 
birlik oldukça hiçbir güç çalışanların 
haklarını kaybetmeye yetmeyecektir. 
Bu nedenle bir olacağız, diri olacağız. 
Hak aramak kutsal bir mücadele-
dir. Bizler bu mücadeleyi sadece bir 
alanda değil, her alanda, her plat-
formda vereceğiz. Bizim umudumuz 
ve dileğimiz; gelirinde, haklarında, 
hukuklarında, adaletinde, nimetinde 
ve külfetinde adil taksim edildiği bir 
ülkedir.

Son olarak baharın kurumuş dallara 
hayat verdiği gibi bu 1 Mayıs’ta çalı-
şanın mücadelesinde yeni bir soluk, 
yeni bir hayat verecek inşallah...

Kargo işçisi Volkan Yıldırım

“Hak aramak kutsal bir 
mücadeledir”

Baktığımızda ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu işçilerden 
oluşuyor. Bu ülkeyi ayakta tutan en önemli faktör işçilerdir. Ama 
birçok işçi bu gücünün farkında değil.

1 Mayıs şiddet ortamında uzak geçmeli. Herkes özgürce alan-
larda sorunlarını dile getirmeli yasaklar olmamalı. Slogan tarzın-
da bir şey söylemek istemiyorum. 1 Mayıs’ta bütün işçiler alanlar-
da tek yumruk olarak taleplerini haykırmalıdır.

Mefar işyeri baş temsilcisi Gülay Altıntaş Serinkaya

‘1 Mayıs’ta bütün işçiler tek yumruk 
olarak taleplerini haykırmalı’

Son süreçte sosyal medyada takip ettiğim bir konu 
ile ilgili düşüncelerimi, eleştirilerimi yazmak iste-
dim. Umarım düşüncelerim, eleştirilerim gitmesini 
istediğim yerlere ulaşır; özellikle sendika bürokratları 
payına düşeni alır.

Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde kod 29 ile işçinin 
bütün haklarına gasp ederek işçiyi kolayca işten çıka-
ran yasa, patronların en yaygın kullandığı bir silaha 
dönüştü. Hükümet, işten çıkarmaları yasakladığını 
açıklayarak işçileri koruduğunu söylerken, kod 29 bir 
anda patronların can simidi oldu. Ve bu madde ile 
işten çıkarılan işçiler çaresiz bırakıldı. Kıdem ve ihbar 
haklarını almama, işsizlik ödeneğinden yararlanama-
ma, ötesi fişlenerek iş bulamaz hale gelme gibi...

Sanatçıların kod-29 maddesinin kaldırılması için 
videolar hazırlayıp sosyal medya hesaplarından 
paylaşmaları takdir edilecek bir duyarlılıktır. Ben 
kendilerine bir işçi olarak çok teşekkür ederim. Yalnız 
bu paylaşılan videolar arasında sendika yöneticileri-
nin de var. Hem de işçiler adına, onların iradesini yok 
sayarak gizlice TİS imzalayan yöneticiler var. Yine 
işçi adına taleplerde, temennilerde bulunuyorlar. 
Sendikacıların görevi bu mudur? İşçi adına sosyal 
medyadan konuşmak, temenni ve isteklerde bulun-

mak mıdır?
Sadece kod-29 yok ki işçinin gündeminde; işçi cina-

yetleri, koronanın işçi sınıfı hastalığı haline gelmesi, 
ücretsiz izin, işsizlik öne çıkan sorunlar arasında. Son 
yıllarda işçi hakları egemenler tarafından hızla bu-
danıyor, işçi sınıfını karşılarında ciddi bir güç olarak 
görmüyorlar, her türlü hukuksuzluğu yapabiliyorlar. 
İşçi sınıfına yönelik bu denli cüretkar, hukuksuzca, 
ahlaksızca saldırıldığı bir dönem hatırlamıyorum.

Ben açıkçası, işçilerin sorunlarının bu kadar üst 
üste yığıldığı bir dönemde sendikaların bir eylem 
planı hazırlamasını, saldırıları hep birlikte, birleşik 
bir mücadele ile karşılaması ve alanlarda kitlesel 
direngen bir mücadele örmesi için çaba harcadığını 
görmek isterdim. Bunun yapılmasını sendikaların da 
geleceği için tarihi bir görev olarak görüyorum.

Ancak böyle bir eylem planı hazırlayacaklarını 
sanmıyorum. İşçi sınıfının tarihsel mücadele günü 
olan 1 Mayıs’ı da yine rutinlerini bozmayarak geçiş-
tirecekler. Egemenlerin kendilerine bahşettiği alanda, 
muhtemelen alan zorlaması da yapmadan bu taleple-
ri pankartlarla, dövizlerle, sloganlarla geçiştirecekler 
ve ileriki tarihlere mücadele sözü verecekler.

Yedi yıldır sendika bürokratları Taksim meydanını 

formaliteden dillendiriyor ama Taksim’de ısrar etmi-
yorlar. Korkakça egemenlerin işaret etiği alana icabet 
ediyorlar. Gözü sendikalarında olan üye işçilerin ve 
bir işçi çoğunluğun mücadele etmesi engellenmiş 
oluyor.

Bugünlerde sendikaların mücadeleden ve 1 Mayıs 
alanı için Taksim meydanından başka bir seçeneği 
yok. Mücadeleden ve Taksim meydanından kaçan 
uzlaşmacı, korkak, samimiyetsiz sendikacıların kod-
29 videoları gönderip saldırılara karşı mücadele et-
tikleri görüntüsü vermeleri kabul edilmemeli, işçiler 
tarafından protesto edilmelidir.

Sendika yöneticileri işçi sınıfı çıkarları adına o 
koltuklarda oturuyorlarsa eğer, bunun için görev 
aldıysalar hakkını vermeliler. İşçi sınıfını ve toplumu 
bu bataklıktan kurtaracak olan işçi sınıfının vereceği 
mücadeledir. Bunun önünde engel olmayın ve sizin 
de payınızın olduğu işçilerin olumsuz koşullarını, 
kör gözlerinizi açında görün. İşçi sınıfının mücadele-
sine sahip çıkmıyorsanız, çıkamıyorsanız sarıldığınız 
koltuklarınızdan vazgeçin. Diğeri, yeter artık diyen 
işçilerin gazabına uğrayacaksınız, o günler de çok 
uzak değil. Tercih sizin artık!

İnşaat işçisi Sedat Aydın

1 Mayıs 2021, Sermaye saldırıları ve bizim saflardaki riyakarlık!
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Her Gün 8 Mart Her Gün Kavga!

Yaşasın 8 Mart!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü’nde kadınlar ülkenin dört 
bir yanında “güvenceli iş, şiddet-
siz yaşam ve örgütlü mücadele” 
için alanları ve meydanları dol-
durdu

İstanbul-Feminist Gece 
Yürüyüşü

İstanbul’da kadınlar 19’uncu 
Feminist Gece Yürüyüşü için 
Taksim’de toplandı. İnsan Hakları 
Derneği önünde toplanan kadınlar, 
toplanma alanı olan Sıraselviler’e 
yürüdü. Sıraselviler’de eylemlerini 
bir süre sürdüren kadınların önü 
polis barikatıyla kapatıldı. Kadın-
lar, bunun üzerine Karaköy’e doğru 
yürüyüşe geçti.

Feminist Gece Yürüyüşü’nün 
ardından 18 kadın “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” gerekçesiyle ev 
baskınları ile gözaltına alındı ve 

yürüyüşte atılan “Tayyip kaç kaç 
kaç kadınlar geliyor” ve “Zıpla zıp-
la zıplamayan Tayyiptir” sloganları 
suçlama konusu yapıldı. Gözal-
tındaki kadınların hepsi serbest 
bırakıldı.

Ankara’da Sakarya 
Meydanı’nda 8 Mart coşkusu

Ankara’da kadınlar, “Ayrımcı-
lığa, yoksulluğa, erkek ve devlet 
şiddetine karşı özgürlüğümüz için 
isyandayız” diyerek 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde buluş-
tu.

Ankara Kadın Platformu’nun Sa-
karya Meydanı’nda düzenlediği ey-
lemdeki basın açıklamasında “Biz 
kadınlar bugün elde ettiğimiz tüm 
hakları mücadele ederek kazan-
dık. Daha fazlasını kazanmak için 
mücadeleyi büyüteceğiz. İstanbul 
Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Kadın 
dayanışmasını yargılatmayacağız! 

Kadın cinayetlerine 
son vereceğiz! Ka-
dınların eşit ve özgür 
yaşayacağı bir dünya-
yı da biz kuracağız!” 
denildi.

DİSK, KESK, 
TMMOB VE 
TTB’DEN 8 Mart 
açıklaması

DİSK Kadın Komisyonu, KESK 
Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Ça-
lışma Grubu ve TTB Kadın Hekim-
lik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
ortak açıklama yaptı. 8 Mart’ın 
dünyanın her yerinde kadınlara 
uygulanan sömürüye, ayrımcılı-
ğa, baskıya karşı yürütülen, kadın 
haklarının kazanılmasında verilen 
direnişin simgeleştiği bir mücadele 
günü olduğu belirtilen açıklamada, 
kadınların maruz kaldığı, şiddet, 

eşitsizlik ve sömürüye karşı taleple-
rini sıraladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 
8 Mart nöbetini kadın 
akademisyenler tuttu

Boğaziçi Üniversitesindeki akade-
misyenlerin nöbet eylemi, Emekçi 
Kadınlar Günü’nde 8 Mart nöbeti 
şeklinde tutuldu. “Kabul etmiyo-
ruz”, “Vazgeçmiyoruz” dövizleri 
taşıyan kadın akademisyenler, 
Melih Bulu’nun istifası ve üniversi-
teye dair taleplerini iletti; kadın ve 
LGBTİ+’lara yönelik şiddet ve her 
türlü ayrımcılığı protesto etti.

8 Mart’ın Direnişi, Newroz’un coşkusu ile Haydi Kadınlar 1 Mayıs’a!

Umudun, baharın, 
direnişin sembolü 
Newroz’da 
kadınlar en önde!

Kürdistan’ın bağrında 
yüzyıllardır bir ateş yanıyor, 

ayrımcılığa ve ötekileştirilmeye 
karşı Kürtlerin ve tüm halkların 
mücadelesi ve direnişi büyüyor 
ve dalga dalga yayılıyor. Bugün 
Anadolu’da ve Kürdistan’da 
Kürtlerin, Alevilerin, 
Çerkezlerin, Zazaların, ve bu 
toprakları bereketlendirmiş nice 
halkın oluşturduğu zenginlik, 
insanca ve onurlu bir yaşam için 
hem tarihimizden güç almamızı 
sağlıyor hem de mücadelede bizi 
birbirimize daha çok kenetliyor. 
Mücadelenin, özgürlüğün, 
direnişin sembolü Newroz’u 
karşılamak için halklar 
Kürdistan’da ve Anadolu’da 
meydanları doldurdu. Kadınlar 
Newroz alanlarında en öndeydi.

Anadolu’da ve Kürdistan’da kadınlar 8 Mart’ta sokaklardaydı, Newroz’da 
meydanlardaydı. Kadınlara yönelik artan saldırılar, ayrımcılıklar, İstanbul 
Sözleşmesi’ne yönelik fesih kararı, kadınları yıldırmıyor. Kadınlar 
“haklarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek alanlara çıkıyorlar. Emekçi kadınlar bu 
1 Mayıs’ı da coşkuyla karşılıyor, emeklerine ve özgürlüklerine sahip çıkıyorlar. 

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!
Uzun zamandır 
sürdürülen tartışmaların 
ardından bir gecede 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshedilmesine karşı kadınlar 
pek çok ilde sokağa çıktı.

İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imza-
cısı olan Türkiye, kadın ve LGBTİ 
örgütlerinin uzun süredir yaptığı 
tüm itirazlara ve anayasa aykırı 
olmasına rağmen Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla sözleşmeden ayrıldı. 
Hukukçular Milletlerarası Antlaş-
maların kanun hükmünde olduğu-
nu, Cumhurbaşkanının fesih etme 
yetkisi olmadığını, temel hakların 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenemeyeceğini ve kararın 
yok hükmünde olduğunu açıkladı. 
Kadına yönelik şiddete ve ayrım-
cılığa karşı mücadelede etkin bir 
uluslararası sözleşme olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden ayrılma kararına 
karşı kadınlar Türkiye’nin pek çok 
yerinde eylem yaptı. 

İstanbul’da binlerce kadın 
eylemde

İstanbul’un yedi farklı noktasında 
sokaklara çıkan kadınlar, “Bir grup 
adamın sözünün, tek adamın ka-
rarının kadınlar tarafından hükmü 
yoktur! İstanbul Sözleşmesi gerek-
tiği gibi uygulanana, erkek şiddeti 
son bulana kadar mücadelemiz 
devam edecek” diye seslendi. Binler-

ce kadın Kadıköy’de bir araya 
gelerek, “Haklarımızdan, 
hayatlarımızdan, İstanbul Söz-
leşmesi’nden vazgeçmiyoruz! 
Kadınız, öfkeliyiz, peşinizde-
yiz” dedi. Kadınlar fesih kararı 
iptal edilene dek sokaklarda 
olacaklar.

Ankara’da kadınlar polis 
engeli tanımadı

Ankara’da sokağa dökülen kadın-
lar, polisin tüm engelleme çabalarına 
rağmen eylem yaptı. Kadınların 
sesinin polis anonslarını bastırdığı 
eyleme kadınların öfkesi yansıdı. 
El ele veren kadınlar, kararı tanı-
madıklarını belirterek “Tek adamın 
kararının kadınlar tarafında hükmü 
yoktur!” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
emekçileri eylemde

İzmir’de kararın Türkiye tarihine 
bir utanç sayfası olarak geçeceğini 
belirten kadınlar “iktidara diyoruz 
ki; siz  çekin biz İstanbul Sözleşme-
si’nden çekilmiyoruz. Hayatımız-
dan, kazanılmış haklarımızdan ve 
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmi-
yoruz” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine 
karşı basın açıklaması yapan Tüm-
Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın 
Komisyonu ile Genel-İş İzmir 3 
No’lu Kadın Komisyonu, “Kararı 
geri çek, sözleşmeyi uygula” dedi. 
Basın açıklamasına, “Haklarımız, 
yaşamlarımız politik malzeme de-
ğildir. Milyonlarca kadının hayatı ve 

hakları bir kişinin kararına sığamaz. 
Bunca yıldır kadınların mücadeleyle 
kazandıkları haklarını, bir bir gece 
yarısı kararnameleriyle yok edemez-
siniz” denildi. 

Kadınlar ülkenin dört bir yanında 
sözleşmenin fesih kararı iptal edi-
linceye dek sokakları doldurarak 
eylemlerine devam edeceklerini 
açıkladılar.

 Emek sömürüsüne, iş yerinde 
cinsel tacize ve ayrımcılığa, çalışma 
yaşamında kadınlar ve erkeklere 
uygulanan çifte standartlara karşı 
tek yolun örgütlenmek olduğunu 
biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin 
ve cinayetlerin sınıfsal olduğunu bi-
liyor ve buna karşı durabilmek için 
birlikte mücadele etmekten başka 
yol olmadığını biliyoruz. Emeklerine 
ve özgürlüklerine sahip çıkan ka-
dınları artan saldırılar yıldırmıyor. 
Kadınlar tarihlerinden aldıkları güç 
ile birbirlerine daha çok kenetleni-
yor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayra-
mına da bu güç ile gidiyoruz. Her 
1 Mayıs’ta olduğu gibi bu sene de 
kadınların direnişi ve umudu alanları 
dolduracak. 

Kaynak: Ekmek ve Gül, Direnisteyiz ve Bianet
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Erol Toy’un 1973 yılında kaleme aldığı “İm-
parator” romanı, bakkal dükkânı işleterek 
iş hayatına başlayan “Çokzadelerden Fehmi 
Efendi”nin, “Fehmi Bey” oluşunu ve Fehmi 
Bey’in ekonomik-politik bir imparatorluk 
serüveninin öyküsünü anlatıyor.

‘Çokzade Fehmi’, Koç Holdingin kurucu-
su Vehbi Koç’tur. Erol Toy, geliştirdiği bu karakter üzerinden 
esnaflıktan tüccarlığa, oradan giderek ülkedeki siyaset ve 
devlet mekanizmaları üzerinden, ABD sermayesi üzerinden 
bir ‘imparatorluğa’ dönüşen Vehbi Koç’un öyküsünü bütün 
çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Elbette bu arada, öyle bü-
yük servetlerin; “çalış senin de olur” uydurmacasıyla değil, 
“büyük çalmakla” ve başka türlü ilişkilerle gerçekleştiğini de 
kendine has ironik diliyle anlatıyor.

‘Fehmi Bey’ in İmparatorluğa yükselişinin öyküsünü bizce 
her işçi mutlaka okumalı. Çıkarılacak çok ders var.
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Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını 
kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 
kaldırıldığı hastanede 62 ya-
şında hayatını kaybeden usta 
sanatçı Rasim Öztekin, son 
yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden usta 
oyuncu için Ses Tiyatrosu'nda 
bir tören düzenlendi.

"Yeri asla dolmayacak"
Düzenlenen törende konu-

şan Oyuncu Şoray Uzun, usta 
oyuncunun vefatının, sanat 
dünyası için çok büyük bir ka-
yıp olduğuna dikkati çekerek 

şunları aktardı:
"Onunla her şeyi konu-

şabilirdiniz. Sanatı, sporu, 
klasik arabaları, müziği, 
edebiyatı, felsefeyi... Ka-
fama bir şey takılmışken 
ya da kendimi mutsuz 
hissederken, 'Takılma 
nasıl olsa Rasim Ağabey 
var. Onunla konuşuruz. 
O senin sıkıntını soruları-
nın cevabını bilir, sıkıntını 
alır gider.' derdim. Meğer 

kendi sıkıntısı hepimizinkinden 
daha büyük, daha fazlaymış. 
Bunu bir kez olsun yansıttığına 
tanıklık edemem. Sete bir kez 
gecikti, sadece bir kez. Onda da 
trafik kazası geçirmiş, arabasına 
çarpmışlar... Gördüğüm en disip-
linli, en tatlı adamlardan biriydi. 
Yeri asla dolmayacak. Bizler Ra-
sim Öztekin konservatuvarının 
mezunları olarak, ona güle güle 
demenin vaktinin gelmesinin 
acısını yaşıyoruz."

Yazar Erol Toy hayatını 
kaybetti

Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol 
Toy, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Yazarın ölüm 
haberini kızı Ayşe Toy, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımında duyurdu.

Yazarın kızı Ayşe Toy’un sosyal medya hesa-
bından paylaştığı mesaj şöyle: "Canım babam, 
yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda 
yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, 
merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak 
ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet 
bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde 
uyu."

Erol Toy kimdir?
1936 yılında Alaşehir Manisa'da dünyaya 

gelen Erol Toy ilk öyküsünü 1952 yılında 
Çınar dergisinde yayımladı. Romanlarında 
Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik 
sorunlarını işledi. Bank-İş sendikasının kuru-
cuları arasında yer alarak sendika yaşamına 
adım attı.

Türkiye burjuvazisinin ‘koçbaşı’ Vehbi 
Koç’un yükseliş öyküsü üzerinden devlet-
sermaye ilişkisi, sınıflar arasındaki çelişki ve 
çatışmaların akıcı bir dille aktarıldığı "İmpa-
rator" kitabı büyük ses getirdi. Diğer etkili 
eseri, Osmanlı egemenlerine karşı ‘Ortakçı bir 
toplumsal düzen’ savunusuyla harekete geçen 
Şeyh Bedrettin ve yoldaşlarının yaşamını konu 
edinen iki ciltlik "Azap Ortakları" kitabıdır.

Erol Toy’un öykü, roman, deneme ve eleştiri 
yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyun-
ları da bulunuyor.  Bunlardan biri sıkça yasak-
larla engellenen Pir Sultan Abdal oyunudur.

Saygıyla anıyoruz...

Öyle değil, böyle!
İlk seçimde gidecekler nasıl olsa, ondan böyle 

davranıyorlar dedi Adem. CHP ilçe teşkilatında üyey-
di. İyiydi, hoştu ama partisine körü körüne bağlı bir 
işçiydi. Onun da diline bu lakırdı yapışmış kalmıştı. 
Her karşılaşmada son zamanlarda buna benzer şeyler 
söyleyip duruyordu.

Galip, sabırla dinledi Adem'i. Sözleri bitince, dostça 
gülümsedi...

“Şimdi birader, her seçimde hileler yaptılar. Olmadı 
seçim iptal ettiler. Seçilmiş belediye başkanlarını hatta 
milletvekillerini hapse attılar. Kalkmış 6 milyon oy alan 
partiye kapatma davası açmışlar. Ama ilk seçimde gi-
decekler öyle mi? Şimdi ağzını açan diyor bunu. Eminim 
sarayda seçim korkusundan uyku falan tutmuyordur 

onları. Eğer seçimle gitme kaygıları varsa gerekli hazır-
lıkları mutlaka yapıyorlardır. Elbette başka hazırlıklarla 
birlikte.

Bakman gereken yer başka yer dostum. 8 Mart, bütün 
saldırı ve tehditlere rağmen, açıkça bu ülkede yasal 
haklarınız bile tanınmıyor denilen kadınların cevabıdır. 
Newroz, bitip tükenmek bilmeyen bir direnişin bahar 
müjdesi gibi ışıması. Boğaziçi gibi, Kaz dağları direnişi 
gibi, 'öyle mi alay komutanı' diyen işçinin direnişi gibi. 
İşte bu direnişler giderek aynı kanala akıyor. Topyekün 
saldırıya karşı topyekün direniş iyiden iyiye ortaya 
çıkıyor. İşte dostum, gideceklerse böyle gidecekler. Yoksa 
seçim sabahı 'madem öyle istenmediğim yerde durmam' 
demekle olmayacak. Neyse, evdekilere selam söyle, görü-
şelim yine” dedi sıcaklıkla.

İşçi Galip

Kitap: İmparator
Yazar: Erol Toy
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