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Bir hikâye vardır. Gözleri bağlı kişiler bir filin yanına 
götürülür ve bu şekilde iken neye dokunduklarının 

tarifini yapmaları istenir. Herkes, tuttuğu yerden fili 
tarif etmeye başlar. Parçayı tarif ederken doğru gibidir 
tarifler ama bütünü tariften uzaktır. Bugün, ülkemizde 
yaşayan birçok insanın, nasıl bir dünyada yaşamak 
istediğini tarif ederken ki durumu da böyledir. Ne 

istemediğimizi tarif ediyoruz ama ne istediğimiz 
konusu hayli karışık ve tartışmalıdır...  

Örgüt; toplumsal mücadelenin kaldıracı!
Tarihin her döneminde, egemenlere karşı baş kaldı-

ranlar azınlık olmuştur. Bu hem doğal hem de zorunlu 
olandır. 

Cem Karaca’nın seslendirdiği o parçayı 
hepimiz biliyoruzdur muhtemelen. Tamirci 

Çırağı. “işçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları” 
diyerek bitiriyor parçayı Cem Karaca. Bir 
Tamirci çırağının, arabasını tamire getiren genç 
bir kıza olan aşkını, kızın da tamirci çırağını, 
tamirci çırağı olduğu için hor görmesini 
anlatıyor parça. Amacımız bu parçanın 
analizini yapmak değil elbette ama konumuz 
olan sınıf farklılıklarını ve sınıf bilincinin 
oluşmasını anlatması açısından iyi bir örnek. 

Konumuz sınıf bilinci. Yâda daha doğrusu 
işçinin işçi olduğunun farkına varması. İşçi 
olmasından kaynaklı mensup olduğu sınıfı, işçi 
sınıfını tanıması. İşçi sınıfının karşısında, çıkar-
ları tamamen ona zıt olan, burjuvaziyi bilmesi. 
Yani patronlar sınıfını diyelim.

İnsanlar doğduklarında, doğdukları aileyi, 
doğdukları ülkeyi, şehri, kendi cinsiyetlerini 
seçemezler. Tamamen tesadüf olarak kadın 
yâda erkek, alman yâda İngiliz, Kürt ya da Laz 
olarak dünyaya gelirler. 
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Direnenler kazanacak!

İşçi direnişleri devam 
ediyor

16'da

İşçisin sen, işçi kal!

Yağma-rant ve savaş 
ekonomisi
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Tarih: 
İki, üç daha fazla Vietnam
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Sözler Bizi Böler,
Eylem Birleştirir!
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Doğaldır, korku duvarlarını 
yıkmak, bedel ödemeyi göze almak 
azınlık olmayı koşulluyor. Ters gibi 
gözükse de azınlık olmanın avan-
tajları var. Küçük gücü en verimli, 
en etkili biçimde kullanmanın 
yollarını geliştirmeye yol açıyor. 
Bireysel mücadelenin yerini kolek-
tif mücadele alıyor. Örgütlü hareke-
tin, disiplinin önemi ortaya çıkıyor. 
Kaldıraç etkisini düşünelim bir an. 
Yüzlerce insanın kaldıramayacağı 
bir yükü, doğru yere kurulmuş, 
mihenk noktasına yerleştirilen bir 
kaldıraçla çok az bir kuvvet uygu-
layarak kaldırmak, yerinden oynat-
mak mümkün olacaktır. 

Örgüt, toplumsal mücadelenin 
kaldıracı, mihenk noktası işçi sınıfı-
nın ideolojisi olarak Marksizm- Le-
ninizm’dir. 

İşçi sınıfı esirdir!
Bugün işçi sınıfı esirdir. Esare-

tin başlıca üç sac ayağı var; devlet 
şiddeti, medya karanlığı ve sendika 
mafyası. Bu üç ayak hem bir ara-
da hareket ediyor hem de birinin 
yetmediği yerde diğeri harekete ge-
çiyor. Milyonlarca işçi, koskocaman 
bir gövde böylece esir alınıyor. 

Dikkat ederseniz, esareti koşulla-
yan şeylerin hepsi şiddet içeriyor. 
İdeolojik ve fiziki şiddet bir arada 
yürüyor. Buraya, Saray Rejimi’ne 
özgü olarak, devletin bir uzantısı 
olduğunu unutmadan ‘Bay Kemal’ 
muhalefetini; bir bütün olarak bur-
juva muhalefeti ekleyebiliriz. Meşru 
muhalefetin, toplumsal mücadele-
nin alanları olan sokakları suç ma-
halli, sokağa çıkmayı tehlikeli gö-
ren, ‘siz oturun oturduğunuz yerde, 
görmüyor musunuz ilk seçimde 
gidecekler' diyen muhalefet...

Saray Rejimi; içeride yağma, 
dışarıda fütuhat!

Saray Rejimi’nin ‘Reisi’, ABD’nin 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) 
Eşbaşkanı olarak göreve getirildi. 
Fütuhatçı-ganimetçi ruhla Suri-
ye’de ABD tetikçiliğine girişen, 
IŞİD vb. katliamcı güruhlarla iç-içe 

geçen Saray Rejimi, bölgede yaşa-
nan gelişmeler ABD’nin planlarını 
bozdukça yıprandı, boğazına kadar 
suça-pisliğe battı. İşledikleri savaş 
suçları, çalıp yağmaladıkları, oda-
lara sığmaz miktarda servet edin-
meleri ve benzeri gibi efendilerinin 
elinde biriken çok sayda dosya, her 
koşulda biat etmeyi zorunluluk 
haline getirdi.

Bilinir, tipik kâhya tavrı durum-
dan vazife çıkarmayı gerektirir. 
Türkiye’de siyasal alanın hâkimi 
olan ‘efendi ABD’ ekonomik alanda 
da etkin hale mi gelmek istiyor? 
Kâhya bilir işi! ABD’ye bağlı ser-
maye grupları oluşturulur, yol 
verilir. ‘Beşli Çete’ böyle gündeme 
geldi. İnşaatla başlayan, madenlerle 
devam eden müthiş bir yağma-ta-
lan çarkı... Garanti ödemeler yo-
luyla pompalanan paralar, maliyeti 
neredeyse sıfıra indiren teşvik ve 
kolaylıklar, beşli çeteyi hızla büyüt-
tü. Memleket, uçak inmeyen hava 
alanları, araç geçmeyen köprü ve 
otoyollarla donatıldı. Yurdun dört 
bir yanında, SİT alanı demeden, 
tarihi alan demeden, cennet parçası 
demeden her karış toprağa maden 
izni veriliyor. Bu sayede bu toprak 
parçalarında yaşayanlar, toprağı 
elinden alınan, çiftçilik yapamayan 
insanlar ucuz iş gücü haline getiri-
liyor. 

Dışarıda ise ABD politikalarına 
uyumlu bir şekilde, Erdoğan’ın 
tarifiyle ‘fetih rüyaları’ görülüyor. 
Ülkenin ‘en değerli ihraç malı’ 
olarak ordu, başta bölgemiz olmak 
üzere, dünyanın dört bir yanında 
ABD adına hareket ediyor. Bunun 
son örneği, dünyanın uyuşturucu 
üretim merkezi haline gelen Afga-
nistan’da büyük bir hevesle alınan 
bekçilik görevi. 

Saldırılar sürüyor, direniş 
büyüyor, büyüyecek!

Toplumun tüm kesimlerine 
saldırılar hız kesmeden sürüyor. 
Devlet müdahalesi olmasa belki de 
duyulmayacak eylem ve etkinlik-
ler, devletin azgınca saldırıları ile 

gündem oluyor. İşçilere, kadınlara, 
LGBT’lere, öğrencilere, köylüye, 
esnafa, işsizim diye röportaj veren 
adama kadar herkese saldırıyorlar. 
Buna güç diyorlar. Bizim de bu güç-
ten korkmamızı bekliyorlar. 

‘Kontrolsüz güç güç değildir’ 
denir. Kontrolsüzce saldırıyorlar. 
Saldırıları korkularından. Çelişkili 
gibi durduğunu biliyoruz, açmaya 
çalışalım. 

Gezi Direnişi, egemenlerin kabu-
sudur. Sadece beşli çetenin değil, 
Sabancı’sından Koç’una, Ergene-
koncusundan Feto'cusuna, AKP’den 
CHP’ye hepsinin ama elbette en çok 
Saray Rejiminin uykularını kaçı-
ran, dillerinden düşmeyen kabus-
tur Gezi... “Yeter artık” diyen bir 
halkın, yok sayılan, ‘anası bellene-
cek’ bir sürü olarak görülen halkın 
hesap sorma gücünü ortaya koyan 
niteliği nedeniyle böyledir... Bugün 
de her direnişte depreşen korkuları 
buradan geliyor. 

İşte o korkuyu bize bulaştırarak 
kurtulmak istiyorlar. ‘Büyük devlet' 
işçilere, öğrencilere, tecavüzün he-
sabını soran kadına, hakkını arayan 
LGBT’lere ters kelepçe takarak 
oluyor sanıyorlar. Oysa biliriz ki 
kapitalizmin midesi geniştir. Kendi-
ni yıkmayan her şeyi orada öğütür. 
Ama Saray Rejiminin geniş kitlelere 
verebileceği bir umut kırıntısı bile 
yok. Bakınız siyaset sahnesine, hiç-

bir burjuva partinin halka 
dişe dokunur bir vaadi var 
mı? 

Ağlamak, sızlanmak 
hiçbir şey kazandırmıyor. 
Üstüne, güçsüzlük olarak 
görülüyor ve saldırıları 
arttırıyor. Oysa direniş, her 
daim kazandırıyor. Bunun 
son ve somut örneği Bo-
ğaziçi direnişi. Direnenler, 
Bulu’nun arkasından tef 
çalarken, korkaklar tayfası, 
umutsuz okumuş yazmış 
kesimi ' daha sert bir rektör 
gelecek' diyerek, neredeyse 
Bulu’ya rahmet okuyacak. 
Daha sert biri gelirse, dire-
niş te daha sert olacaktır, 
daha örgütlü, daha kararlı 
olacaktır. Bu bütün alanlar 
için geçerli... 

Selam olsun işçi sınıfı 
davasında toprağa düşene!

Bağımsız Maden İş Sendikası 
Genel başkanı Tahir Çetin ve işçi 
önderi Ali Faik İnter’i, Ankara’dan 
Soma'ya dönerken yaşanan trafik 
kazasında kaybettik. Mücadeleleri 
ile işçi sınıfına ışık tutan iki yiğit 
yoldaşı kavgamızda yaşatacağız. 
Bağımsız Maden İş Sendikasının 
yürüttüğü mücadele, işçi sınıfının 
esaretten kurtulması yolunda bir 
mevzi yarattı. Kararlı, devrimci, 
işçiden yana bir sendika nasıl olur-
muş gösterdi. Sınıf mücadelesinde 
sürekliliğin altını çizdi. Bu müca-
deleye büyük katkılar sunan iki 
yoldaşı saygı ve minnetle anıyoruz. 

Ortak mücadele hattını 
örmeye; Birleşik Emek 
Cephesi’ne!

“Sözler bizi böler, eylem birleş-
tirir!” Uruguay’lı devrimcilerden 
miras kalan bir öğreti. 

Bizi birleştirecek olan eylemle-
rimizdir. Eylemleri güçlü kılacak 
olan ise sürekliliği, kararlılığı ve en 
önemlisi örgütlülüğüdür. Birleşik 
mücadelenin yaratılması, yürüyen 
direnişlerin ortak bir potada birleş-
tirilmesi hem acil hem de zorunlu 
bir görevdir. 

İstemediğimiz, şeyin yerine, ‘ne 
koymalıyız’, bunu düşünmeli, 
‘evet, budur’ diyebilmeliyiz.

Bugün birleşik bir emek cephe-
sinin örülmesi zorunluluk olarak 
kendini dayatıyor. Ülkedeki tüm 
toplumsal zenginliği üreten bu 
toprakların gerçek sahipleri; işçiler, 
kadınlar, gençler, emekliler, yoksul 
köylüler parçalı yürüyen dire-
nişlerini bir potada birleştirmeyi 
başarmalıdır. Bunun sorumluluğu 
öncelikle her kesimin önderlerinin 
omuzundadır... İnsanın insana 
kulluğuna son verecek olan sosya-
lizm düşünü gerçek yapana kadar, 
insanca yaşamak için...

Sosyalizm için mücadele, insan 
olarak kalmanın biricik yoludur. 
Son söz, emperyalizme karşı dire-
nen yiğit Küba Adasından: 

Socialismo o muerte! Ya sosya-
lizm ya ölüm!

MANŞET

Kapitalizm Çürümüştür, Devrim İnsanlığın Dirilişidir!

1. Sayfa’dan devam...
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Enerji işkolunda yetkili 
sendika olan Türk-İş’e 

bağlı Tes-İş Sendikası’nın 
TİS görüşmelerinde 3 
yıllık sözleşme ve ilk 
6 ay için yüzde 9 ücret 
artışına imza atması 
işçileri ayaklandırdı. 
İstanbul, Ankara, 
Adana ve Zonguldak’ ta 
bulunan Elektrik dağıtım 
şirketlerinde çalışan 
işçiler bulundukları illerde 
sendika binasına yürüyerek 
“Sefalet ücreti istemiyoruz!” 
sloganları, alkış ve ıslıklarla 
Tes-İş’i protesto etti. Ardından 
istifa kampanyası başlatan 
işçiler DİSK’e bağlı Enerji-Sen’e 
geçmeye başladılar.

İşçiler DİSK merkezinde 
BEDAŞ işçileri 7 Haziran’da 

toplu olarak Enerji-Sen'e geç-
mek için İstanbul Beşiktaş’ta 
bulunan DİSK önünde top-
landı. Burada işçilere sesle-
nen Enerji-Sen Genel Başkanı 
Süleyman Keskin, “BEDAŞ'ta 
Enerji-Sen'in bayrağını enerji 
işçileriyle beraber en yukarıya 
dikeceğiz demiştik, hepinize 

teşekkür ediyoruz” diyerek 
işkolundaki gelişmeler hakkın-
da bilgi verdi. Enerji işçilerinin 
sarı sendikanın boyunduru-
ğundan kurtulmaya başladığını 
belirten Keskin, mücadeleyi 
birlikte büyüteceklerini vurgu-
ladı.

DİSK Genel Sekreteri Ad-
nan Serdaroğlu’da işçilere bir 
konuşma yaptı. Ülkedeki ağır 
çalışma ve yaşam koşullarına 
değinen Serdaroğlu, işçilerin 
taşerondaki çalışmayı arar hale 
getirildiğine dikkat çekerek, 
“Beraber mücadele verip hep 
birlikte kurtulacağız” dedi.

Konuşmaların ardından alkış 
ve sloganlar arasında Enerji-
Sen’e üye olan işçilere DİSK 
rozetleri takıldı.

İŞÇİ HABERLERİ

Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güç İle Kazanacağız!

Yüzlerce enerji işçisi 
DİSK Enerji Sen’e geçti
Enerji dağıtım şirketlerinde çalışan işçiler, TİS 
görüşmelerinde dayatılan 3 yıllık sözleşme ve 
sefalet ücretine imza atan sarı sendika Tes-İş'ten 
istifa etmeye başladı. İstanbul’un ardından Ankara, 
Zonguldak ve Adana’da yüzlerce işçi Tes-İş'ten istifa 
ederek DİSK’e bağlı Enerji Sen'e geçti. Uçak kazaları, gecikmiş seferler, 

eksik personel çalıştırmasıyla 
bilinen Pegasus Havayolları'nda işçiler, 
düşük ücretler, yoğun çalışma ve 
mobbing saldırılarına son vermek için 
Mayıs ayında DİSK’e bağlı Nakliyat-İş 
sendikasında örgütlenmeye başlamıştı. 

Pandemi önlemleri kapsamında 
uygulanan işten çıkarma yasağının 1 
Temmuz’dan itibaren sona ermesiyle 
birlikte Pegasus patronu, bazıları sendi-
ka üyesi de olmayan 40 işçinin iş akdini 
‘performans düşüklüğü’ vb. gerekçeler-
le feshederek işten attı.

‘Pegasus’ta esaret düzenini 
birlikte değiştirelim’

İşten atılma saldırısının ardından ger-
çekleştirilen eylemde konuşan Nakliyat 
İş üyesi işçiler, Pegasus’ta çalışma ko-
şullarının düzeltmek, haksız yere işten 
atılmamak ve emeklerinin karşılığını 
alabilmek için sendikaya üye oldukla-
rını, ancak işverenin kendilerini perfor-
mans düşüklüğü gibi asılsız 
gerekçelerle işten çıkarttığını, 
bu atılmaların tamamen 
sendikayı engellemek için 
yapıldığını ifade ettiler. İşten 
atma ve baskıların kendi-
lerine engel olamayacağını 
belirten işçiler, tüm Pegasus 
emekçilerini Nakliyat-İş çatı-
sı altında örgütlenmeye, ku-
rulan esaret düzenini birlikte 
değiştirmeye çağırdılar.

Polis zoruyla engelleme
İşçilerin sendika yöneticile-

riyle beraber Pegasus Genel Müdürlük 
binasında yapmak istedikleri açıklama 
polis müdahalesiyle engellendi. Sendi-
ka Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu ve işçiler polis zoruyla binadan 
dışarı çıkartıldılar.

Bina önünde bir açıklama yapan 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Terminal 
Müdürü Erdinç Meriç’in sendikalı 
işçilere sarf ettiği, “Sendikalı olup bize 
ihanet etmeyin” ifadesini hatırlatarak 
“Pegasus’un, diğer tüm işverenler gibi 
sendikalı olmayı kendilerine karşı bir 
ihanet olarak yorumlamasına şaşırmı-
yorum. Pegasus Havayolları, Anayasal 
haklara saygı gösterdiklerini söylese 
bile işe alımlarda işçilere, ‘Sendikaya 
üye olmayın, üye olursanız işini kay-
bedersiniz’ tarzında yaklaşımları var” 
diye konuştu. 

Eylem mücadeleyi büyütme karalı-
ğını ifade eden sloganlar ve alkışlarla 
sonlandırıldı.

16 Temmuz 2021

Pegasus’ta sendika düşmanlığı ve 
direniş sürüyor 
Sabancı’ya ait Pegasus Havayolları’nda başlayan sendikal 
örgütlenme çalışması sürerken, 1 Temmuz'da işten çıkarma 
yasağının kalkmasının ardından Nakliyat-İş sendikası üyesi 40 işçi 
işten çıkarıldı. İşçi kıyımının ardından direniş başlatıldı.

Bursa’da kurulu bulunan 
Destek Otomotiv Yan 

Sanayi fabrikasında Türk 
Metal Sendikasında örgütlenen 
100’e yakın işçi işten çıkarıldı. 
Bunun üzerine işçiler hem 
fabrika içinde hem de fabrika 
dışında eyleme başladı. Destek 
Otomotiv patronu, işçileri 

fabrika bahçesinden çıkarmak 
için polisi çağırdı. Fabrikaya 
giren polis işçilere şiddet 
uyguladı, 7 işçi hastaneye 
kaldırıldı. 

Fabrika iç ve dış bahçelerinde 
aileleriyle birlikte direnen işçi-
lere destek ziyaretleri de sürü-
yor. TMMOB, KESK, TÜMTİS, 

Bursa Barosu, 
Bursa Tabip 
Odası, Nilüfer 
Kent Konseyi, 
işten atılan 
işçileri direniş-
lerinin 12’nci 
gününde 
ziyaret ederek 
dayanışma 
ziyaretinde bu-
lundu.

Bursa’da metal işçilerine 
polis saldırısı
Bursa’da kurulu Destek Otomotiv fabrikasında 
sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe 
başlayan 100’e yakın işçiye polis şiddet uyguladı. 7 
işçi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin kaburgalarının 
kırıldığı öğrenildi. 

Toplu iş sözleşmesinde anlaşma 
sağlanamaması üzerine 17 

Haziran’da başlayan Nedex grevi 26’ncı 
gününde varılan anlaşmayla kazanımla 
sona erdirildi. Toplam 86 işçiyi 
kapsayan sözleşme 2 yıl süreli olarak 
imzalandı.

Grev süresince gösterilen sınıf daya-

nışmasının kararlılıklarını pekiştirdiği-
ni ve kazanımlarında etkili olduğunu 
belirten işçiler, varılan anlaşmayla yılda 
3,5 olan ikramiye haklarının 4’e çıktı-
ğını, 2021 yılı asgari ücretinin üzerine 
1.150 lira brüt zam alıklarını, ücretler-
deki artışın toplam yüzde 37,5’a tekabül 
ettiğini belirttiler.

Nedex Kimya grevi işçilerin 
kazanımıyla sonuçlandı 
Türk-İş'e bağlı Petrol İş Sendikası Gebze Şubesince yürütülen 
Nedex Kimya Grevi, 26. gününde, patronlarla yapılan 
müzakerelerde anlaşma sağlanması üzerine sona erdi. İşçiler 
varılan anlaşma üzerine iş başı yaptı. 
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

İşçi sınıfının sermaye saldırılarına karşı direnişi sürüyor
Pandemi ile geçen yaklaşık 1,5 yılda 
patronlar zenginliklerine daha fazlasını 
katarken, biz işçi-emekçilerin çalışma ve 
yaşam koşulları daha da ağırlaştı. İşsiz 
sayısı 10 milyona ulaştı. Milyonlarca 
emekçinin geçim ücreti olan asgari ücret, 
henüz yılın ortasında açlık sınırının 
altında kaldı. 
Mevcut iş kanunu ve anayasal hakları 
hiçe sayan patronlar birçok yerde; SGK 
primlerini, fazla mesai-bayram-tatil-izin 
paralarını iç etme, maaşları gününde 
ödememe, işçi sağlığı ve güvenliği 
önlemleri almama ve işine geldiği gibi 
ahlaksızca suçlamalarla işçi çıkarma gibi, 
adeta her biri kendi kanununu işçilere 

dayatmaya devam etti, ediyor.
Devletin gözleri önünde gerçekleşen bu 
kanunsuzluklar, bırakalım cezalandırmayı, 
teşvik ediliyor, ödüllendiriliyor. Kriz, 
pandemi demeden her koşulda sermaye 
sınıfına kol kanat geren Saray Rejimi, 
işçilerin her hak arayışına, her direnişine 
polis-jandarma sevk ederek gözü doymaz 
patronlara ‘yanınızdayım’ diyor.
Üreterek yarattığımız tüm zenginliği adeta 
yalayıp yutan bu kölelik düzenine karşı 
topyekûn bir kavgaya girişmeden rahat 
yüzü göremeyeceğimiz, insana yaraşır bir 
yaşam sürdüremeyeceğimiz her geçen gün 
daha da açık hale geliyor...
Henüz topyekûn bir kavgaya hep birlikte 

girişmeye yakın olmasak da işçi sınıfının 
sermaye saldırılarına karşı direnişleri 
artıyor. Bir araya gelme istemi, artan 
dayanışma eylemleri ve çeşitli ortak 
mücadele platformlarıyla kendini ifade 
ediyor... 
Bilinir, rotasız gemiye hiçbir rüzgârın 
yararı olmaz. İşçi sınıfının bugün en 
acil görevi Birleşik bir Emek Cephesi 
örgütlemeye girişmesidir. 
Somut bir gündem olarak tartışılması 
temennisiyle...
...
Temmuz ayında yaşanan işçi eylemleri 
derleyebildiğimiz kadarıyla şöyledir:

Ordu’ya bağlı Ünye’de Bentonit 
madenini işleyerek yurt dışına 

pazarlayan Sıvomatic Madencilik 
işyerinde çalışan Türkiye Maden 
İşçileri Sendikası’na üye 62 işçi 17 
Temmuz’da greve çıktı.

Sendikanın Sivas Şubesi Başkanı 
Zekeriya Gültekin, Sıvomatik işve-
reninin talep ettikleri yüzde 15’lik 
ortalama enflasyon oranını dahi 
kabul etmediğini belirterek söyle 
konuştu:

“Bu işyerinde çalışanlar fedakârca 
üretim yapmalarına rağmen işve-

rene sunduğumuz makul şartlar 
kabul edilmedi. Burada çalışan işçi-
ler dün akşama kadar üretim yaptı. 
Pandemi sürecinde bile üretim bir 
gün dahi durmadı. Biz grevimizi 
haklarımızı alana kadar sürdürece-
ğiz.”

Ünye Sıvomatic Madencilik’te grev!

Eylemde, basın açıklaması 
öncesi kadın işçiler konuştu. 

Çalışırken mobbinge uğradıklarını, 
sendikaya üye oldukları için 
de işten atıldıklarını söyleyen 
işçiler, patrona seslenerek “bu 
haksızlıklara bir son verin, işimizi 
geri verin!” dediler. 

Eylemin amacına dair açıklamayı 

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri İbrahim Ören 
yaptı. Sendikal örgütlenme süreci 
ve Adkoturk patronunun sendika 
düşmanlığını anlatan Ören, “İşten 
çıkartılarak mağdur edilen arkadaş-
larımız fabrika önünde mücadele 
vermeye, uğradıkları hukuksuz-
luğu ve haksızlıkları sendikamız 

önderliğinde duyur-
maya çalışmaktadır. 
Örgütlenmenin 
başında işten çıka-
rılan arkadaşımızın 
açtığı dava işe iade 
ile sonuçlanırken, 
diğer işten çıkarılan 
üyelerimizin işe 
iade davaları devam 
etmektedir” dedi.

Adkoturk işçilerinin eylemi sürüyor 

Bağımsız Maden-İş, sendika 
ve Uyar Maden İşçileri 

Meclisinden oluşan 3 kişilik 
heyetin hükümet yetkilileriyle 
yaptıkları görüşmenin ardından 
bir açıklama yayımladı. Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) ve   Enerji 
Bakanlığı yetkilileriyle görüşme 
gerçekleştirdiklerini belirten 

Bağımsız Maden-İş, yaklaşık 2 
saat süren toplantının ardından 
tazminat mağduru madencilerin 
ödenmeyen alacaklarının TKİ 
tarafından en kısa süre içerisinde 
ödenmesi kararı alındığını 
duyurdu.

Açıklamada, heyet olarak; ödene-
cek tazminatlara, Ankara dönüşü 

yaşanan kazada hayatını 
kaybeden Ali Faik İn-
ter için ölüm tazminatı, 
çalışırken uzuv kaybına 
uğrayan madencilerden 
Ali Kandemir ve İdris 
Sarıkaya için iş kazası taz-
minatı ödenmesinde ısrar 
edildiği, bunun üzerine 
talebin kabulü yönünde 
söz alındığı belirtildi.

Madencilerin tazminatını TKİ ödeyecek

Birleşik Taşımacılık Çalışanları 
Sendikası (BTS) İzmir Şubesi, 

TCDD’de yaşanan sürgün, baskı 
ve özelleştirme saldırısına karşı 
Alsancak Gar önünde basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Basın 
açıklamasını BTS İzmir Şube 
Başkanı Erdal Akyol okurken, 
açıklamaya siyasi partilerin 
temsilcileri, KESK bileşenlerinin 
yöneticileri ve demiryolu 
emekçileri katıldı.

‘Uyanık olmalıyız!’
Ülkedeki gelişmeler ve TCDD’de 

yaşanan süreci de-
ğerlendiren Akyol, 
TCDD'nin özelleştirme 
çalışmalarının çok 
gizli ve hızlı bir şekilde 
devam ettiğine dikkat 
çekerek şöyle konuştu:

“TCDD çalışanları da 
tıpkı MKE de olduğu 
gibi bir oldu bittiyle 

karşı karşıya kalabilir. Özelleştirme 
kapsamında personelin durumu-
nun belirlenmesi için daire başkan 
yardımcıları görevlendirildi. Bazı 
kritik unvanlara seçme hakkı dahi 
tanınmayacak. Özelleştirme süre-
ci öyle beklenildiği gibi çok uzak 
değil. İki ay sonra önümüze yeni 
sözleşmeler konursa şaşırmayalım. 
Bu anlamda tüm TCDD çalışanla-
rının, emekten yana, halktan yana 
olanların uyanık olması, özelleştir-
meye karşı duran emekçilere destek 
vermesi, sahip çıkması gerekmek-
tedir...”

BTS: ‘TCDD’nin özelleştirilmesi için 
görevlendirmeler yapıldı!’ 

Bağımsız Maden-İş Sendikası, 15 yıldır tazminatlarını 
alamayan Uyar Madencilik işçilerinin alacaklarının Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ödeneceğini açıkladı.

BTS İzmir Şubesi, TCDD’de yaşanan gelişmelere dair 
Alsancak Gar önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklamada, TCDD’de özelleştirme çalışmalarının çok gizli 
ve hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekildi.

Bursa’da Atılım Desen Apre 
Boya Tekstil işletmesinde 
sendikaya üye oldukları için 
işten atılan işçilerin direnişi 
sürüyor.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
Adkoturk fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’na üye olan 
işçiler, sendikanın yetki almasıyla beraber işten çıkarıldı. 
İşçiler, direnişlerinin 85. gününde İstanbul'da bulunan 
şirket genel merkez binası önünde eylem gerçekleştirdi.
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Bel Karper fabrikasında 
6 yıla yayılan sendikal 

örgütlenme hikayesi, son olarak 
sendika yetkisinin mahkemece 
onaylanmasıyla işçi kıyımı 
biçiminde devam etmişti. İşçi 
kıyımının ardından 17 Mayıs’ta 
greve çıkan işçiler, direnişin 53. 
gününde İstanbul’daki şirket 
genel merkezi önünde eylem 
yaptı. 

Direnişte olan Tek Gıda İş 
üyesi Adkoturk ve Cargill işçilerinin yanı sıra çok sayıda emek örgütünün 
de katılarak destek verdiği eylemde konuşan işçiler, şirket patronuna ‘sen-
dika düşmanlığını bırak, grev kırıcılığından vazgeç!’ uyarısı yaptılar.

Bel Karper direnişi sürüyor

Baldur Grevi 7. ayında
Kocaeli Gebze’de bulunan İspan-

ya sermayeli Baldur Süspansiyon 
fabrikasında 25 Aralık 2020 tarihin-
den beri grevde olan işçilerin mü-
cadelesi sürüyor. İşçiler, grevin 7. 
ayında sosyal medya hesaplarından 
şöyle seslendiler: “... Çocuklarımıza 
bir dilim fazla ekmek götürmek için 
direniyoruz. Bu ülkenin mahkemeleri 
ve yöneticileri yaşanan bu hukuk-
suzluğa bugüne kadar müdahale 
etmediler. Ağır çalışma koşullarında 
çalışan işçilere Asgari ücreti reva gö-
ren İspanyol patronuna bir yaptırım 
yapılamadı. Dünya âlem biliyor ki iş-
çiler sömürülüyor ve haklarını istiyor 
bunun için direniyor. İşçiler 2 bayra-
mı grev çadırında geçirdi çocukları 
ve aileleri bu bayrama da hüzünlü 
girecek. #Zalimin zülmüne direnece-
ğiz.. #Yaşasın işçilerin birliği...” 

Kürt tarım işçilerine ırkçı saldırı
Saray Rejiminin Kürt halkına, 

HDP’ye yönelik ırkçı-saldırganlığın-
dan beslenen güruhlar, Diyarbakır ve 
Mardin'den Afyon'a mevsimlik tarım 
işçisi olarak giden işçilere saldırdı. 
Saldırıda 7 kişi yaralandı.

Afyon’un Sultandağı Dereçine 
beldesinde, berbere giden mevsim-

lik tarım işçisi Kürtlere ırkçı saldırı 
yapıldı. Saldırıda dışarıda bekleyen 
2’si kadın 7 kişi kafalarından ve farklı 
yerlerinden yaralandı. 

Çanpaş Belediye işçilerinin 
eylemi sonlandı 

Ankara Çankaya Belediyesi'ne 
bağlı Çanpaş A.Ş.’de çalışan temizlik, 
park ve bahçe ve güvenlik emekçileri 
kendilerinden habersiz imzalanan 
toplu sözleşme nedeniyle başlattıkla-
rı eylemi ikinci gününde sonlandırdı. 

Hem sendikaya hem CHP’li bele-
diyeye tepkilerini dile getiren işçiler, 
iradelerinin hiçe sayılarak TİS’in oldu 
bittiye getirilmesinin Genel-İş’te gele-
nek haline getirildiğini belirterek bu 
anlayışa karşı mücadele edeceklerini 
söylediler.

Denim Kumaşçılık’ta 
sendikalı işçiler işten atıldı 

Lüleburgaz’da bulunan Denim Ku-
maşçılık fabrikasında, DİSK/Tekstil’e 
üye olan 4 işçi işten atıldı. İşçiler işten 
atılanların geri alınması ve sendika 
haklarının tanınması talebiyle, vardi-
ya giriş çıkışlarında eylem yaptı. 

ASD Laminat’ta işçi kıyımı
Düzce Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet yürüten ASD Laminat fabri-
kasında çalışan 52 işçi Ağaç İş Sen-
dikasına üye olduğu için işten atıldı. 
İşten atılan işçiler fabrika önünde 
direnişe geçti. 

Haklarını isteyen emeklilere 
polis saldırısı 

Ankara’da, maaşlarına zam talebiy-
le eylem yapmak isteyen emekliler 
polis saldırısıyla karşılaştı. Eyle-
min ardından açıklama yapan Tüm 
Emekliler Sendikası Genel Sekreteri 
İhsak Kocabıyık, polisinin emeklilere 
yönelik saldırısını kınadı. İnsanca 
geçinebilecekleri bir ücret istedikleri-
ni söyleyen Kocabıyık, “Nedeni belli 
olmadan, bir sebep gösterilmeden 
yapmak istediğimiz basın açıklaması 

valiliğin keyfi, hukuksuz tavrıyla 
engellendi. Bu suça ortak olanlar-
dan bunun hesabı elbette sorula-
cak. İnsanca yaşamak bu ülkede ne 
zamandan beri suç oldu” ifadelerini 
kullandı. 

SML Etiket işçilerinin 
direnişi sürüyor

İstanbul Avcılar’da bulunan SML 
Etiket fabrikasından işlerin daraldığı 
bahanesiyle işten atılan Devrimci 
Tekstil İşçileri Sendikası (DEV-TEKS-
TİL) üyesi işçilerin direnişi 5’nci 
ayına girdi. Fabrika önünde çadır 
kuran işçiler, SML’nin üretim yaptığı 
Decathlon, H&M, Mango ve Zara 
gibi giyim tekellerinin satıldığı ma-
ğazalarda aralıklarla eylem yaparak 
işlerine geri dönme mücadelesini 
sürdürüyor.

Kısa, kısa...

Temmuz ayında İstanbul Finans 
Merkezi inşaatı ve Galataport 

İstanbul önünde eylemler 
gerçekleştirildi. Finans Merkezi 
şantiyesinde Kalyon İnşaat’ın 
alt taşeronunda çalışan İnşaat 
İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi 
işçinin hakları eksik hesaplanarak 
hukuksuzca işten çıkartılması 
sonucu direniş başlatıldı. 

Yaklaşık 10 bin dolayında işçinin 
çalıştığı şantiyede direnişin duyul-
maması için hemen devreye giren 
Kalyon İnşaat yetkilileri işçinin tüm 
haklarını eksiksiz olarak ödedi. Ka-
zanımın ardından açıklama yapan 
İnşaat-İş,  “Üyelerimizin haklarının 
gasp edilmesine, hakaret edilmesi-

ne izin vermeyeceğiz. Patronlara, 
inşaat işçisine saygı göstermeyi 
öğreteceğiz” dedi.

Galataport İstanbul direnişi, 
DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat 
ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı 
İş) üyesi işçilerin işten atılması 
üzerine başladı. İş ekipmanları 
sorunları, beslenme, temizlik gibi 
sorunlara müdahale etmeleri ve 
sendikal faaliyete katılmaları ne-
deniyle hedef haline gelen 4 işçi ‘iş 
güvenliği kurallarını ihlal ettikleri’ 
gerekçesiyle iş kanununun 25/2 
maddesinden işten atıldılar. 

Şantiye önünde slogan, halay, da-
yanışma ziyaretleri eşliğinde 5 gün 
süren direniş, işçilerin giriş kapısını 

kapatması-
nın ardın-
dan an-
laşmayla 
sonuçlan-
dı. İşçilerin 
alacakları-
nı ödeyen 
patronlar, 
25/2 mad-
desini de 
kaldırma-
yı kabul 
etmek 
zorunda 
kaldılar...

İnşaat işçileri; ‘Patronlara alınterimizi 
yedirmeyiz!’

Angel Halı İplik Fabrikası’ndaki 63 işçi, Kod 46 ile işte çıkarılmıştı. 
İşçiler direnişe geçerek tazminatsız olarak atıldıkları iş yerinden 

haklarını istedi. İşçilerin direnişi karşısında yönetim, kıdem ve ihbar 
tazminatlarını ödemeyi, arabulucu ve avukat masraflarını karşılamayı, 
Kod 46'yı iptal etmeyi kabul etti.

Fabrika girişinde telefonlarını teslim etmeyen 63 işçi hırsızlıkla suçlana-
rak Kod-46 ile tazminatsız şe-
kilde işten atılmıştı. DİSK Teks-
til sendikası tarafından yapılan 
açıklamada “Angel Halı işçileri 
ayrıca işsizlik ödeneğinden de 
(geriye dönük hakları dahil) 
yararlanacaklar. Sendikamızın 
öncülüğünde işçilerin kararlı 
mücadelesi sonuç verdi ve pat-
rona geri adım attırdı” denildi.

Angel Halı işçileri direndi kazandı

Yoğun hak gaspları ve kanunsuzlukların yaşandığı 
işkollarından biri olan inşaat sektöründe, sendikalı işçiler 
patronların başına ‘bela’ oluyor! Sendikalarıyla birlikte 
şantiye önüne dikilen işçiler tüm haklarını almadan 
ayrılmıyorlar.

Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan Bel 
Karper işçileri, şirketin İstanbul’daki genel merkez binası 
önünde eylem yaparak patronu sendikal hakları tanıması 
noktasında uyardı. 

Kod 46 ile işlerine son verilen Angel Halı işçileri, tüm 
haklarını geri kazandı. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası 
Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen “İşçilerin kararlı 
mücadelesi sonuç verdi" dedi.
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 Sermaye Vampirdir İşçi Kanı Emmektedir!

İSİG Meclisi’nin ulusal ve yerel 
basından, işçilerin mesai arkadaş-
ları, aileleri, iş güvenliği uzmanla-
rı, işyeri hekimleri, meslek örgüt-
leri ve sendikalardan edindiği 
bilgilere dayanarak tespit edebil-
diği kadarıyla; Haziran ayında 
yaşanan iş cinayetlerinde en az 
173 işçi, yılın ilk altı ayında ise en 
az 1155 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Raporunun satır başları 
şöyle:

İş cinayetlerinin aylara göre 
dağılımına baktığımızda:

* Ocak ayında en az 203 işçi,
* Şubat ayında en az 142 işçi,
* Mart ayında en az 144 işçi,

* Nisan ayında en az 257 işçi,
* Mayıs ayında en az 236 işçi,
* Haziran ayında en az 173 işçi 

hayatını kaybetti.
* 2021 yılının ilk altı ayında iş 

cinayetlerinde en az 1155 işçi arka-
daşımızı kaybettik.

* 173 emekçinin 137’si ücretli 
(işçi ve memur), 36’sı kendi nam 
ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve 
esnaf) oluşuyor.

* İş cinayetlerinde ölenlerin 9’u 
kadın işçi, 164’ü erkek işçi. Ka-
dın işçi cinayetleri tarım, ticaret, 
eğitim, büro ve sağlık işkollarında 
gerçekleşti.

* Yedi göçmen/mülteci işçi haya-

tını kay-
betti: 5’i 
Suriyeli ve 
2’si Afga-
nistanlı.

* İş cina-
yetlerinde ölenlerin 6’sı çocuk 54’ü 
ise 51 yaş ve üzerinde işçi...

* Ölümler en çok inşaat/yol, 
tarım/orman, ticaret/büro/eğitim, 
taşımacılık, metal, belediye/genel 
işler, sağlık, güvenlik, madencilik, 
kimya, ağaç ve enerji işkollarında 
gerçekleşti:

*  Tarım işkolunda 28 çiftçi ve 15 
işçi hayatını kaybetti.

*  İnşaatlarda neredeyse her gün 

bir iş cinayeti meydana geldi.
* En fazla ölüm nedenleri yük-

sekten düşme, ezilme/göçük, 
trafik/servis kazası, Covid-19, kalp 
krizi, intihar, şiddet, zehirlenme/
boğulma ve elektrik çarpması.

* İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 
25’i yüksekten düşme nedenli.

* Haziran ayında en az 11 emek-
çi ‘borç ve işsizlik’ nedenleriyle 
intihar ederek hayatına son verdi.

İşçi Gazetesi / 14 Temmuz 2021

Haziran ayında 173, yılın ilk altı ayında en az 
1155 işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Haziran ayında yaşanan 
iş cinayetlerinde en az 173 işçinin, yılın ilk altı ayında ise en az 1155 
işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

2021/ Haziran ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 173 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Erdoğan Dede, Abuzer Parlak, Özkan Cinkavuk, Hasan Demir, Sadık Kültür, Doğan Zincirkıran, Akif B., Şahin Kanlıoğlu, Köksal Şahin, Man-
sur Hösük, Turgay Arslan, Ökkeş Can, Mehmet Akif Kahraman, Erdem Sarıyer, Mukadder Can, Adem Yargı, Musa El Ahmed, Erdal Karakaş, 
Hasan Gökaslan, Tülay Keseli, Deniz Poyraz, Bircan Doğan, Süleyman Amaç, Ercan Şahin, Mehmet Emin Bedir, Nejdet Kılıç, Metin Avunca, 
Yıldıray Özyurt, Orhan Şafak Sezgin, Selami Tanrıverdi, Muammer Şahin, Nesih Cengiz, K.A., Doğan Dereli, Sergen Göç, Yasin Akgün, Gür-
can Barıç, Cengiz Kara, Gökhan Seviçin, Zakir D., Ali Yıldırım, Yaşar Özyurt, Nedim Yurtdaş, Yunus Emre Koçdemir, Selahattin Akçan, Musa 
Kukul, Fazle Ahmad Hoseiny, Kubilay Çevik, Mehmet Yatmaz, Salih Gültekin, Furkan Süngü, Cüneyt Ölmez, Mustafa Çelik, Yasef Çalışkan, 
Osman Duman, Mustafa Emino, Osman Altuntaş, Mehmet Kapukaya, Özgür Aydaş, Kadir Kaya, Berzan Özgün, Mustafa Tınış, Şaban Tınış, 
Nejdet Emre, Bayram Süryani, Adem Çakal, Ahmet Bolat, Ahmet Köse, Mahmut Elkurdi, Remzi Süslü, Abdullah Şahin, Kadir Baran, İbrahim 
Altan, Abdullah Topal, Durmuş Batı, Yunus Hülako, Mehmet Çoban, Cuma Ali Kısacık, Ahmet Ayduvan, Mehmet Bütün, Murat Çatır, Serkan 
Eryılmaz, Ramazan Yaprak, Resul Yılmaz, Talat Kaya, İbrahim Zengin, Ali Kılcı, Ömer Basmacı, Şerif Korkmaz, Zeki Tokgöz, Fazlı Yoğun, Ra-
mazan Baş, Seyfettin Boğurcu, Adnan Akbulut, İshak Toğluk, Arif Yıldırımer, Mustafa Yeşildağ, Sedat Başöz, İ.B., Hazret Eren, Mehmet Esirik-
li, Yaşar Balcı, Mehmet Karabaş, İzzet Büyük, M.K., Hüseyin Baş, Mahir Aslan, Can Evren, Yılmaz İlaslan, Sinan Öztürk, Savaş Hamurçili, F.Ö., 
Metin Öztürk, Teymur Bakal, İlyas Kök, Erdal Akkuş, Zülfü Fulkil, Hakan Acat, Bahadır Dinç, Egemen Öztürk, Soner Terlemez, Birol Yıldırım, 
Nihat Çelik, Mustafa Cücük, Mustafa Karakuzu, Ali Erden, Bahattin Dinçer, Yılmaz Sekecek, Yunus Emre İnan, Hami Mete, Döndü Bozdoğan, 
Murat Bahar, Ramazan Genç, Rahimi Ziaddin, Mustafa İletmiş, Mehmet Ali Kırcılı, Ümmet Kocabaş, Ergün Ayanoğlu, Halil Tunç, Görkem 
Hasdemir, Ahmet Uca, Gülsüm Uca, Hami Aydın, Hatice Sarıal, Hüseyin Akdeniz, Yusuf Keskin, Mehmet Buldu, Durmuş Öksüz, Halil İb-
rahim Karaman, Erdoğan Özen, Burhan Ataman, Salih Bayraktar, Adnan Abdullah, Mustafa Alkan, Salih Güneş, Enver Uysal, Maher Fovaz 
El Halaf, Cemal Aydoğan, Ruhi K., Murat Sümbül, Ahmet Yıldırım, Gülhan Çizik, Adem Bakırcı, İsmail Kerimi, İsmail Atalay, Cennet Bilek, 
Ahmet İri, Mehmet Kaya, Ümmühan Ataş, Birkan Akansel, Mustafa Budak, Ercan Akkoyun ve ismini öğrenemediğimiz 1 işçi...

Ödenmeyen tazminatları için 
bir kez daha Ankara’ya giden ve 
başkent girişinde polis barikatıyla 
durdurulan Bağımsız Maden-İş 
üyesi madencilerin iki önderi, Tahir 

Çetin ve Ali Faik İnter Soma’ya 
dönüş yolunda kontrolden çıkarak 
takla atan araçta hayatını kaybetti. 

Bağımsız-Maden İş Genel Başkanı 
Tahir Çetin ve Sendika Üyesi Ali 

Faik İnter’in de aralarında 
bulunduğu Uyar Maden-
cilik işçileri, 880 işçinin 15 
yıldır ödenmeyen tazmi-
natları için 4 Temmuz’da 
bir kez daha Ankara yolu-
nu tutmuştu. 

Başkent girişinde polis 
barikatıyla durdurulan 
işçiler, burada geçen 4 gün-
lük yıpratıcı sürecin ardın-
dan 8 Temmuz gecesi geri 
dönmek üzere yola çıktı. 
Kullandıkları otomobil 
ile ayrı yola çıkan sendi-
ka başkanı Tahir Çetin ve 
madenci Ali Faik İnter, saat 
04.00 sıralarında, Akhisar-
Kırkağaç yolu üzerindeki 
Bakır Beldesi kavşağında 

henüz bilinmeyen bir nedenle kaza 
yaptı. Ali Faik İnter yönetimindeki 
otomobil kontrolden çıkarak, tak-
lalar attı. Yoldan geçen sürücülerin 

ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, 
jandarma ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı 
kontrolde, iki yiğit madenci önderi-
nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Madenciler önderlerini 
toprağa verdi

İki madenci önderi işçinin hayatı-
nı kaybetmesi geniş yankı uyandır-
dı. “Yerin altında öldürdükleriyle 
yetinmediler, üstünde de öldür-
meye devam ediyorlar” şeklindeki 
açıklamalarla yaşanılanın kaza 
değil cinayet olduğu vurgulandı.

Büyük acı ve öfke uyandıran 
ölümlerin ardından işçilerden Ali 
Faik İnter 9 Temmuz’da Soma’da, 
Tahir Çetin 10 Temmuz’da Kınık’ta 
gerçekleştirilen kitlesel törenlerle 
toprağa verildi.

Asla unutmayacağız, işçi katille-
rinden hesap soracağız!

İşçi Gazetesi / 15 Temmuz 2021

Maden işçileri iki yiğit önderini kaybetti
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Esir Değil İşçiyiz, Yarının Sahibiyiz!

Kapitalizmin mezar kazıcısı işçi sınıfının örgütlü gücünü geliştirmek için; 

İşçi Okulu
İşçi Gazetesi olarak bileşeni 

olduğumuz Birleşik İşçi 
Kurultayı (BİK), işçi-emekçi 
arkadaşları İşçi Okulu’na katılmaya 
davet ediyor.

BİK’in Ağustos ayı itibariyle 
başlatacağı eğitim faaliyetine ilişkin 
yayımladığı açıklama şöyle: 

“Bizler bu dünyayı her gün kendi 
elleriyle yeniden yaratan ve yarat-
tığı bu dünyadan payını alamayan 
işçileriz. Bu dünya her gün elleri-
mizin üzerinde yükselirken bizler 
aşağılanmaya layık görülenleriz. 
Yetmezmiş gibi pandemi süreci ile 
birlikte büyük bir kısmımız işsiz 
kaldık. Kalan kısmımız ise açlık ya 
da hastalık ikileminde çalışmaya 
devam ettik. İnsanca olmayan çalış-
ma koşullarımız daha da zorlaştı, 
güvencesizlik derinleşti. 

Ekonomik krizin tüm yükünün 
işçi ve emekçilere kesilmesi de bir 
diğer konu elbette. Temel gıda ve 
ihtiyaç maddelerine her gün yenisi 
eklenen zamlar, biriken faturalar, 
artan borç yükü herkesin gördüğü 
yaşadığı bir gerçeklik. Asgari ücret 

ile hayatı sürdürmek zaten imkan-
sızdı, şimdi bir eve 3 kişinin asgari 
ücreti girerse ancak geçiniliyor. İn-
sanca yaşama koşulları söz konusu 
bile değil. 

İşçi sınıfına yönelik bu saldırı-
lar bunlarla sınırlı değil elbette. 
Dünyanın hemen her yerinde işçi 
sınıfı bu saldırılara karşı direnişler 
geliştiriyor. Pandeminin faturasının 
bizlere değil patronlara kesilmesi 
için, güvenceli çalışma koşulları 
için artan talepler birçok alanda 
yükseliyor. Bugün bu direnişler 
herkes tarafından fark edilmese 
de irili ufaklı birçok yerde devam 
ediyor. 

Bu koşullarda işçi sınıfının duru-
mu bütünlüklü bir şekilde anlama-
sı, direnişleri sahiplenmesi, direniş 
örgütlemesi, örgütlenmeyi bu kap-
samda yürütmesi oldukça önemli 
olacaktır. Çok uzak değil, kısa bir 
süre önce yaşanan grev deneyimleri 
bu ihtiyacı her açıdan gözler önüne 
sermiştir. 

Biz Birleşik İşçi Kurultayı olarak 
kendi cephemizden örebildiğimiz 

kadarı ile bunun bir 
ayağını oluşturacak 
olan tartışma-eğitim 
programı hazırladık. 
Bu programa sunu-
lacak her katkıya 
açığız ve ayrıca katkı 
sunacağımız alanlara 
(iş yeri, fabrika vb.) 
gitmek için de hazırız. 
Zaman zaman prog-
ramın içeriğini değiş-
tirerek/geliştirerek 
dönemin ihtiyacına uygun olarak 
devam ettirmeyi planlıyoruz. 

Herkesin öğrenmeye ve öğrendi-
ğini paylaşmaya ihtiyaç duyduğu 
bir dönemdeyiz. Biliyoruz, bilgiye 
ulaşmak kolay ama doğru olana ve 
ihtiyaç olana ulaşmak oldukça zor. 
Biz de bu ihtiyacı gidermeye çalışa-
cağız. 

Ağustos ayının ilk haftası baş-
layacak olan programımız 6 hafta 
sürecek. Tarihle ilgili detayları kısa 
bir süre içerisinde paylaşacağız. İlk 
olarak Ümit Kıvanç’ın hazırladığı 
16 Tons belgeselinin gösterimini 

gerçekleştireceğiz. Ardından;
1. İşçiler neden ve nasıl sömürü-

lür?
2. Ekonomik kriz, pandemi ve işçi 

sınıfının durumu
3. Dünyayı değiştirecek güç, 

kapitalizmin mezar kazıcısı işçi 
sınıfıdır

4. Ne yapmalı?
Başlıklar geneli ifade etmektedir 

ve her başlık altında güncel ile bağ 
kurularak tartışmalar yürütülecek-
tir.”

Ne için eğitim?*

“Geçeği görebilmek güç, 
gerçeği kabullenebilmek cesaret, 
gerçeği değiştirmek irade ister. 
Örgütlenmek, bu iradenin ken-

disidir.”
Örgütlenmek için eğitim... 

Gerçeği anlamak, gerçeği öğ-
renmek de ancak örgütlenme 
mücadelesi ile mümkündür. 
Yani, gerçeği bilmek istiyorsak, 
gerçeği anlamak istiyorsak, 
örgütlenmek zorundayız.

İşçilere yalan söyleyen çoktur, 
çok da olacaktır. Burjuva devlet 
yalan söyler, politikacıları yalan 
söyler, basını yalan söyler, 

patronlar ve devletin 
çanağından beslenen 
sendikacılar yalan söy-
ler vb. Kısacası yalan 
söyleyen çoktur. Ama 
biz devrimci işçiler, 
işçi sınıfına gerçeği, ne 
kadar acı olursa olsun 
söylemekten vazgeçmi-
yeceğiz.

Gerçeği görmek, göre-
bilmek güçlü olmak de-
mektir. Herkes gerçeği 
görmek istemez, çoğu 
insan kendi zayıflıkları-
nı görmek istemez. Bu 
nedenle söylenir; “Ger-
çekler acıdır” denir. 
Ama gerçeği görmezsek 
onu değiştiremeyiz.

İşçi sınıfı biliminin 
kurucusu Karl Marks 
150 yılı aşkın bir zaman 
önce söylemişti; “İşçi 
sınıfının ekmekten çok 

onura ihtiyacı var.” Bu o gün 
de doğru idi, bugün çok daha 
fazla doğrudur. İnsan olduğu 
için onura ihtiyacı vardır. Üre-
ten olduğu için onura ihtiyacı 
vardır ve işçi sınıfı onurunun 
ayaklar altına alınmasına izin 
verirse her şeyini kaybeder. Acı 
ama gerçektir ve biz bu gerçeği 
söylüyoruz.

İşçi sınıfı kendi elinde olan 
gücü göremiyor. Her akşam 
evine şu ya da bu kadar ekmek 
götürüyor. Ölmeyecek kadar 
bir yaşam sürdürebiliyor. İşsiz 
kalınca eve para getirmek için 

girmediği durum kalmıyor. 
Ama onur böyle değildir, kay-
bedilince köleleştirir, kazanılır-
sa özgürleştirir.

İşçi sınıfının gerçeği bilmek 
hem hakkıdır hem de bunu 
yapabileceğine inanıyoruz. 
Gerçeği kabullenmek, en kötü 
durumda bile bunu kabul-
lenmek cesarettir. İşçi sınıfı 
korkaklığı saflarından söküp 
atmalıdır. Ne kadar kötü olursa 
olsun gerçeğe gözlerini yum-
mak, o yokmuş gibi davranmak 
korkaklıktır. Cesaret gerçeği 
kabullenmekle başlar.

Biz işçiler, gerçeği ömür boyu 
onunla yaşamak için kabullen-
miyoruz. Onu iyice öğreniyor, 
durumun tüm vahametine 
rağmen onu kabulleniyoruz 
ama değiştirmek için! Gerçeği 
değiştirecek irade, işte buradan 
sonra devreye giriyor.

İşçiler toplumda üretilen 
her şeyin bizzat üreticileridir-
ler. Kendilerini bir hiç olarak 
görmeyi bırakıp, üretim yapan 
bir emekçinin onuru ile davran-
maya başlarlarsa, işte o zaman 
çelik bir irade ile toplumu 
değiştirme süreci başlayacak-
tır. İşçiler bunun potansiyeline 
sahiptir.

Tüm bunların pratik adımı 
örgütlenmektir. Eğitim bu 
örgütlenme sürecinin harcı, 
çimentosudur.
(*) Kaldıraç Yayınevi tarafından yayımlanan 

“Öncü İşçinin Eğitim Notları” kitabından 
derlenmiştir.

Halkın Ekmeği
Bilin: Halkın ekmeğidir adalet.
bakarsınız bol olur bu ekmek,
bakarsınız kıt,
bakarsınız doyum olmaz tadına,
bakarsınız berbat.
Azaldı mı ekmek, başlar açlık,
bozuldu mu tadı, başlar hoşnutsuzluk boy 
atmaya.
Bozuk adalet yeter artık!
Acemi ellerle yoğrulan, iyi pişirilmemiş 
adalet yeter!
Yeter katıksız, kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeter!
Bolsa insanın önünde ekmek, lezzetliyse,
gözler öbür yiyeceklere yumulsa da olur.
Ama her şey bollaşma ki birdenbire...
Bilirsiniz, nasıl bolluk doğurur ekmek:
Adaletin ekmeğiyle beslene beslene.
Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl,
adalet de gerekli her gün,
hem o, günde bir çok kez gerekli.
Sabahtan akşama dek, iş yerinde, eğlencede,
hele çalışırken canla başla,
kederliyken, sevinçliyken,
halkın ihtiyacı var pişkin, bol ekmeğe,
günlük, has ekmeğine adaletin.
madem adaletin ekmeği bu kadar önemli,
onu kim pişirmeli, dostlar, söyleyin?
Öteki ekmeği kim pişiren?
Adaletin ekmeğini de
kendisi pişirmeli halkın,
gündelik ekmek gibi.
Bol, pişkin, verimli.

Bertolt Brecht
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Susma Seyretme Örgütlen; Örgüt Özgürlüktür!

Tirşikçi kapitalistler iş başında

Boğaziçi Üniversitesi 2021 
yılına kayyum rektör ataması 

ile başladı. Zannedildi ki daha 
öncekiler gibi bu da sessiz 
sedasız gelir, koltuğuna oturur, 
rektörcülük oynar. Ama işler 
planlandığı gibi gitmedi. Öğrenciler 
en doğal hakları olan ve gayet 
mantıklı olarak kayyum rektör 
istemediklerini dile getirdiler. Bir 
dediler kimse anlamadı, iki dediler 
kimse anlamdı, öğretim görevlileri 
destek verdi kimse anlamadı. 
Seslerine her yerden ses katıldı. Bir 
çok üniversite kendi kayyumları 
da dahil Boğaziçi'ndeki kayyum 
rektörün gitmesi için her yolla 
haykırdılar. Baktılar bu iş böyle 
olmuyor, kayyumu atayanlar sesi 
en çok çıkan öğrencileri gözaltına 
aldılar. Ne yaptılarsa öğrencilerin 
sesini susturamadılar. Direnişi 

bitiremeyen kayyumcular çare 
olarak kayyum rektör Melih 
Bulu’yu kendisine bile haber 
vermeden görevden aldılar. 

“Bu protestolar altı ay sürer, 
sonra her şey normale döner" 
diyen Bulu, altıncı ayın sonunda 
görevden alındı. Yerine vekâleten 
yardımcılarından biri atanmış. 
Gelen ondan iyi midir kötü mü-
dür bilmiyoruz. Bu süreci öğrenci 
arkadaşlarımız takip edeceklerdir. 
Talepleri olan seçimle rektör atama-
sını, seçimlerde öğrencilerin de oy 
kullanmasını sağlamak için neler 
yapabileceklerini göstermiş oldular.   
Bu direniş bize öğretti ki gerçekten 
kayyumla gelen direnişle gidiyor-
muş. Şimdi sıra diğer kayyumlarda. 
Kayyumların gitmesi yetmez,  sıra 
özgür bilimsel eğitimi kurana kadar 
direnmekte.

Kayyumla geldi, direnişle gitti

O video sanırım hepimizin 
aklındadır. Tarım ve Orman 

Bakanlığının “yetki belgesi” 
almadan veya önceden bildirmeden 
tütün ticareti yapılmasını 
yasaklaması üzerine Adıyaman’da 
eylem yapan ve “tirşikçi 
kapitalistlere hayır” diyen 16 tütün 
üreticisi bir sabah şafak operasyonu 
ile gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 16 tütün üreticisinin 10’u 
tutuklandı. 

Konu sanki bizlerin uzağında gibi 
gözükse de ülkenin tarım politika-
larının nasıl işletildiğinin net bir 
örneği aslında. Hepimiz son birkaç 
yıldır sıkça duyar olduk. Bizzat 

Tayyip Erdoğan hemen hemen her 
toplantıda yerli ve milli ürünlerden 
bahsediyor. Yerli ve milli tank, yerli 
ve milli silah, yerli ve milli araba 
gibi. Bunların detaylarını araştıran 
herkes görecektir ki o yerli ve milli 
dediği hiçbir şey aslında yerli ve 
milli değil. Aynı durum tarımda da 
geçerli. Ülkede yerli tohum kullan-
mak yasak. İsrail tohumu olmak 
zorunda. Kullananlar için ceza bile 
var. Bu tütün olayı da böyle. Var 
olan tütünün % 85’i emperyalis şir-
ketlere ait iken % 15’i yerli üreticiye 
ait. Yani Adıyaman’da sokağa çıkan, 
geçimleri için eylem yapan tütün 
üreticileri aslında bu %15 tütün için 

mücadele ediyor.  
zaten payları 
çok düşük olan 
tütün üreticile-
rine birde yetki 
belgesi zorunlu-
luğu getirilerek 
elleri kolları daha 
da çok bağlan-
mak isteniyor. 
Tarımda emper-
yalist politikaları 
reddediyoruz. 
Tirşikçi kapita-
listlere hayır. 

Onur Yürüyüşü, 1969 yılında 
açığa çıkmış bir mücadelenin 

adı. LGBTİ+’lar hep vardı ama 
kendi hakları için direnişe 1969 
yılının 28 Haziranında başladılar.  
O günden bu güne dünyanın 
birçok şehrinde 28 Haziran'da 
onur yürüyüşü gerçekleştirilir. 
Ülkemizde de bu yürüyüşün 
merkezi hep taksim olmuştur. Yüz 
yıllardır varlıklarını kabul ettirmek 
isteyen, herkesle eşit haklara sahip 
olduklarını söyleyen lgbti+’lar 
bu yıl da Taksim'de yürüyüş 

yapmak istedi fakat polisin sert 
müdahalesiyle karşılaştılar. Polisin 
“konuşanı alın” demesi sadece 
sıradan bir saldırı gibi ele alınamaz. 
Bu aynı zamanda tüm muhalif 
kesimlere açıkça gösterilen bir 
tehdittir. Temsil ettikleri gökkuşağı 
renklerine bile tahammül 
edilemeyen LGBTİ+’lar varlar 
ve herkesle eşit haklara sahipler. 
Sahip oldukları hakları almak için 
direnmekten yana başka çareleri 
yok, ve bu direnişe destek olmak, 
güç vermek hepimizin görevidir. 

Onur yürüyüşüne sahip çıkmak 
hepimizin görevi

4 milyon 511 bin kişiyi gözaltına 
alma ihtimali
Yer Rize. Bu haber hazırlandığı 

sırada sel ile boğuşan Rize. 
Hemen hemen her sene sele 
maruz bırakılan Rize. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın memleketi. 
Bir sokak röportajı yapılıyor. 
Muhabir, vatandaşa soruyor: 
“Cumhurbaşkanı dünyanın 
en büyük ilk 10 ekonomisi 
arasına gireceğiz diyor, ne 
düşünüyorsunuz?”  Vatandaş 
işsiz. Az çok gündemi de takip 
ediyor demek ki: “Saçmaladığını 
düşünüyorum. Çünkü işsizim” 
diyor. Savcılık hemen harekete 
geçiyor. İşsizim diyen vatandaşı 
gözaltına alıyor. Haberi yapan 
muhabiri de ifadeye çağırıyor. 

Haberi ilk okuduğunuzda bir 
şaka ya da abartı olduğunu dü-
şünebilirsiniz. Fakat olay ger-

çek. Bu ülkede artık işsizim demek 
ya da yönetenlerin düşüncelerine 
katılmıyorum demek yasak.  Yani 
TÜİK’in son açıkladığı verilere göre 
4 milyon 511 bin işsiz eğer bir yerler 
de işsizim derlerse hemen gözaltına 
alınma ihtimalleri var. Mademki 
ekonomi büyüyor, nasıl işsiz oluna-
bilir.  Tabii ki sadece işsizim demek 
yasak değil. Aynı zamanda hırsız 
var demek de yasak. Mesela bir 
kişi tok milyonlar aç demek de. Ya 
da Çorlu tren katliamında oğlu-
nu kaybeden anne gibi suçluların 
yargılanmasını istemek de yasak. 
Şenyaşar ailesi gibi adalet aramak 
da yasak. “Katil Devlet” demek ya-
sak. Renklerin bile yasak olduğu bir 
ülke burası. Ama bizler biliyoruz ki 
yasaklar ancak ve ancak direniş ile 
delinir. 
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Siz okuduğunuz zaman kaçıncı haftası 
olacak bilemiyoruz ama yazı hazırlandığı 

esnada 851. hafta idi. Tam 851 haftadır 
mücadeleleri devam ediyor. Bir an düşünün, 
anneniz, babanız, abiniz, ablanız, dayınız, 
halanız ya da bir arkadaşınız, komşunuz yani 
bir yakınınız polisler tarafından gözaltına 
alınıyor ve bir daha geri gelmiyor. Siz de 851 
haftadır onun nerde olduğunu soruyorsunuz. 
Dirisinden umudu kestim öldü ise mezarını 
istiyorsunuz. İşte cumartesi aileleri tam 851 
haftadır bunu istiyor. Bunun için her hafta 
Galatasaray Meydanı’nda toplanıyorlardı. 
Toplanıyorlardı diyoruz çünkü artık 
toplanamıyorlar. Yakınlarını gözaltında 
kaybeden devlet şimdi de pandemiyi bahane 
ederek toplanmalarına izin vermiyor. Yine aynı 
devlet cumartesi annelerinin 46’sı hakkında 
dava açmış durumda. Neden mi? Nedeni 700. 
hafta dolayısıyla yapılmak istenen açıklamanın 
polislerce engellenmeye çalışılması ve çıkan 
olaylarda darp edilerek gözaltına alınan 46 
kişinin 2911 numaralı toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri yasasına muhalefet etmeleri. 
Gerekçe bu. Ama gerçekte olan ise devletin 
işlediği suçun farkında olması ve bu suçun 
duyurulmasını engelleme çabasıdır. O gün orda 
darp edilerek gözaltına alınan 46 kişinin davası 
3. kez ertelendi. İlki 25 Mart 2021 tarihinde 
görülen dava 12 Temmuz 2021’e ertelenmişti. 
Bu davada davalı konumunda olanlar 
mahkemeye “Davalı değil asıl biz davacıyız. 
İşkenceye maruz kaldık” diyerek itiraz ettiler. 
Hâkimin hukuk tanımaz tavırları karşısında 
sessiz kalmayan avukatlar, milletvekilleri 
ve toplantıyı izleyenler birçok kez hâkim 
tarafından tehdit edildi. Davalı avukatları 
reddi hâkim talebinde bulundu fakat dava 
hiçbir gerekçe gösterilmeden 24 Kasım 2021’e 
ertelendi. 

Davaların takipçisi olmak hepimizin görevi-
dir. Biliyoruz ki suçu işleyenlerden suçluları 
bulması ve yargılaması beklenemez ama dire-
niş suçun açığa çıkmasındaki en büyük güçtür. 
Direniş ile mücadeleyi büyütmek, suçlulardan 
direniş ile hesap sormak gerekiyor.

Susma Seyretme Örgütlen; Örgüt Özgürlüktür!

En sonuncusu Konya’nın Meram ilçesinde 
gerçekleştirildi. 60 kişilik bir grup, Kürt 

bir aileye sırf Kürt oldukları için saldırdı. 
Saldırıda aile fertlerinden Hakim Dal (43) 
öldürüldü. Yapılan açıklamalarda öğreniyoruz 
ki bu ilk saldırı da değilmiş. Daha önceleri de 
aynı aile tehdit edilmiş ve saldırıya uğramış. 
Konya şimdilik son olay gibi gözükse de son 
olay olmayacak. İlk de değildi. Mevsimlik işçi 
olarak batıya giden Kürt işçilere her sene saldırı 

haberlerini hatırlıyorsunuzdur. Daha geçen ay 
Deniz Poyraz HDP İzmir il binasında katledildi. 
Sakarya, Marmaris, Afyon, İstanbul, Ankara. Bu 
illerde Kürtlere karşı saldırılar, linç girişimleri, 
katliamlar planlı ve sistematik bir şekilde 
hayata geçirildi. Bunlara yenilerinin eklenmesi 
gayet olası bir durum. Kendi halkına, halklara 
düşman olan devlet, her fırsatta bunu işliyor. 
Okullarında bunu öğretiyor. Toplumsal 

yaşamını bunun üzerine kuruyor. 
Bir devlet geleneği olan ve bugün 
saray rejiminin de etkin bir şekilde 
sürdürdüğü bu politikaya karşı, 
“aman provokasyona gelmeyelim” 
minvalindeki yaklaşımlar bu 
saldırıları engellemeyecektir. 
Saldırıları engelleyecek tek güç 
halkın güçlü bir şekilde sokaklarda, 
“Tüm halklar kardeştir” sloganını 
haykırmasıyla olur. 

Irkçı saldırılar devletin planlı 
organizasyonudur

Davalı değil davacı: Cumartesi Anneleri

İçinde bulunduğumuz sistemin adı 
kapitalizmdir. Bunu biz demiyoruz. Var 

olan üretim ilişkileri böyle adlandırılıyor. 
Bu sisteme göre organize olmuş devletlere 
de kapitalist devlet deniyor. Günümüzdeki 
hemen hemen her devlet kapitalist üretim 
ilişkilerine göre kendini şekillendiriyor. 

Bu kapitalist devletlerin ortak özellik-
lerinden biri üretim ilişkileri ise diğeri de 
güvenlik anlayışlarıdır. Her kapitalist devlet 
iç güvenliğini kendi halkına yöneltir. Yani 
içeride hak arama eğilimde olan halklar, işçi-
ler, kadınlar, gençler, işsizler onun için birer 
tehdittir ve tüm organizasyonunu buna göre 
şekillendirir. Bu devlet ister Kanada olsun, 
ister İran, ister İsveç olsun, isterse Güney 
Kore. Tüm devletler farklı oranlarda ama 
aynı amaçla organize olurlar. Organizasyon-
larının şeklini veya şiddetini belirleyen şey 
o ülkedeki sınıf savaşımının belirginliğidir. 
Yani bir halk ben bu halka mensubum, dilim 
bu, geleneklerim bu ve buna göre yaşamak 
istiyorum dediği zaman savaşım keskinle-
şir. Veya bir işçi ben bir işçi olarak sınıfımın 
bilincindeyim, haklarım bu ve bu hakları 
istiyorum dediği zaman savaş başka bir hal 
alır. 

Bu durum T.C.’de de aynıdır. Biz Geziden 
sonra T.C.’nin içinde bulunduğu özel duru-
mu “Saray Rejimi” olarak isimlendiriyoruz. 
Saray rejimi bir kapitalist devlet olarak, 
bir sömürge devlet olarak yağma, rant ve 
savaş ekonomisine dayalı bir yönetim yü-
rütmektedir. Bu konudaki pervasızlıklarını 
gazetemizin sayfalarında sıkça bulabilirsiniz. 
Bu kadar pervasızlıkları bir yönetme veya 
yönetememe krizi olarak karşımıza çıkıyor. 
Hemen hemen her hak arama eylemi onlar 
için tehdit. İşledikleri suçlar o kadar çok 
ki her yerden irin akıyor. Bu yönetememe 
krizini sadece ve sadece şiddetle aşmaya 
çalışıyorlar. İşçi eylemlerine bakın bu şiddeti 
görürsünüz. İşsizim diyen vatandaşın gözal-
tına alınmasına bakın bu şiddeti görürsünüz. 
Hak arayan Adıyamanlı tütüncülere bakın 
veya İstanbul sözleşmesinden çıkılmamasını, 
İstanbul sözleşmesinin yürürlüğe girmesini 
isteyen kadınların eylemlerine bakın bu şid-
deti görürsünüz. Çok uzağa gitmeye gerek 
yok, haksızlık olarak gördüğünüz bir şey 
için, mesela elektrik zamları için sesini yük-
seltmek istediğinizde bu şiddeti görürsünüz. 

Peki, ne yapmalı. Madem şiddet çok büyük 
o zaman biz bunlar gidene kadar kabukları-
mızda bekleyelim mi diyeceksiniz. Seçimle 
gidecekler masalına inanmaya devam mı 
edeceksiniz. Gerçekten size anlatılan bu ma-
sala inanıyor musunuz? Gidecekler dediği-
niz “onlar” sadece AK partiden mi oluşuyor 
gerçekten. Yaratılan bunca haksızlığın için-
de, bunca şiddette, diğerleri dediğiniz CHP, 
İYİ Parti ve diğerlerinin payı yok mu? 

Yapılacak şey bellidir. Bir bütün olarak sa-
ray rejimine karşı olmak, iktidarı hedeflemek 
ve iktidar için direnmek bir görevdir. Var 
olan direnişleri büyütmek değerlidir. Bizim 
gücümüz ne kadar ki direnelim diye dü-
şünmeden direnişe geçmek, direnişte ısrarcı 
olmak gerekiyor. Direniş ancak o zaman 
kazandırıcı olacaktır. 

Lokman Yıldız

Direniş kazanacak!  
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Küba’da 
devrimden 

bu yana 
sosyalizmi 
yıkmak için 
onlarca kez 
girişimde 
bulunan ABD, 
yeni saldırısına 
karşı halkın 
yanıtı hızlı oldu.

ABD destekçisi 
gruplar ülkenin 
birkaç noktasın-
da ABD bayraklarıyla sokağa indi ve 
devrim karşıtı sloganlar attı. Bu pro-
vokasyonla eş zamanlı şekilde sosyal 
medya üzerinden özellikle ABD’li 
“gazeteciler” ve yine ABD’de yaşayan 
karşı devrimciler “halk isyan etti” 
iddiasıyla paylaşımlara başladılar. 
Ancak ABD’nin bu girişimine Küba 
halkının yanıtı hızlı oldu.

Küba Devlet Başkanı ve Küba 
Komünist Partisi Birinci Sekreteri 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “Dev-

rimi teslim etmeyeceğiz” diyerek tüm 
devrimcileri ve devrimin gerçek sa-
hibi Küba halkını devrimi savunmak 
için sokaklara çağırdığını duyurdu.

Bu çağrının ardından Küba’nın 
dört bir yanında halk sokağa dökü-
lürken, ellerinde Fidel dövizleriyle 
devrime sahip çıktıklarını bir kez 
daha gösterdiler. Küba halkının soka-
ğa inmesi sonrası ABD provokasyo-
nuna destek veren gruplar evlerine 
döndü.

İran’ın güneyinde susuzluk 
nedeniyle 15 Temmuz’da başlayan 

küçük çaplı protestolar İran’ın 
birçok kentine sıçramış durumda. 
Aynı şekilde elektrik kesintileri 
de protestolara neden oluyor. 
Petrokimya sektöründeki onlarca 
fabrikada çalışma koşullarına yönelik 
grevler de 1 aydır devam 
ediyor.

Ahvaz, Susangerd, Mahşahr, 
Hamidiye illerinde başlayan 
protestolar polis ve Devrim 
Muhafızları tarafından sert şe-
kilde bastırılmaya çalışılıyor. 
Ancak güvenlik güçlerinin 
şiddetine halkın verdiği tepki 
de sert oldu. Meydanlara 
gelen tanklar ve polis araba-
ları yakıldı. Öfkeli halkın “Biz 

susuz kaldık, çaldığınız su ve tüm 
kaynaklarımızı geri alacağız” slogan-
ları birçok kentte duyulmaya başladı.

Öte yandan İran’da petrokimya 
sanayinde yaklaşık 105 fabrikada 
grevler gerçekleştiriliyor. Fabrika işçi-
lerinin İran’daki tüm halkları müca-
dele çağrısı da yanıt buluyor.

DÜNYADAN

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Geçtiğimiz Temmuz ayı boyunca dünyada birçok gelişme oldu. 
Dünya işçi sınıfının durumunu, deneyimlerini, dünya halklarının 
mücadelelerini elimizden geldiğince sizlere ulaştırmaya 

çalışıyoruz. Biliyoruz ki enternasyonalist bakış olmadan Anadolu 
devrimi gelişemez. Bu nedenle diyoruz ki yaşasın proletarya 
enternasyonalizm. 

Küba’da halk ABD’nin saldırısına karşı 
sokakta

İran’da grev ve protestolar

Devlet Başkanı Şi Jinping, 
Tiananmen Meydanı’ndaki 

törende, binlerce kişiye hitap etti. 
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 
konuşmasında Çin’in diğer ülkelere 
tahakküm etmediğini belirterek, 
kimsenin de Çin’e zorbalık 
yapmasına izin vermeyeceklerini 
söyledi. Şi Jinping, 
“Bunu yapmaya cüret 
edenlerin başları, 
yaklaşık 1.4 milyar 
insan tarafından 
örülen çelikten sedde 
çarpıp ezilecek” dedi.

“Büyümede ÇKP 
merkezi konumda”

Şi Jinping, Çin 
Komünist Parti’nin 
ülkede oynadığını 

role de vurgu yapıldı ve “ülkenin 
büyüme hikayesinde ÇKP’nin mer-
kezi konumda olduğunu” söyledi. 
Şi Jinping, halkı partiden ayırma 
girişimlerinin başarısız olacağını da 
dile getirdi: “Sadece sosyalizm Çin’i 
kurtarabilir ve sadece Çin karakterli 
sosyalizm Çin’i geliştirebilir” dedi.

ÇKP 100. yılını kutluyor:
“Sadece sosyalizm Çin’i kurtarabilir”

Kolombiya'da halkın büyük 
protestolarla karşıladığı vergi 

reformunda makyaj yaparak yeniden 
Kongre'ye sunan sağcı Ivan Duque 
hükümetine karşı binlerce kişi 20 
Temmuz Bağımsızlık Günü'nde 
yeniden sokağa çıktı.

Nisan ayında başlayan hükümet 
karşıtı gösterilere 15 Haziran'da 
ara veren Ulusal Grev Komitesi 20 
Temmuz'da yeniden toplanma çağrısı 

yapmıştı.
Başkent Bogota başta olmak üzere 

Medellin, Cali, Pereria ve Pasto'daki 
gösteriler öncesinde polis çok sayıda 
eve baskın düzenledi, en az 12 kişiyi 
gözaltına aldı.

Protestolar öncesinde başkent 
Bogota'ya 3 bin asker gönderen hü-
kümet Nisan ayındaki protestoların 
merkezi haline gelen Cali kentindey-
se sokağa çıkma yasağı ilan etti. 

Ancak Cali de dahil olmak 
üzere çok sayıda kentte dün 
halk bir araya gelerek hüküme-
tin yeni vergi reformunu, eğitim 
ve sağlık politikalarını ve polis 
şiddetini protesto etti. Göste-
rilerde "SOS Kolombiya! Bizi 
öldürüyorlar" yazılı pankartlar 
da taşındı.

Kolombiya'da halk yeniden sokakta

Peru Yüksek Seçim Kurulu’nun 
pazartesi günü yaptığı 

açıklamayla 2021 başkanlık 
seçimlerini solcu aday Pedro 
Castillo’nun kazandığı resmileşti.

Özgür Peru Partisi 8 milyon 836 bin 
380 seçmenin oyunu alarak yüzde 
50,1′ oranını yakalamıştı. Eski dikta-
tör Alberto Fujimori’nin kızı Keiko 
Fujimori’nin partisi Halkın Gücü ise 
8 milyon 792 bin 117 oy alarak 
yüzde 49,8’de kalmıştı.

Castillo, zaferinin resmileş-
mesinin ardından Peru halkına 
teşekkür etti ve kapsayıcılık, 
özgürlük ve adalet vadetti.

Peru’da 6 Haziran’da gerçek-
leşen seçimleri Castillo kazan-
mış ancak aşırı sağcı rakibi 
Fujimori herhangi bir somut 
delil gösteremese de seçimler-
de hile yapıldığını öne sürerek 

itirazda bulunmuştu.
Sermaye de Castillo’nun yeni bir 

anayasa ve özellikle de maden şirket-
lerinden alınan vergileri yükseltme 
gibi vaatlerinden rahatsız olduğunu 
gizlememişti.

Bütün karşı girişimlere rağmen se-
çimi kazanan Castillo, rakibi Fujimo-
ri’yi de ulusal birlik sürecine katılma 
çağrısı yaptı.

Peru’da solcu adayın zaferi kesinleşti

Portekiz’in Lizbon kentindeki 
Humberto Delgado 

Havalimanında bagajları yükleyen 
firma çalışanlarının greve gitmesi 
sonrası çok sayıda uçuş iptal edildi. 
Grev nedeniyle uçuşları iptal olan 
yolcular havalimanında uzun 
kuyruklar oluşturdu.

Portekizli taşıma şirketi Groundfor-
ce ile ulusal havayolu şirketi TAP Air 
Portugal arasında yaşanan anlaşmaz-
lık nedeniyle Humberto Delgado 
Havalimanı çalışanlarının neredeyse 
tamamının greve gittiği bildirildi.

Groundforce taşıma şirketi, TAP 

Air Portugal’dan 14 milyon dolar 
alacağı olduğunu ve bunu tahsil 
edemediği için çalışanların ödemele-
rini zamanında gerçekleştiremediğini 
iddia ediyor.

Söz konusu iddia, ulusal hava 
şirketi tarafından reddedilirken, çalı-
şanlar bir an önce ücretlerinin yatırıl-
masını talep ediyor.

Çalışanların eylemi nedeniyle hava-
limanında dün gerçekleşmesi bekle-
nen 200’ün üzerinde uçuş iptal oldu. 
Grevin bugün de çok sayıda uçuşu 
aksatabileceği belirtildi.

Portekiz’de havaalanı çalışanları greve 
gitti, 200’den fazla uçuş iptal edildi
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İsrail polisi, işgal altındaki Batı 
Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim 

birimlerine karşı protesto düzenleyen 
Filistinlilere gerçek ve plastik 

mermiyle ateş açtı. Filistin Kızılayı, 
31’i gerçek mermiyle olmak üzere en 
az 370 kişinin yaralandığını aktardı.

Açıklamada ayrıca plastik mer-
miyle yaralananlar 
arasında Filistin 
Kızılayı’nda gönüllü 
olarak görev yapan 
bir sağlık çalışanının 
da bulunduğu belir-
tildi. İsrail polisinin 
saldırılarında çok 
sayıda göstericinin 
de atılan göz yaşartıcı 
gazdan etkilendiği 
kaydedildi.

İsrail polisi Batı Şeria’da Filistinlilere 
ateş açtı Birleşmiş Milletler (BM) 

İnsan Hakları Filistin Özel 
Raportörü Michael Lynk, İsrail 
işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu 
Kudüs’teki Yahudi yerleşimlerinin 
savaş suçu olduğunu söyledi. 
Cenevre Sözleşmesi kapsamında, 
işgalci gücün kendi sivil 
vatandaşlarını işgal ettiği bölgeye 

taşıyamayacağını aktaran Lynk, 
yasa dışı yerleşimlerin Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin Roma 
Statüsü uyarınca savaş suçu olarak 
tanımlanması gerektiğini belirtti.

BM yetkilisine göre Doğu Kudüs 
ve Batı Şeria’da, 680 binden fazla 
İsrailli yerleşimcinin yaşadığı yakla-
şık 300 yerleşim birimi bulunuyor.

BM: İsrail yerleşimleri savaş suçu

Ekonomik krizin giderek 
derinleştiği Lübnan’da yeni 

hükümet kurma çabalarının 
başarısızlıkla sonuçlanması 
sonrasında yeniden eylemler 
başladı. 

Yaklaşık 9 ay önce hükümeti 
kurmakla görevlendirilen Sünni 
Müstakbel Hareketi Ge-
nel Başkanı Saad el-Ha-
riri’nin Cumhurbaşkanı 
Mişel Avn’la anlaşamadı-
ğını belirterek görevi iade 
ettiğini açıklamasının ar-
dından dolar, karaborsa-
da ilk kez 20 bin Lübnan 
lirasının üzerine çıktı.

Beyrut, Trablusşam ve 

Bekaa başta olmak üzere birçok 
noktada eylemler gerçekleşti. Poli-
sin yetersiz kalması nedeniyle ordu 
birlikleri de görevlendirilirken, 
yolları trafiğe kapatan eylemcilere 
yönelik polis ve askerin saldırıları 
sonrasında çatışmalar yaşandı.

Lübnan’da hükümet kurma çabaları!

Almanya'da aşırı yağışların 
neden olduğu su baskınlarında 

ölenlerin sayısı 176’ya yükseldi. 
Almanya Meteoroloji Dairesi, selden 
etkilenen bölgelerde hafta sonunda 
şiddetli yağışların beklendiği 
uyarısını yaptı.

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Ku-
zey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyalet-
lerinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı 

Malu Dreyer, Mainz kentinde yaptığı 
açıklamada, eyalette ölü sayısının 
128’e çıktığını söyledi.

Umutlar azalıyor
Bu sayının artabileceğini belirten 

Dreyer, arama kurtarma ekiplerine 
teşekkür etti.

Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewen-
tz de hala 155 kişinin arandığını be-
lirterek, "Böyle bir olaydan bir hafta 
sonra, kayıp insanların hala hayatta 
olma şansı azalıyor" dedi.

Lewentz, yaşamını yitiren 62 kişi-
nin kimliğinin tespit edildiğini, 766 
kişinin de yaralı olarak hastanede 
bulunduğunu aktardı.

Daha önce sellerde ölenlerin sayısı 
48 olarak açıklanan Kuzey Ren Ves-
tfalya eyaletinde bu sayı 47 olarak 
düzeltildi.

Almanya'da sel felaketi

Aztek topraklarının İspanyol 
sömürgeciler tarafından 

işgalinin 500. yılında, Zapatista 
Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun 
(EZLN) dünyanın farklı bölgelerine 
gerçekleştireceği ziyaretler 
kapsamında, La Montaña 
isimli gemi ile Avrupa’ya gelen 
yedi delegeden oluşan “421 
Mangası”nın katılımıyla yüzlerce 
kişi Barcelona’daki Columbus Anıtı 
önünde eylem gerçekleştirdi.

Barcelona’da Zapatistalar’ın 
yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı

24 yaşındaki hemşire yardımcısı 
olan LGBTİ+ Samuel 

Luiz, Cumartesi günü erken 

saatlerde İspanya’nın A Coruna 
kasabasındaki bir gece kulübünün 
yakınlarında bir grup tarafından 
saldırıya uğradı. Darp edilen Luiz 
kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti.

Reuters’in haberine göre İspan-
ya’da halk, yapılan homofobik sal-
dırı ile ilgili öfkelerini ifade etmek 
için Pazartesi akşamı İspanya’nın 
en büyük şehirlerinde sokaklara 
döküldü. Halk Madrid ve Barcelo-
na’da meydanları doldurdu.

İspanya’da halk sokağa döküldü

Kanada’da 
asimilasyon için 

zorla ailelerinden 
alınarak Katolik yatılı 
okullarına gönderilen 
yerli çocukların anısına 
turuncu giyinen 
eylemcilerin en çarpıcı 
eylemi, Manitoba 
eyaletinin Winnipeg 
kentinde bulunan Manitoba 
parlamento binası önünde 
gerçekleşti. ‘Her Çocuk Önemlidir’ 
hareketinin üyelerinin düzenlediği 

protestoda, parlamentonun 
bahçesine 1904’te yerleştirilen 
Kraliçe Victoria’nın heykeli halatlar 
bağlanarak yıkıldı.

Kanada ayakta: Kraliçe heykelleri 
yıkıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki 
havalimanının çalışanlarından 

oluşan Unsa, CGT ve CFE-
CGC sendikalarının üyeleri, 
havalimanlarını işleten Paris 
Havalimanları şirketinin 
bazı ikramiye ve primlerin 
kaldırılmasını içeren “iş 
sözleşmelerine uyum planının geri 
çekilmesi” çağrısında 
bulunarak 1-5 Temmuz 
arasında grev kararı aldı. 
Bugün Charles de Gaulle 
Havalimanı’nda bir araya 
gelen yaklaşık 400 çalışan, 
2E terminalini kapattı. 
Unsa üyesi Luis Mendes, 
havalimanında yaptığı 
açıklamada, “Planı 

ve yaklaşık yüzde 20’ye varan 
kesintiyi reddediyoruz” ifadesini 
kullandı.  Mendes, “Konjonktürel 
olarak gösterilen çabalara karşı 
hazırız, ancak yapısal ve daimi 
değişiklere değil” dedi. Paris’in 
diğer havaalanı olan Orly’de de 
yaklaşık 250 kişi toplandı.

Paris’te greve giden havalimanı işçileri 
terminal kapattı
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Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Direnenler Kazanacak!
Temmuz ayı boyunca işçilerin, 
öğrencilerin, kadınların direnişi 
sürdü. Gezi’de, Suruç’ta, Sivas’ta 
yitirdiklerimiz için parklarda, 
mahkeme önlerinde, sokaklardaydık, 
şehitlerimizi unutmayacağımızı, 
unutturmayacağımızı ve 
affetmeyeceğimizi bir kez daha 
haykırdık. İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeyeceğimizi her yerde 
söyledik. Adalet ve demokrasi 
taleplerimizle meydanlarda 
buluştuk. Belediye işçileri iradelerini 

tanımayarak toplu sözleşme imzalayan 
sendika yönetimine rağmen greve 
gittiler.

Direnişlerle birlikte öfkemiz de 
büyüdü. Soma maden işçilerinden 
Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı 
Tahir Çetin ile Ali Faik İnter’i bir trafik 
kazasında kaybettik. Bize direnmeyi, 
hakkını istemeyi, kazanmayı, yeniden 
direnmeyi, yeniden kazanmak için 
mücadele etmeyi öğrettiler. Bir yol 
gösterdiler. Onların eylemleri ile 
anlattıkları gibi işçi sınıfının kurtuluşu 

örgütlü mücadelededir.

Sayfalarımızdan ayrı ayrı akan bu 
direnişleri birleştirmek, insanca ve 
onurlu bir yaşam talebini birlikte 
yükseltmek için birleşik emek cephesi 
perspektifinde yan yana gelme 
çağrımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda 
kimi zaman devrimci dostlarımız, 
kimi zaman İşçi Gazetesi, Birleşik İşçi 
Kurultayı, Kaldıraç, Sosyalist Kadın 
Hareketi olarak gerçekleştirdiğimiz 
eylemlerden derleyebildiklerimiz 
şöyle:

2 Temmuz 
1993 günü 

Sivas’ta Pir 
Sultan’ı anma 
etkinliklerine 
katılan yüzlerce 
kişi bir araya 
geldi. Amaçları 
yedi ulu 
ozandan biri 
olarak kabul 
edilen Pir 
Sultan’ı anmak, 
alevi kültürünü 
tanıtmak ve 
yaşatmaktı. 
İçlerinde 
yazar Aziz 
Nesin’inde bulunduğu çok sayıda 
aydın, yazar, sanatçı madımak 
otelde kalıyordu. Aziz Nesin’in 
çıkardığı “şeytan ayetleri” kitabını 
ve Aziz Nesin’i bahane eden devlet 
çok önceden planladığı belli olan 
provokasyonu sahneye koydu ve 
madımak otelinde 35 kişinin diri 
diri yakılmalarını TV’den canlı 
izletti. Bu planlı bir organizasyondu 
çünkü çok öncesinden kentte 
bildiriler dağıtılmıştı. Belirli 
yerlere taşlar yığılmıştı. Organize 
bir kitle vardı ve yetkililer sadece 
izlemişlerdi. Sivas madımak 
otelinde 37 kişi öldü. 33’ü şehre 
dışardan gelen aydın sanatçılar, 
2’si otelde çalışan işçiler diğer 2’si 
de oteli yakmak için içeri giren 
saldırganlardandı. 

İşte bu 35 canımız her sene yur-
dun birçok yerinde anılır. Anılır 
çünkü biliyoruz ki susmak onay-
lamak, unutmak ihanet demektir. 
Çünkü biliyoruz ki ne zaman birile-
ri artık geçmişi unutalım dese yeni 
katliamlar kapıda demektir. Sivas 
katliamının 10. yılında yürütülen 
10. yıl sonuncu yıl olsun kampan-
yasına Aka-Der bu nedenle şiddetle 
karşı çıkmış, yürüttüğü faaliyet 
ile Sivas katliamının unutulmasını 
engellemiştir. 

Bu yıl da birçok yerde anmalar 
gerçekleşti. İstanbul’da Kadıköy, 
Gazi Mahallesi, Sarıgazi gibi birçok 
noktada basın açıklamaları yapıldı. 
Ankara’da Tuzlu Çayır Mahalle-
si Tekmezar Parkı’nda yapılmak 
istenen anmayı polisin engellemesi 
üzerine anma Feyzullah Çınar par-

kında ger-
çekleşti-
rildi. Aynı 
zamanda 
Sivas’ta 
şehir 
dışından 
gelen bir-
çok kişinin 
katıldığı 2 
Temmuz 
anma 
etkinliği 
gerçekleş-
tirildi.

2 Temmuz anmalarından

33 düş yolcusu 
2015’in 20 

Temmuz’unda 
katledildiler. IŞİD’in 
Kobane kuşatması 
sonrası Kobane’deki 
çocuklara oyuncak 
götüren, şehrin yeniden 
inşası sürecine katkı 
sunmak isteyen 
Ezilenlerin sosyalist 
partisi ve sosyalist 
gençlik dernekleri 
federasyonu aktivisti 
300 kadar genç, Urfa’nın 
Suruç ilçesinde durmuş, 
burada neden Kobane’ye 
gittiklerini açıklamak 
için basın açıklaması 
düzenlemek istemişlerdi. 
İşte basın açıklaması 
okunduğu esnada saldırgan 
üzerindeki bombayı patlattı ve 33 
düş yolcusunu ölümsüzleştirdi. 

Suruç’un katili devlettir. Suruç’un 
katili IŞİD için “bunlar birkaç sinirli 
genç” diyen dönemin başbakanıdır. 
Aynı başbakan “intihar eylemcile-
rini biliyoruz ama eylem gerçek-
leştirmeden onları yakalayamayız” 
diye aklımızda alay eden Davutoğ-
lu’ndan başkası değildi. 

Bizler sadece 20 Temmuzlar da 
değil, her gün hatırlatmaya devam 
edeceğiz. Yitirdiğimiz yoldaşlarımı-

zın kim olduğunu, katillerinin kim-
ler olduğunu hatırlatmaya devam 
edeceğiz.  Tüm devrim şehitleri 
onurumuzdur ve onurumuza sahip 
çıkıyoruz.

Bu amaçla 20 Temmuz’da birçok 
ilde eylemler gerçekleştirildi. Polis 
bu eylemleri engellemek iste de 
devrimcilerin kararlı duruşları ile 
karşılaştı. İstanbul’da 50’den fazla 
devrimci gözaltına alındı. İzmir’de 
saldırıya ve gözaltına rağmen polis 
barikatı aşıldı ve basın açıklaması 
okundu.

Suruç için adalet
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Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Direnenler Kazanacak!

Kaldıraç, İşçi Gazetesi, 
Özgür Lise ve Aka-Der 

olarak “Direnenler buluşuyor” 
şiarıyla organize ettiğimiz 
piknikte buluştuk. Özellikle 
pandemi bahane edilerek 
yasaklanan onca şeye rağmen 
işçilerin tıka basa servislerde 
lebalep çalıştırılmaya devam 
ettikleri, işten çıkarma yasağı 
olmasına rağmen işçilerin nasıl 
işten çıkarıldığı, pandeminin 
nasıl bir işçi hastalığı haline 
getirildiği, yine pandeminin 
nasıl patronların çıkarına 
kullanıldığının vurgulandığı 
piknikte, yan yana olmanın, 
birlikte olmanın, paylaşmanın ne 
demek olduğu açıkça gösterilmiş 
oldu. Pikniğe o an direnişte olan 
ve kazanımla sonuçlanan Dev 
Yapı İş üyesi Galataport işçileri 
de katıldı. Kürsü de Galataport 
işçileri, Birleşik İşçi Kurultayı 
temsilcisi, Kaldıraç Üniversite 
adına öğrenciler, Özgür Lise, 
Sosyalist Kadın Hareketi ve 
Kaldıraç yer aldı. Genel olarak 
direnişin önemine vurgu yapılan 
konuşmaların ardından sanatçı 
Pınar Aydınlar sahne aldı. 
Halaylar ve oyunlarla coşkulu 
geçen piknik geleceğe umutla 
sonlandırıldı.

Direnenler kazanacak! 

Ankara Çanyaka Belediyesi işçilerinin örgütlü 
olduğu DİSK Genel-iş 1 nolu şube ile işveren 

sendikası SODEMSEN arasında süren TİS 
görüşmeleri 7. Ayın ardından sonlandı. Genel-iş 
merkezi yine işçilerin iradesini yok sayarak, işçilerin 
grev kararına rağmen SODEMSEN ile anlaşma 
sağladı. TİS imzalanmasına rağmen, iradelerinin yok 
sayılmasına, sendika genel merkezinin taleplerinde 
ısrarcı olmamasına tepki gösteren belediye işçileri 2 
günlük fiili greve çıktılar. Aynı işi yaptıkları halde, 
farklı ücretler alınmasına, aynı alanda çalışmalarına 
rağmen farklı çalışma saatlerine, belediyenin bazı 
birimlerinde esnek çalışmaya ve maaşlarının insanca 
ve onurlu bir yaşama yetecek seviyeye gelmesini 
isteyen başta temizlik olmak üzere 1500 belediye 
işçisi 2 günlük greve çıktı. 

Grev sonrası sokaklarda biriken çöpleri grev kırıcı-
lığı yapan büyük şehir belediye işçileri topladı. İşçi-
lerin haklı taleplerini sanki şımarıklık yapıyorlarmış 
gibi yansıtan belediye yöneticileri, Ankara Halkına 
belediye işçilerini şikâyet eder tarzda açıklamalar 
yaptılar. 

Bizler İşçi Gazetesi olarak belediye işçilerini haklı 
taleplerinin yanındayız. Genel iş yönetimini işçile-
rin iradelerine saygılı olmaya çağırıyoruz. Sonuçta 
onlar işçilerin temsilcileri ve onlar adına o masada 
bulunuyorlar. İşçileri düşen görev ise nettir. Kendi 
iradelerini yok sayan, kendilerinin aslında işçilerin 
seçtiği kişiler olduğunu unutan, makam ve mevki 
hastalığına yakalanmış, yöneticiliği meslek sanan 
tüm sendika yöneticilerini alaşağı etmek işçilerin 
görevidir. Bunun zemini vardır. Öncü işçiler bu 
görevi yerine getirmek için daha cesur, daha atak 
davranmalıdır.

Sadaka değil toplu sözleşme!

Bizler Kaldıraç hareketi ve İşçi Gazetesi 
olarak, dostlarımızın anlam veremediği 

duyarlılıklara sahibiz. Örneğin özündeki 
burjuva devlet olma yapısını kaybetmemiş olan, 
bizim tekelci polis devleti olarak analiz ettiğimiz 
ve günümüzdeki özel durumunu anlatabilmek 
için saray rejimi olarak adlandırdığımız bu 
devlette demokrasi arayışı bize eksik bir 
ifade olarak geliyor. Çünkü bu arayış bizleri 
yanlış ittifaklara yöneltir hassasiyeti taşıyoruz. 
Demokrasi yerine sosyalizm için nefes demek 
çok daha doğru olacaktır. Buna rağmen niyetin 
samimiyetine inandığımız ve politik olarak 
içinde bulunmaktan imtina etmediğimiz 
tüm eylemlere katılmanın, devrimci savaş 
arkadaşlığını geliştirmenin doğru olduğunu 
düşünüyoruz. 

Bu anlamda 8 Temmuz 2021’de düzenle-
nen “Demokrasi için nefes” mitinginde biz de 

"Yağma, Rant, Savaş Ekonomisine 
Karşı Çare Devrim ve Sosyalizm" 
pankartımızla katıldık. Sosyalist 
Kadın Hareketinden yoldaşlarımız 
da  "Denizler bitmez bizde kadınla-
rın gücü birbirindendir" pankartı ile 
alana katıldı.

Mitingin detayları ise şöyle:
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 

8 Temmuz Perşembe günü, Türki-
ye’deki demokrasi güçlerine yönelik 
son süreçte artan anti demokratik 
saldırılara karşı “Demokrasi için bir 
nefes” mitingi düzenledi. Alsancak’ta bulunan 
Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge 
birçok sendika, meslek odası, siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşu destek verirken, HDP 
Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin 
Buldan ile HDP yöneticileri ve Balçova Belediye 

Başkanı Fatma Çalkaya ile CHP İzmir 
İl Başkanlığı da mitingde yer aldı. 
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 
sendikalar ve kitle örgütleri Gündoğ-
du Meydanı’na yürüyüş düzenledi. 
Yürüyüşte sık sık “Deniz’e sözümüz 
barış olacak”, “Gün gelecek devran 
dönecek katiller halka hesap vere-
cek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, 
“Deniz’in hesabı sorulacak”, “Hak 
hukuk adalet” sloganları atılırken, 
polis Gündoğdu Meydanı girişine ku-
rulan arama noktalarında yurttaşları 
arayarak miting alanına aldı.

İlk olarak Praksis müzik grubunun sahne 
aldığın mitingde, alana HDP il binasına yönelik 
saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın fotoğrafı ile 
“Deniz Poyraz isyanımızdır” ve “Bağımsızlık, 
demokrasi, özgürlük ve barış için yılmayacağız” 
yazılı pankartlar asıldı. Miting tertip komitesi 
adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 
demokrasi talep eden bütün renklerin toplan-
dığını ifade ederek, Emek ve Demokrasi güçleri 
adına tüm katılımcılara teşekkür etti. Demokrasi 
güçlerinin uzun süredir bir yok oluş hikayesi 
yaşadıklarını ifade ederek, faşist kutuplaştırı-
cı politikalarla yok sayıldıklarını söyledi. Tek 
adam rejiminin korku baskı politikalarının tüm 
kesimleri etkilediğini ifade eden Sarı, “Nefes 
alamıyoruz” dedi.  “Bizler bu ülkenin gerçek 
sahipleriyiz” diyen Sarı, “Bizi azgın faşist sal-
dırılarınızla asla yenemeyeceksiniz. Tek adam 
rejiminin faşist saldırılarına karşı hep beraber 
yan yana omuz omuza duracağız” ifadelerini 
kullandı.

“Demokrasi için nefes”
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Demokrasileri Diktatörlük, Ekonomileri Köleliktir!

Açları kim doyuracak! 
Erdoğan, bir laf etti ve muhalefete, “açları bu-

yurun siz doyurun” dedi. Hoş, CHP’li beledi-
yelerin yardımlarını yasaklamıştı ya yine de bu-
yurdu... En büyük özelliği sarayın gündemini 
izlemek olan Kılıçdaroğlu nezdinde muhalefet 
hemen yanıt verdi; “kalkın, biz doyururuz açla-
rı!” Açlara müjde diyelim o zaman! Toplumsal 
muhalefeti kontrol altında tutmakla mükellef 
saray rejiminin ana muhalefeti pek yaman!

İnsanın insana kulluk ettiği bu sistem, yani 
kapitalizm; insanları işsiz, aç, evsiz çaresiz 
bırakarak, sonrada onlardan çaldıklarının çok 
küçük bir kısmıyla onlara ‘yardım’ diye vererek 
‘yüce gönüllülük’ göstermiş oluyor. Biz ise yar-
dım, sadaka değil, insanca yaşamak istiyoruz. 
Kırıntıları değil dünyayı yani. Yardıma muh-
taç kitleler değil, örgütlü dayanışma ile insan 
onuruna yaraşır yaşamlar. Bunun yolu mücade-
leden geçer. 

Şimdi memleketin ekonomi-politik tablosuna 
kısaca bir göz atalım...

Porsiyonları küçültme zamanı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Er-

doğan, katıldığı bir programda, ‘porsiyonları 
küçültmemizi’ önerdi! Baktı ki olmuyor, hükü-
met devreye girdi. Enflasyon farkı 
nedeniyle memura yüzde 5,45, 
emekliye yüzde 8,45 zam yapılır-
ken, daha zamlı maaşlar alınma-
dan elektrik ve doğalgaza yapılan 
zamlar bu maaş artışlarının önemli 
kısmını eritti. Faturalara gelen 
zamlarla kamu emekçilerinin maaş 
artışlarının yüzde 40’ı, SSK emekli-
lerinin maaş artışlarının yüzde 70’i 
erimiş oluyor. 

Bu zamların hane bütçesine etkisi 
de oldukça büyük... Elektriğe yapı-
lan son zamla beraber bir yıl içinde 
elektrik faturalarındaki artış 
yüzde 21,9’u, doğalgazdaki artış 
ise yüzde 18,8’i buluyor. Son zam-
mın ortalama 230 kilowat elektrik 
tüketen bir aileye maliyeti 38 TL’yi 
buluyor. Ortalama 300 metreküp doğalgaz kul-
lanan bir aile için ise son zamların külfeti 102 
TL’yi buluyor. Böylece bir ailenin fatura gideri 
aylık ortalama 140 lira artmış oluyor. 

Buna karşılık, kamuda getirilen tedbir karar-
larından cumhurbaşkanlığı bütçesinin muaf 
tutulacak olması dikkat çekiyor. Örneğin, 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk 
Koyunda yapımı devam eden 300 odalı yazlık 
sarayın yapım maliyeti 640 milyon lira olarak 
hesaplanmış. Saray inşaatı için Salda Gölünden 
kum çalınması da iddialar arasında. 

Bu arada Kıbrıs’ta da bir cumhurbaşkanlığı 
külliyesi yapılacağı ‘müjdelendi!

Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde!
Türk- İş Konfederasyonu tarafından açıklanan 

Haziran ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin 
aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 
asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Haziran ayı 
itibariyle açlık sınırı 2.865 lira olurken, insanca 
yaşamak için zorunlu harcamaları ifade eden 
yoksulluk sınırı ise 9.332 lira oldu. 

Geçen yılın aynı döneminde bu rakamlar 
2.431 lira ve 7.919 lira olmuştu. Görüldüğü üze-
re, emekçilerin porsiyonları küçültmek için çaba 
göstermesine gerek yok. Hükümetin politikaları 
ve sermayenin doymak bilmeyen iştahı bizim 
porsiyonları kendiliğinden küçültüyor. 

İşsizliğe kesin çözüm; 
TÜİK!

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), gayretkeş bir 
çabayla işsizlik oranlarını 
düşük göstermeye devam 
ediyor. 1 Temmuz itiba-
riyle sona eren sözde işçi 
çıkarma yasağı ile birlikte 
milyonlar işini kaybetme 
korkusu yaşarken, TÜİK bir 
kez daha rakamlarla oyna-
maya devam ediyor. 

TÜİK yönetimi, saray tarafından sık sık değiş-
tiriliyor. Bunun sebeplerinin başında istenilen 
verilerin elde edilememesi geliyor. Meşhur 
fıkradaki gibi: 

“Muhasebe işi için mülakata alınan kişilere 
‘iki çarpı iki kaç eder’ gibi basit sorular sorarlar. 
Ciddiyetle ve hesap yaparak kendinden emin 
‘dört’ cevabını veren adaylar ‘biz sizi ararız’ di-
yerek gönderilir. Adayların sonuncusu, uyanık 
çıkar ve kendine sorulan soruya ‘iki kere ikinin 
kaç olduğu önemli değil, patron kaç etmesini 
istiyor o önemli’ diyerek cevap verir ve derhal 
işe alınır!”

TÜİK kadroları da böyle işte. Hele ki seçim 
tarihi konuşulan bu günlerde... 

Dar tanımlı denilen yöntemle 
işsizlik rakamları ölçen TÜİK, iş 
aramaktan umudunu kesen ke-
simleri, çalışıyor gözüktüğü halde 
iş başında olmayan kesimleri işsiz 
saymıyor. Böyle olunca rakamlar 
istenen düzeyde elde edilebiliyor. 12 
Temmuz’da Mayıs ayı işsizlik veri-
lerini açıklayan TÜİK, işsiz sayısı-
nın bir önceki aya göre 265 bin kişi 
azalarak 4 milyon 237 bin kişi, işsiz-
lik oranının ise 0,6 puanlık düşüşle 
yüzde 13,2 olduğunu açıkladı. TÜİK 
verilerine göre bile Mayıs 2020’ye 
göre işsiz sayısı yaklaşık 250 bin kişi 
artmış oluyor. 

TÜİK verilerine dayanarak hesap-
lama yapan DİSK-AR, bizim geniş 
tanımlı işsizlik dediğimiz hesapla, 
yani iş başında olmayan, iş bulmak-
tan umudunu kesen, ne eğitimde ne 
de istihdamda olmayanların oranını 
yüzde 27,2, işsiz sayısını ise 9 milyon 
671 bin kişi olarak açıkladı.

Açlık virüsü çoğalıyor!
Uluslararası yardım kuruluşu Ox-

fam, ‘Açlık Virüsü Çoğalıyor’ adını 

verdiği raporunda dünya genelinde dakikada 
11 kişinin açlık nedeniyle öldüğünü açıkladı. 
Londra merkezli kuruluşun raporunda küre-
sel salgının başından bu yana gıda fiyatlarının 
yüzde 40 yükseldiğine bu durumunda insanları 
açlık sınırına ittiğine dikkat çekildi. 

Raporda dikkat çeken bir başka nokta askeri 
harcamalar üzerine. Salgının başından bu yana 
küresel askeri harcamaların 51 milyon dolar 
arttığı görülüyor. Sadece bu rakam, Birleşmiş 
milletlerin açlıkla mücadele için ihtiyaç duy-
duğu miktarın tam altı katı. Raporda çatışma 
bölgelerinde yaşayan 100 milyon kişinin açlıkla 
karşı karşıya olduğu aktarılıyor. 

Yorumu işçi sınıfının büyük şairi 
Nazım Hikmet’e bırakalım: 

...
Bir öyle şaşılası dünya ki burası,
bollukla ölüyor,
kıtlıkla yaşıyor.
Varoşlarda hasta, aç kurtlar gibi 

insanlar dolaşıyor
ambarlar kilitli
ambarlar buğdayla dolu..
Tezgâhlar
ipekli kumaşla dokuyabilir topraktan 

güneşe kadar giden yolu.
İnsanlar yalnayak insanlar çıplak...
Bir öyle şaşılası dünya ki burası,
balıklar kahve içerken
çocuklar süt bulamıyor.
İnsanları sözle besliyorlar,
domuzları patatesle...
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Demokrasileri Diktatörlük, Ekonomileri Köleliktir!

Kredi ve kredi kartı 
borcu olan vatandaşın 

ödeme sıkıntısını haciz 
işlemi başlatarak ‘çözen’ 
bankalar, söz konusu 
sermayedarlar, hele ki 
Sarayın müteahhitleri 
olunca pek müsamahakâr!

İstanbul Havalimanı'nı 
inşa eden; Cengiz, MAPA, 
Kolin, Kalyon şirketlerin-
den oluşan konsorsiyumun, 
havalimanını işletmesi için 
kurduğu İGA şirketinin, 
bankalara olan 5,8 milyar 
avro tutarındaki borcu 
yapılandırıldı... Yapılandırmayla borcun vadesi 
2 yıl daha uzatılırken, faiz oranları da düşürül-
dü. 

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, De-
nizbank, QNB Finansbank ve Garanti Banka-
sından 2015’te vade sonu 2031’de olan kredi 
anlaşması imzalanmıştı. İGA, İstanbul Havali-
manının işletmesini 25 yıllığına almıştı. Korona 
virüsü salgınından olumsuz etkilenen hava-
yolu şirketlerine verilen destek çerçevesinde 
İGA ‘karşılıklı mahsuplaşma' esasıyla devletten 
garanti ödemeleri almazken karşılığında devle-
te kira ödememişti. 

Kartlı harcamalar tırmanıyor!
BDDK verilerine göre 2 Temmuz 2021 itiba-

riyle bireysel kredi kartı borcu 167,1 milyar 
liraya ulaştı. Bu rakam 3 Temmuz 2020’de 115,1 
milyar lira idi. 

Bilindiği üzere, kredi ve kredi kartı borcu, 
gelecekteki gelirini bankalara ipoteğe vermek 
gibidir. İşsizlik, düşük ücretler vb. derken, 
hemen hemen her hane bankalara borçlu hale 

geliyor. Borç yiğidin kamçısı denilse de, işsiz 
için felaket, çalışan biri içinse işini kaybetme-
mek için birçok olumsuzluğa katlanmak demek 
oluyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 
banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı 25 
Haziran-2 Temmuz haftasında 35,4 milyar lira 
oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 58,85’lik bir artışa tekabül ediyor. Haziran 
ayında yıllık artış yüzde 59 olarak gerçekleş-
mişti.

Enflasyon; kime göre?
Ülkemizde, her rakamın bir açıklananı, birde 

gerçeği bulunuyor. Vatandaş, meşrebine göre 
kendine uygun olana inanıyor. Ama gerçekler 
değişmiyor. 

TÜİK her ay enflasyon rakamları açıklıyor. 
Haziran ayı için açıklanan oran yüzde 17,53. 
Biz ise çarşı pazarda başka bir enflasyon ile 
karşılaşıyoruz...

Bir hanenin enflasyonu, harcamalarının ağır-
lığına göre değişir. Örneğin, bir patron ailesinin 
enflasyonunda gıdanın tuttuğu yer ile bir işçi 
ailesinin gıdaya yaptığı harcamaların tuttuğu 
yer farklıdır. Bizler gelirimizin büyük bölü-
münü gıdaya harcamak zorunda kalıyoruz. 
Böylece gıda enflasyonu, bizim için belirleyici 
oluyor. Enflasyon sepetine konulan ürünlerin 
birçoğu bizim için acil olmayan, hatta gereksiz 
gibidir, bunun sebebi elbette öncelikler.

Herkesin bildiği sır değildir. Gerçek enflas-
yon, bizim alım gücümüzün düşmesi anlamı-
na geliyor. Biz yüzde 40 enflasyon yaşarken, 
maaşlara yüzde 15 zam geldiğinde ne olduğu 
ortada. Enflasyon, yapısı gereği, gelirin yeni-
den paylaşılmasıdır.

‘Gizli enflasyon!’
Birde gizli enflasyon var. Pazar-

dan demetle aldığımız şeyler mese-
la. Maydanoz, yeşil soğan demetleri 
fiyatları aynı kalsa da giderek küçü-
lüyor. Marketlerde daha büyük nu-
maralar çeviriyorlar. Örneğin 1000 
gramlık paketlerle satılan şeyler, 
900, 750 gramlık paketler halinde 
satılıyor. Aynı fiyata daha az ürün 
alıyoruz bu hile ile. Zam yaparak 
tepki çekmek istemeyen şirketlerin 
hilesi. 

Böylece, ürünlerin kilogram fiyatı 
artarken, bizler bu hileyi genelde 
eve gidince fark ediyoruz. Devlette 
denetleme görevini yapmayarak bu 
hilelere çanak tutmuş oluyor. 

Patronların sigortasız işçi çalış-
tırmasına, sigortalıların ise SGK 
primlerini asgari ücretten gösterip 
‘iç’ etmelerine göz yumduğu gibi...

Çetelere kıyak kredi ertelemesi!

Duran saat bile günde iki kez doğru 
gösterir. En yalancı insanlar da bazen 

doğru söyler, hep yanılan biri de bazen 
doğru tespit yapabilir. 

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Kanal İs-
tanbul’a yatırım yapacak yabancı sermayeyi 
uyaran Kılıçdaroğlu’na cevaben, uluslararası 
tahkim mahkemelerini işaret ederek ‘söke 
alırlar’ dedi. Bunu nerede dedi? Kanal İstan-
bul’un ilk köprüsünün temeli olarak tanıtı-
lan, ama zaten yapımı süren Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun uzantısı bir köprünün temelini 
atarken... 

Reis’in düşünce sistemini anlamak için 
üzerinde durulması gereken cümleler. Önüne 
geleni vatan hainliği, terörist olmak ve ben-
zeri ile suçlayan, emekçilerin her hak isteme 
talepli eylemini ‘beka’ meselesi haline getiren 
‘Reiz’ adeta keyifle, emperyalist alacaklıların 
avukatı gibi, tahkim mahkemelerini adres 
gösteriyor. Böylesi bir konuşmayı bir sömür-
ge genel valisi bile düşünmeden yapamaz. 
Herhalde bu, görev tanımının itirafı gibi bir 
şey. 

Kişi kendinden bilir işi. ABD, ne zaman 
ondan bir şey istese, kah ailenin mal varlıkla-
rını, kah Halkbank davasını öne sürerek söke 
söke alıyor. Başta beşli çete olmak üzere, ser-
maye sahipleri, istedikleri her şeyi yaptırıyor. 
Saray rejimini oluşturan çeteler, hepsi birer 
çete olan cemaatler desteklerini çekmekle 
tehdit edip her isteklerini söke söke kabul 
ettiriyor. Böyle olunca da ‘söke söke alırlar’, 
normal hale geliyor. 

Saray rejimi, ranta, yağmaya, savaş ekono-
misine dayanıyor. İçerde sermayenin, dışarda 
efendilerin bir dediği iki edilmiyor. Okumuş 
yazmış kesimi, burjuva muhalefeti, bütün 
ümidini ‘batı medeniyetine’, ‘Biden demokra-
sisine’ bağlıyor. Bizden de aynısını yapmamı-
zı istiyorlar. 

Oysa söke söke almayı biz de giderek daha 
fazla, daha iyi öğreniyoruz. Bu düzenden, 
saray rejiminden ağlayarak, sızlanarak bir 
dirhem hak elde edilemez. Diş ile tırnak ile 
alınıyor ne alınırsa. Ne Kürt halkı, ne işçiler, 
ne yaşam alanlarını korumak isteyenler ne 
gençler ne kadınlar. Kimseye direnmeden, 
mücadele etmeden en küçük bir hak bile yok. 

Öyleyse, direniş büyütülecek, daha geniş 
kitleler direnişin bir parçası haline gelecek. 
Direnenler, bir başkası kazanmadan kendi-
sinin kazanamayacağını bilincine çıkaracak. 
Direnişler öğretecek, örgütlü güç büyüyecek 
ve kazandıracak. 

Direnişin parçası olan herkes, daha örgütlü, 
daha bütünlüklü bir mücadele için Birleşik 
Emek Cephesinin örülmesine katkı sunmak, 
topyekûn saldırılara karşı topyekûn mücade-
lenin parçası olmak göreviyle karşı karşıya. 

Birlikte eziliyor, birlikte sömürülüyoruz. 
Özgür, kardeşçe bir yaşamı da birlikte kura-
cağız. 

Hem de söke, söke! 

İrfan Taşkıran

Söke, söke!   
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Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız!

Cem Karaca’nın seslendirdiği o 
parçayı hepimiz biliyoruzdur muh-
temelen. Tamirci Çırağı. “işçisin sen 
işçi kal, giy dedi tulumları” diyerek 
bitiriyor parçayı Cem Karaca. Bir 
Tamirci çırağının, arabasını tamire 
getiren genç bir kıza olan aşkını, 
kızın da tamirci çırağını, tamirci 
çırağı olduğu için hor görmesini 
anlatıyor parça. Amacımız bu par-
çanın analizini yapmak değil elbette 
ama konumuz olan sınıf farklılık-
larını ve sınıf bilincinin oluşmasını 
anlatması açısından iyi bir örnek. 

Konumuz sınıf bilinci. Yâda daha 
doğrusu işçinin işçi olduğunun 
farkına varması. İşçi olmasından 
kaynaklı mensup olduğu sınıfı, 
işçi sınıfını tanıması. İşçi sınıfının 
karşısında, çıkarları tamamen ona 
zıt olan, burjuvaziyi bilmesi. Yani 
patronlar sınıfını diyelim. 

İnsanlar doğduklarında, doğduk-
ları aileyi, doğdukları ülkeyi, şehri, 
kendi cinsiyetlerini seçemezler. Ta-
mamen tesadüf olarak kadın yâda 
erkek, alman yâda İngiliz, Kürt ya 
da Laz olarak dünyaya gelirler. Bu 
seçim yapamadan geldikleri dünya 
da her şey tesadüfü ilerlemez elbet-
te. Günümüzde popüler olan o dizi-
lerdeki gibi, doğduğu ev kaderi ol-
mak zorunda değildir. Mesela “ iyi” 
bir insan olmak seçimlerimiz ile 
olur. Yâda kültürlü bir insan olmak 
kendini nasıl geliştirdiğinle ilgili bir 
konudur. Kitap okumayı sevmek 
doğuştan kazanılan bir alışkanlık 
değildir, sonradan öğrenilir. Çalış-
kan biri olmak kişinin tercih edece-
ği bir durumdur. Yoksa burcunun 
bir özelliği olarak ona tembel yâda 
çalışkan olmak yüklenmemiştir. İşte 
bunlar gibi birçok şeyi kişi yaşamı 
boyunca kendi seçer. Bu seçimlerde 
içine doğduğu dünya şartlarının 
illaki etkisi vardır ama son noktada 
tercihler belirleyicidir. 

Bizler kapitalist sistemin ege-
men olduğu bir dünyada dünyaya 

geldik. Bu sistem insanları işçi ve 
burjuva diye ikiye ayırmış bir sis-
tem. Bu ayrımı biz yapmadık, böyle 
olmasını biz istemedik. Sistemin 
yasaları bunu böyle zorunlu kıldı. 
Dünyaya gelirken ailemizin o anki 
durumu bizim hangi sınıfa mensup 
olacağımızı az çok belirlemiş oldu. 
İşçi bir ailenin çocuğu çok büyük 
oranda işçi oluyor. Burjuva bir aile-
nin çocuğu da çok büyük oran da 
burjuva oluyor. Bunun istisnaları 
elbette ki var. İşçi bir aileden gelip, 
burjuva sınıfa geçen veya burjuva 
bir ailede doğup işçi olanlar elbette 
ki var. Ama her ne olursa olsun, 
insanlık bugün işçi sınıfı ve burjuva 
sınıfı olmak üzere ikiye ayrılmış 
durumda. 

Bugün iktidarda olan, yani güce 
sahip olan sınıf Burjuvalar. Yani 
diğerleri. Tüm yaşamı kendi çı-
karlarına göre organize ediyorlar. 
Fabrikalarda onların çıkarlarına 
hizmet eder şekilde çalışıyoruz. 
Okullar onların çıkarlarına uygun 
olacak şekilde müfredat geliştiriyor. 
Tüm sağlık sistemi onların çıkarları 
için var. Askeri, polisi,  bakanlıkları, 
hukuku, bürokrasisi, tüm devlet 
çarkı yani, medyası, her şey burju-
vaziye göre şekilleniyor. 

Bu tüm gücü elinde tutan patron 
sınıfı, yararlandığı bu imkânlarla 
öyle bir görüntü oluşturuyor ki, 
sanki tüm bu saydıklarımız onlar 
için değil de halk için varmış gibi 
gösterebiliyor. Büyük bir çoğunlu-
ğu buna ikna edebiliyor. Hatta çok 
çalışırsak bir gün bizimde onlar 
gibi olabileceğimizi vadediyor. 
Bizleri kendi gerçekliğimizden 
uzaklaştırıp, başka birileriymişiz 
gibi hissetmemizi sağlayabiliyor. 
Çünkü okullarında bunlar öğretil-
miyor. Televizyonlarında bunlar ko-
nuşulmuyor. Sanki yönetenleri biz 
seçiyormuşuz gibi bir algı yaratıla-
biliyor.  Ve maalesef ki birçoğumuz 
bu aldatmacalara kanabiliyoruz. 

Bizler işçileriz. Yaşamak için, 
ailemizi geçindirmek için, çocuk-
larımızı okutabilmek için, kiramızı 
ödeyebilmek, faturalarımızı yatıra-
bilmek için emek gücünü satmak 
zorunda olanlarız. Bizlerin çalış-
mama gibi bir özgürlüğü yoktur. 
Bizler günde 15-16 saat çalışmak 
zorunda bırakılanlarız. Bizler gün 
yüzü görmeden tezgâh başında 
ömrünü çürütenleriz. Bizler inşa-
atlarda, fabrikalarda, atölyelerde, 
ofislerde, yaz kış demeden motor 
başında kuryede çalışanlarız. Bizler 
işçi pazarlarında iş arayanlarız aynı 
zamanda. Bizler bir bütün olarak, 
dünya nüfusunun büyük çoğunlu-
ğunu oluşturan işçileriz. 

Biz işçilerin büyük bir kusuru 
var. Bizler yaşadığımız bu kahro-
lası dünyayı değişmez sanıyoruz. 

Yaşadıklarımızı kader 
sanıyoruz. Büyük bir 
sınıfın parçası değil de 
tek başımıza olduğu-
muzu düşünüyoruz. 
Çünkü bizler örgütsü-
züz. Sendikalarımıza 
üye olmuyoruz. Zorla 
üye yapılanlarımız ise 
sendikal faaliyetlerden 
uzak. İş yerlerinde 
birimler kurmuyoruz. 
Okumayı sevmiyoruz. 
Kapitalizm, burjuvazi, 
sosyalizm, sendika, 
örgüt gibi kelimeleri 
duyunca sıkılıyoruz. 
Konuşan olunca uzak-
laşıyoruz. Ne değişecek 
ki diye düşünüyoruz. 
Böyle düşünüyoruz 

çünkü gücümüzün farkında değiliz. 
İşçi sınıfı, yani bizler dünyayı 

yaratanlarız. Şu an giydiğin kıyafeti 
yaratan bir işçi. Oturduğun evi bir 
işçi yaptı. Her gün seni işe götüren 
servis aracı bir işçinin eseri. Yediğin 
yemek, içtiğin sigara bir işçi saye-
sinde sana ulaştı. Uçaklar,  trenler, 
köprüler, yollar, okullar, hasta ha-
neler yani gözünün gördüğü, elinin 
değdiği her şeyi işçiler, yani biz, 
yani sen yarattın. Patronlar, nerden 
geldiği belli olmayan sermayeleri 
ile bizlerin emek gücünü satın al-
dılar diye bizim yarattığımız zen-
ginliklerin sahibi olamazlar. Bizler 
yarattığımız tüm zenginliklerden 
hakkımız olanı alacağız. Bunu 
patron olmaya çalışarak yapma-
yacağız. İşçi olduğumuzun bilinci 
ile, sınıf kardeşlerimiz ile yan yana 
gelerek, işyerlerinde, sendikalarda, 
devrimcilerin içinde örgütlenerek 
yapacağız. Çünkü başka kurtuluşu-
muz yok. 

 Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, 
akar suyun, 
meyve çağında ağacın, 
serpilip gelişen hayatın düşmanı. 
Çünkü ölüm vurdu damgasını alın-

larına: 
- çürüyen diş, dökülen et -, 
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp 

gidecekler. 
Ve elbette ki, sevgilim, elbet, 
dolaşacaktır elini kolunu sallaya 

sallaya, 
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi 

tulumuyla 
bu güzelim memlekette hürriyet…

İşçisin sen, işçi kal!
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Tarih Geleceğin Anahtarıdır!

Vietnam'ın tarihi bir ulusal 
kurtuluş savaşı tarihidir. Hindi 

Çin'in yeraltı kaynakları açısından 
zengin, stratejik önemdeki bu 
küçük ülkesi, kurtuluştan önceki 
tüm tarihi boyunca hep sömürgeci 
boyunduruk altında yaşamıştır. Bin 
yıl boyunca Çinliler'in yönetimi 
altında kalmış, çağdaş dönemde 
ise Fransız sömürgeciliği altında 80 
yıl geçirmiştir. İkinci emperyalist 
dünya savaşı sırasında bir süre 
için Japonya'nın istilasına uğramış, 
savaştan sonra Kuzey Vietnam 
özgürlüğünü ve bağımsızlığını 
kazanmış, Güney Vietnam'da 
ise Fransa'nın sömürgeci 
egemenliği devam etmiştir. Fransız 
emperyalizminin çekilmek zorunda 
bırakılmasının ardından ise (1954), 
bu kez emperyalist dünyanın 
jandarması ABD tarafından işgal 
edilmiştir. 

Fransa'nın çekilmesinin ardından 
ABD'nin Vietnam'a dolaysız olarak 
el atması iki temel olguya dayanı-
yordu. Bir yandan 1949'da başarıya 
ulaşan Büyük Çin Devrimi Uzak 
Doğu'daki güç dengelerini altüst 

etmişti. Çin Halk Cumhuriyeti, em-
peryalizmin bölgedeki sömürgeci 
emelleri açısından büyük bir tehdit 
haline gelmişti. Öte yandan ise, 
Cenevre Anlaşması'nda öngörülen 
seçimlerin Vietnam'da komünistle-
rin zaferiyle sonuçlanacağı kesin-
leşmişti.

ABD Güney Vietnam'a atadığı 
kukla Diem diktatörlüğü aracılığıy-
la hem bölgedeki nüfuzunu artır-
mayı, hem de ülkenin güneyinde 
hızla gelişen devrimci mücadeleyi 
şiddetle boğmayı umuyordu. Ne 
var ki, Diem diktatörlüğünün 
toplum üzerindeki korkunç baskısı 
ve hızla derinleşen sınıfsal-sosyal 
çelişkiler, Güney Vietnam Ulusal 
Kurtuluş Cephesi'ni güçlendirmek-
ten, yoksul Vietnam halkının des-
teğini artırmaktan başka bir sonuç 
doğurmadı.

Güney Vietnam'ın Kuzey'le bir-
leşmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş 
mücadelesini ezmek isteyen ABD, 
sayısı 600 bine yaklaşan asker sevk 
ederek geniş çaplı bir işgale girişti. 
İşgal, karşısında devrimci önder Ho 

Şi Minh etrafında 
kenetlenen tüm 
Vietnam halkını 
buldu.

Son derece geri 
ve yoksul bir 
ülkeye karşı sür-
dürülen 12 yıllık 
haksız ve kirli bir 
savaşta ABD'ye 
kök söktüren işte 
bu güçtü. Küstah 
ve kibirli ABD em-
peryalizmi, New 

York Times’ta yer 
alan ifadeleriyle; “... 
Bu korkak, bilgisiz, 
eğitimsiz, inançsız, 
kara donlu sefil 
piçlerin, dünyanın 
en büyük askeri gü-
cüne hala meydan 
okumakta” oluşla-
rını yaşadığı büyük 
hezimetle nihayet 
anladı!

Gerçekten de, ne uçaklardan yağ-
dırılan tonlarca bomba, ne kurulan 
“stratejik köyler”, ne özel timler ve 
sivil halka dönük katliamlar, ne köy 
yakmalar ve işkenceler, ne de yüz-
binlerce insanı yakıp kavuran Na-
palm bombaları, tüm bunlar onurlu 
Vietnam halkına boyun eğdireme-
di. Tersine, emperyalist dünyanın 
mutlak hakimi ve jandarması olan 
ABD, kurtuluş mücadelesi veren 
bu mazlum halkın kahramanca 
direnişi karşısında tarihin en utanç 
verici yenilgilerinden birini yaşadı. 
Savaş, 30 Nisan 1975'te ABD işgal 
güçlerinin Vietnam'dan kaçması ve 
Vietnam kurtuluş devriminin tam 
zaferiyle sonuçlandı.

Vietnam devriminin önemi kendi-
sinden ötedir. Ho Şi Minh'in dev-
rimci önderliği altında gelişen ve 
uzun yıllar sonra zafere ulaşan Vi-
etnam halkı, ezilen halkların ulusal 
kurtuluş için giriştikleri mücadele-
nin sembolü olmuştur. Küba dev-
riminin önderlerinden Che Gueva-
ra’nın, “dos, tres, muchos Vietnam” 
(iki, üç daha fazla Vietnam) çağrısı 
kapitalist emperyalizme karşı sa-
vaşımın başlıca sloganlarından biri 

haline gelmiş, Vietnam Devrimi'nin 
sarsıcı etkisi batı ülkelerindeki 
‘68 gençlik hareketinin radikal bir 
toplumsal harekete dönüşmesinde 
önemli bir rol oynamıştır.

Hiçbir güçle bastırılamayan Viet-
nam kurtuluş mücadelesi, emper-
yalist dünyanın suratında bir şamar 
gibi patlamış ve ezilen halklar için 
büyük bir moral ve esin kaynağı 
olmuştur. Emperyalist dünya için 
yarattığı kâbus ise “Vietnam send-
romu” kavramı ile siyasal literatüre 
girmiştir. O günden bugüne şu 
veya bu ülkeye yönelik emperya-
list müdahale ve işgal girişimleri, 
“Vietnam batağına batmak” olarak 
nitelenir hale gelmiştir.

Bu bile Vietnam ulusal kurtuluş 
mücadelesinin ve onun Amerikan 
emperyalizmine karşı kazandığı 
büyük zaferin tarihsel anlamını ve 
önemini anlatmaya yeter.

Askeri zaferle fiilen ortadan 
kalkan bölünmüşlük, 2 Temmuz 
1976’da yapılan seçimler sonucunda 
ortadan kalktı ve Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti kuruldu. 

Kaynak: İşçi Gazetesi, KızılBayrak / Temmuz 
2021

“İki, üç daha fazla Vietnam!”

İşçi sınıfının öncü işçilerinden 
Kemal Türkler, 1926 yılında 

Denizli’de doğdu. Yoksul bir 
ailenin çocuğu olarak genç yaşlarda 
çalışmaya başladı. 1944’te liseden 
mezun oldu. 1947’de İstanbul 
Hukuk fakültesine kaydını yaptırdı. 
Bir taraftan da Bakırköy Emayetaş 
fabrikasında çalışmaya başladı. 
Sendikal yaşamı da bu sırada 
başladı. 

Türkler, 1951 yılında daha sonra 
Türkiye Maden İş adını alacak olan 
Demir ve Madeni İşler Sendikasına 
üye oldu. Eylül 1953’te Maden İş 
sendikasının Bakırköy Şube yöne-
tim kurulu üyeliğine, 1954 yılında 
sendikanın sekreterliğine seçildi. 

Aynı yıl sendika genel başkanı 
Yusuf Sıdal rahatsızlığı nedeniyle 
görevi bırakınca genel başkanlığa 
getirildi. 

13 Şubat 1961'de Rıza Kuas, Ke-
mal Nebioğlu, İbrahim Güzelce ve 
Avni Erakalın gibi arkadaşlarıyla 
birlikte Türkiye İşçi Partisi (TİP) 
kurarak, bu partinin ilk genel sekre-
terliğini yaptı. 

1963’te, sendikanın Kavel Kablo 
fabrikasında başlattığı direnişe 
önderlik eden Türkler, ertesi yıl 
Singer fabrikasında gerçekleştirilen 
grev nedeniyle, Türk-İş Başkanı 
Seyfi Demirsoy ile birlikte bir süre 
tutuklu kaldı. 

1966’da Paşabahçe direnişinde 
grev kırıcılığı yapan 
Türk-İş’le bağlarını 
koparan Maden-İş, 
Lastik-İş, Basın-İş ve 
Gıda-İş sendikaları 
13 Şubat 1967’de 
Devrimci İşçi Sendi-
kaları Konfederasyo-
nu’nu (DİSK) kurdu.

Genel Başkanlığına 
Kemal Türkler’in 

getirildiği DİSK, işçi 
sınıfı içinde hızla 
büyüdü. Öyle ki 
zamanın hükümeti 
DİSK’i kapatmayı 
içeren bir yasa tekli-
fini meclise getirdi. 
DİSK’in çağrısıyla 
iki gün boyunca 15- 
16 Haziran 1971 ta-
rihinde gerçekleşen 
büyük işçi direnişi 
işçilerin zaferiyle 
sonuçlandı. İşçi sını-
fının tarihine altın harflerle yazılan 
bu direnişin yanı sıra, Profilo, DGM 
direnişleri Türkler’in başkanlığı 
sırasında yaşandı. 

Türkler, 1977 yılında yapılan 
DİSK Kongresinde ilk kez genel 
başkanlığı kaybetti. Maden İş’in ge-
nel başkanlığını yürütmeye devam 
etti. 

İşçi hareketi ve devrimci hareke-
tin yükselişini durduramayan ege-
menler, 34 işçinin yaşamını yitirdiği 
1977 1 Mayıs katliamı ile yeni bir 
iç savaş konseptini devreye soktu. 
12 Eylül karşı devrim saldırısının 

yolunu döşeyen bu katliamlar dizi-
sinin son halkası Kemal Türkler’in 
katledilişidir. 

Türkler, 1980 yılının 22 Temmuz 
günü, İstanbul Merter’deki evinin 
önünde uğradığı silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin 
tetikçileri mahkemeler tarafından 
kollanarak davanın zaman aşımına 
uğraması sağlandı. 

İşçi sınıfının tarihine, ‘gerçek bir 
işçi sendikası nasıl olmalı’ hakkında 
büyük deneyimler ve kazanımlar 
bırakan işçi önderi Kemal Türkler’i 
saygıyla anıyoruz... 

Unutulmaz bir işçi önderi; Kemal Türkler
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Vatandaşımız kendini korumanın 
yollarını arayacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli, sel ile sarsılan 
Artvin’in Arhavi ilçesinde 
‘incelemelerde bulundu’. 
Pakdemirli, “Vatandaşımız 
kendini korumanın yollarını 
arayacak, derelerden uzak 
durmanın yollarını arayacak” 
dedi.

Bölgede yağışların süreceği-
ni hatırlatan Bakan Pakdemirli, 
“Bugün de Rize, Artvin ve kuzey 
bölgelerinde yağış bekliyoruz. Bu 
yağışlar geçen günlerde aldığımız 
yağışlar kadar fazla olmasa da top-
rağın doygun olmasından dolayı 
tekrar vatandaşlarımızı taşkın ve 
sel durumlarına karşı uyarıyoruz. 
Hayatın normale dönmesi için çalış-
malarımıza devam ediyoruz, yarına 
kadar bu çalışmaları bitiririz” diye 
konuştu.

Bakan Pakdemirli, “Akabinde de 
hem Rize hem Artvin’de hızlı bir 
şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilo-
metre kadar duvar tahkimatlarını 
yapacağız. Rize’de 87 taşkın koru-
ma tesisi, Artvin’de de 67 taşkın 
koruma tesisi aktif şekilde çalışıyor. 
Eğer ana derelerde bugüne kadar 
yapılmış tahkimatlar olmasaydı, 
bölgemizde daha büyük sorunlarla 
karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir 
almaya devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

Salda Gölü ölüyor
Koruma altında olması gereken 

dünyanın sayılı göllerinden 
biri olan, Millet Bahçesi projesiyle 
zarar gören Burdur’un Yeşilova 
ilçesindeki Salda Gölü, bayram 
ziyaretçileri ile bir kez daha tahrip 
edildi. Göl’ün bazı yerlerinde su 
50 metre çekildi. Göle girenler 
nedeniyle kıyılarda balçık oluştu 
“insan ayağı bile değmemeli” 
denilen kumsalı zarar gördü.

Salda Gölü Koruma Derneği ko-

nuya dair twitter hesabı üzerinden 
şunları söyledi:

“Salda Gölü can derdinde, 
Yetkililer para derdinde. Salda 
Gölünde bazı yerlerde su 50 metre 
çekildi. Suya girenler nedeniyle 
kenardaki hidromanyezit stroma-
tolitlerin oluşumu bozularak balçık 
oluşmakta. Salda Gölü çevresinde 
yapılan sulama barajları ve yanlış 
tarım politikalarıyla göl ve dere-
ler kurumaya başlamış endemik 

türlerin yaşam alanları 
daralmıştır.”Salda Gölü 
çevresinde yapılan su-
lama barajları ve yanlış 
tarım politikalarıyla göl 
ve dereler kurumaya 
başlamış endemik türle-
rin yaşam alanları dara
lmıştır.#SaldaDünyaMi
rasıdır #Saldayadokun-
ma Salda Gölü için tam 
koruma istiyoruz!

“ Doğayı zaten ben koruyorum gel 
sen de koru”
Muğla’nın Milas 

ilçesinde 740 
dönümlük Akbelen 
Ormanı’nda termik santral 
için kömür arama faaliyeti 
nedeniyle ağaç kesimine 
karşı çıkan İkizköylülerin 
başlattıkları nöbet sürüyor. 
Köylü kadınlar doğa 
nöbetlerine herkesin destek 
olması çağrısında bulundu. Bir köylü 
kadın, “Bizim için parti önemli değil. 
Yeter ki doğamıza sahip çıksın. 
Cumhurbaşkanı da gelsin, CHP de 
gelsin, İYİ Parti de gelsin, MHP de 
gelsin. Yeter ki yanımızda yoldaş 
olsunlar” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli’den kendilerine “Doğamızı 
koruyalım yeşil kalsın” mesajı gel-

diğini aktaran köylü kadın, “Dalga 
geçer gibi. Neresi yeşil kalacak? Dal-
ga geçer gibi bir de mesaj gönderme 
ya” diye tepki gösterdi. Köylü kadın, 
kendilerinin doğayı korunduğunu 
ancak Pakdemirli’nin korumadığını 
“Zaten ben koruyorum, gel sen de 
koru” diye dile getirdi. Başka bir 
köylü kadın ise “Onun koruması 
gereken yeri biz koruyoruz” dedi.Cudi Dağı’ndan doğan Bazamir 

Deresi kurudu
Kaynağı Cudi Dağı’ndaki 

Derebaşı bölgesi olan ve 
Esenli ile Yeniköy’den geçerek 20 
kilometrenin sonunda Dicle Nehri 
ile birleşen Bazamir Deresi, 30 yıl 
sonra ikinci kez kurudu. Yağışların 

azlığı ve sıcaklıkların etkisine 
maruz kalan dere kuruyunca 
yüzlerce balık öldü. Birçok su 
canlısının hayat bulduğu dere 
köylüler için de bahçe ve hayvan 
sulamada kullanılıyordu. Yöre 
halkı da yaşanan kuraklıktan kaygı 
duyduğunu söyledi.

Yörede oturan Metin Baykara, 
“Bu sene fazla sıcaklıktan dolayı 
derenin kuruduğunu gördük. Bun-
dan birkaç yıl önce bu gördüğü-
nüz dere boyumu aşıyordu. Şimdi 
kupkuru. Balıklar hepsi ölmüş. 
Hayvanlar susuzluktan ölmüş” 
dedi.

Rize’de sele kapılan 3 kişi kayboldu
Rize’nin merkeze bağlı Muradiye 

beldesinde öğle saatlerinden 
itibaren etkili olan şiddetli yağış 
hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli 
yağışlar nedeniyle cadde ve 
sokaklarda su birikintileri oluştu, ev 
ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar 
suya gömülerek mahsur kalırken, 
sürücüler su içinde kalan araçlarını 
iterek kurtarmaya çalıştı.

3 kişiye ulaşılamıyor
Merkeze bağlı Muradiye Belde-

si’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı 
evde Hacer ve Cemal Mert’ten haber 
alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama 
kurtarma çalışması başlattı. Yağışın 
etkilediği Güneysu ilçesinin Tepe-
başı mahallesinde Halil Arıcı selde 
kayboldu.

Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile 
Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı 

yollar, yer yer yaşanan heyelanlar 
nedeniyle ulaşıma kapandı. Güney-
su Merkez Mahallesi’ndeki derenin 
taşması sonucu ilçe merkezi sular al-
tında kaldı, 10’a yakın araç sel suları 
nedeniyle hasar gördü.

Hastaneyi su bastı
Etkili yağış sonrası Tenzile Erdoğan 

İlçe Devlet Hastanesinin zemin ka-
tının yanı sıra ilçe merkezindeki çok 
sayıda iş yerinin zemin ve bodrum 
katlarını su bastı. Ardeşen ilçesinin 
Işıklı köyünde de tarım arazilerinde 
hasar oluştu.

İş makineleri kullanılamıyor
Şiddetli yağışın etkilediği Pazar 

ilçesinde de su taşkınları nedeniyle 
bazı araçlar su altında kaldı, çok sa-
yıda iş yerini su bastı. İl Özel İdaresi 
ve belediye ekipleri bölgede yoğun 

yağışın devam etmesi ve 
heyelan riski nedeniyle iş 
makinelerini kullanamı-
yor.

Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, 
Ulaştırma Bakanı ve Altya-
pı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, Rize’de yaşanan sel 
nedeniyle bölgeye gidiyor.

BM: 1 milyondan fazla insan sel ve 
kuraklıktan öldü
Birleşmiş Milletler’e (BM) 

bağlı Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı, iklim değişikliğinin 
artan olumsuz etkileri 
nedeniyle doğal felaketlerin 
çoğaldığına dikkat çekerek, 
son 49 yıldaki ölüm verilerini 
açıkladı. DW’nin haberine göre, 
Dünya Meteoroloji Teşkilatı 
(WMO) Genel Sekreteri Petteri 
Taalas Cuma günü Cenevre’de 
yaptığı açıklamada, kuraklık, fırtına, 
sel ve mevsim normalinin üzerinde 

hava sıcaklıkları nedeniyle dünya 
genelinde bir milyonun üzerinde 
kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kaçınılmaz sel felaketi 22 
Temmuz’da Arhavi’yi de 

vurdu. Kaçınılmaz diyoruz, çünkü 
görünen dere kılavuz istemez. 
Değişen iklim koşullarına, tutarsız 
ve şiddetli yağışlara yönelik 
önlemler almamız gerekirken biz 
adeta sellere davetiye çıkarıyoruz. 
Dört yanı derelerle çevrili Doğu 
Karadeniz’de en olağan taşkınlara 
bile hazırlıklı tek bir ilçe yok. 
Bizi sellerden koruyacak, toprağı 
tutacak ormanları inşaat sektörünü 
beslemek için yağmalıyoruz. 
En sapa zirvelerde bile orman 
örtüsünü yok edip çaylıklara 
çeviriyoruz. Derelerin taşkın 
alanlarına fabrikalar, apartmanlar, 
sanayi siteleri, okullar, mahalleler 
hatta şehirler kuruyoruz. Yetmiyor, 
“taşkın koruma” yalanıyla bütün 
dereleri beton kanallar içine 
alıyoruz. Devlet mekanizması bu 
yanlışları denetlemek bir yana 
dursun, adeta önünü açıyor, 
alkışlıyor. Sonra sel oldu, dere taştı, 
deniyor. Oysa taşan dere değil, 
biziz. Derenin hakkına taştığımız 
için bu felaketler başımıza geliyor.

Seller, tıpkı depremler volkanlar 
gibi doğal bir gerçeklik. Bu gerçek-
lik yokmuş gibi ya da bu gerçek-
liği ortadan kaldırabilirmişiz gibi 
davranmak hem şımarıklık hem 
de büyük bir aptallık. Bir volkanın 
üzerine ev kurup, evimiz kül oldu-
ğunda, “Bu volkanı nasıl yok ede-
rim?” diye mi sorarız? Yoksa, “Bu 
volkan burada, bu bir gerçeklik, 
benim de evimi bu gerçekliğe göre 
inşa etmem gerek”, mi deriz? Seller 
de çok farklı değil. Derenin üzerine 
şehir kuruyorsak, ilk önce derenin 
gerçekliğini kabul etmek, kendimizi 
derenin kanunlarına göre ayarla-
mak zorundayız. Çünkü su akıyor, 
öyle ya da böyle yolunu buluyor.

Felaket günü Arhavi ilçe mer-
kezi, özellikle de derenin taşkın 
alanı üzerine kurulan 5000 kişinin 
yaşadığı Boğaziçi mahallesi tama-
men sular altında kaldı. İnsanların 
dükkânlarını, evlerini ikinci katlara 
kadar su bastı, arabalar, ekipman-
lar çamurlu sulara kapıldı. Maddi 
zararlar dudak uçuklatan düzeyde. 
Talihliyiz, insanlarımız hayatta. 

Ama köylere çıkan Kavak 
yolu üzerindeki Nero 
Hayvan Bakımevi’nde, 
köpek dostlarımızdan do-
kuzu boğularak can verdi. 
Bizim yanlışlarımızın 
bedelini bir kez daha ma-
sumlar ödemiş oldu; hem 
de canlarıyla, kanlarıyla, 
can çekişerek ödediler... 
Günlerdir yırtınıyoruz, 
saçımızı başımızı yoluyo-
ruz, “Ne ettik biz böyle?” 
diye dövünüp duruyoruz. 
Ama ne yazık ki, bu acı-
nın geri dönüşü yok. 

Şimdilerde bu hazin 
olayla ilgili sosyal med-
yada pek çok tartışma 
dönüyor. Bakımevinin kurulmasına 
öncülük eden Gamze Topuz, olayın 
baş kabahatlisi ilan edildi. Kurtar-
ma çalışmalarına katılan gönüllü 
ve hayvan severlere dahi iftiralar 
atıldı. Bu tartışmaların sonu nere-
ye varır, kestirmek zor. Ama her 
şeyden önce, o bölgeyi imara kimin 
ya da kimlerin açtığını sorgulamak 
gerek.

Gerçi afet bölgesine gelip çay 
bölgesinde yaşayan insanların kafa-
sına çay paketi fırlatanları görünce 
soru sormanın da anlamı kalmıyor 
pek. Taşkın alanlarını, vadileri, 
yamaçları imara açanlar, insanlara 
“Allah rızası için şu yamaçlara bina 
dikmeyin!” öğütleri veriyor. Belli 
ki, kendimizi derelerden evvel bu 
öğütçülerden korumamız şart.

Bilimciler, Arhavili yaşam savu-
nucuları ve aktivistler, özellikle 
Boğaziçi mahallesinin sel riski 
altında olduğunu uzun zamandır 
söylüyordu. Arhavi Doğa Koruma 
Platformu (ADOKOP) üyesi Hasan 
Sıtkı Özkazanç faciadan sadece bir 
ay önce şunları yazmıştı: 

“Arhavi Kavak arasında dere 
yatağı mutlaka genişletilmeli. Son 
10 yılda en az dört kere koruma du-
varları neredeyse aşılıyordu. Eğer 
dere taşsaydı Boğaziçi bölgesi, Of’ta 
Sürmene’de olduğu gibi mahvola-
caktı. Dere yatağı Kapisre yönünde 
genişletilebilir. Eğer bu yapılmazsa 

Arhavi’yi mutlaka sel basacak. Ama 
yarın ama 10 sene, belki 20 sene 
sonra… Ama mutlaka basacak.”

Ne yazık ki, Hasan Özkazanç’ın 
öngörüleri noktası virgülüne 
gerçekleşti. Hasan Özkazanç ma-
kine mühendisi, ama bu olasılığı 
öngörmek için mühendis olmak 
gerekmiyor. Baştan sona yanlışlar 
silsilesinin ortasındayız ve felaket 
geleceğini bas bas bağırıyordu. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, şim-
di sıra Arhavi’nin derelerini “ıslah” 
adı altında betonlamaya geldi.  San-
ki derelerin ıslah edilmeye ihtiyacı 
varmış gibi! DSİ’nin taşkın koruma 
projesi ihalesi birkaç hafta önce 
yapıldı. Planlanan projeye göre, 
Kamilet, Durguna, Pilarget dereleri 
dâhil olmak üzere, Arhavi’nin nere-
deyse bütün dereleri beton kanallar 
içine alınacak. Arhavili doğa akti-
vistleri ve mücadeleciler, bu projeyi 
durdurabilmek adına gece gündüz 
çalışıyor. Normal şartlar altında, 23 
Temmuz’da ilçe meydanında dere 
ıslahlarıyla ilgili bir panel düzenle-
necekti. Ama sel felaketiyle beraber 
doğa insanlardan önce davranıp 
herşeyi tüm çıplaklığıyla ortaya 
koymuş oldu. Toplantı, ileri bir 
tarihe ertelendi.  

Proje gerçekleşirse, Arhavi’nin de-
releriyle sonsuza dek vedalaşacak, 
ayrıca ilçe merkezinde çok daha 
büyük sel felaketlerin önünü açmış 
olacağız. Yukarı köylerdeki dereler 
kanal içine alınırsa, Arhavi’de bu-

günümüze şükredeceğimiz facialar 
yaşanabilir. Projenin bir an önce 
iptal edilmesi, yerine ilçe merkezine 
odaklanan dikkatle düşünülmüş, 
bilimsel, akılcı bir projenin oluştu-
rulması ve uygulanması gerekiyor.

Selleri ortadan kaldırmak, dur-
durmak gibi bir seçeneğimiz yok. 
Ama sellerle yaşamanın bir yolunu 
bulmak istiyorsak, yapılması ve 
asla yapılmaması gerekenler belli:

Bir… Dere ve su havzalarını rant 
uğruna imara açmamak. Sellerden 
korunmak için, öncelikle yanlış 
yapılaşmanın önüne geçilmeli. 
Devletin görevi, yanlış yapılaşma-
yı desteklemek değil, bu yapıları 
denetlemek olmalı.

İki… Özellikle ilçe merkezinde, 
dere yataklarını genişletmek. Kapis-
re tarafındaki sanayi sitesi gibi ya-
pılar kaldırılır, dere deltası olması 
gereken sınırlara çekilirse, suyun 
akışı rahatlayacak, ilçe merkezinde 
sel riski azalacaktır.

Üç… Orman dokusunu korumak. 
Ormanlar sellere karşı elimizdeki 
en büyük güç. Ormanlar inşaat 
sektörünü beslemek ya da çaylık 
yapmak için yok ediliyor. Ormanlar 
olmadan şiddetli yağışlarda sel-
lerden ve heyelanlardan kaçınmak 
mümkün değil.

Dört… Doğaya olabildiğince 
müdahale etmemek. Doğaya yap-
tığımız her müdahalenin bir bedeli 
var. Sonunda kaybeden yine biz 
oluyoruz.

Felaketinin 
üzerinden 
üç gün geçti. 
Ama Arhavi 
hala sel fe-
laketlerine 
çok açık. Bu 
facia kaçınıl-
mazdı, hala 
kaçınılmaz. 
Eğer birşeyler 
değişmezse 
tabii…

Arhavi'de Sel Kaçınılmazdı, Hâlâ Kaçınılmaz Nazlı Demet Uyanık
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Basit bir soru değil mi? Hepimiz biliyoruz 
işçinin kim olduğunu. Acaba gerçekten öyle 

mi?
İşçi, her sabah 6:30 gibi kalkan, şansı varsa 

servisiyle, yoksa balık istifi otobüs- minibüsle işe 
giden, saatlerce kendisini ve ailesini geçindirme-
ye yetmeyecek bir ücret için çalışan, çalışırken 
binbir türlü baskı ve hakarete maruz kalan, ak-
şam 7-8’de eve varan, yemeğini yedikten sonra 
yorgunluktan televizyon başında uyuya kalan, 
ertesi gün aynı döngüyü tekrar tekrar yaşayan 
kişidir. 

Bu kadarla kalsa iyi. Her gün evden çıkarken 

ailesiyle helalleşir işçi dediğin, günde 6-7 işçinin 
iş cinayetlerine kurban gittiği bu düzende. Ve 
her gün kafasında bir soru, “ya bir gün işsiz 
kalırsam?”

Oysa işçi, içinde yaşadığımız toplumsal 
düzenin biricik üretici sınıfıdır. Varlığını hiçbir 
sınıfın sömürülmesine borçlu değildir. Bütün 
düzen, işçinin bu gücünü gizlemek, olur da 
farkına varırsa, bu gücü kullanamaz hale gelme-
si üzerine kurulmuştur. Devlet, dini kurumlar, 
medya, sendika mafyası, hepsinin varlık sebe-
bi işçilerin sömürülmesini güvenceye almak 
içindir. Hepsinin maaşı onun emeği üzerinden 
edinildiği halde. 

İki tip işçi var kısacası. Birisi, kendine dayatı-
lan esareti kabullenip, bu yemişlerle dolu dün-
yada çalışıp çalışıp yarı aç yarı tok ölüp giden, 
durumuna şükreden türden.... 

Diğeri, kendinin ve sınıfının gücünün farkına 
varmış, bu aşağılık düzeni değiştirmek için hare-
kete geçen, örgütlenen, mücadele eden türden 
işçi. 

İşçi kimdir kardeşim, sen hangi işçisin?

İŞÇİ HAKLARI

Hak Verilmez Alınır, Mücadele Örgütlü Güç ile Kazanılır!

İşçi hakları, işçinin çalışırken 
veya işten ayrıldıktan ya da 

çıkarıldıktan sonra sahip olduğu 
kanuni hakları ifade eder. İşçileri, 
patronların keyfi uygulamalarından 
koruyarak insan onuruna yakışır 
koşullarda çalışabilmesini, iş akdi 
sona erdikten sonra da maddi 
yönden korunmasını esas alır. 

Esası böyle olsa da en fazla ayak-
lar altına alınan hakların başında 
işçi hakları geliyor. Bunu her işçi 
kendi çalışma yaşamından biliyor. 
İnsan onuruna yaraşır koşullarda 
çalışabilmek, yaşayabilmek, özel 
mülkiyete dayalı kapitalist sömürü 
düzeni var oldukça dişe diş bir mü-
cadele konusudur. İşçiler bir sınıf 
olarak örgütlü olabildiği ölçüde 
haklarını koruyabilir, genişletebilir-
ler. Değilse, her gün daha fazla hak 
kaybına uğramaları kaçınılmazdır. 

Bugün epey tırpanlanmış olsa da; 
kıdem tazminatı, 8 saatlik çalışma, 
sendika hakkı vb. gibi kazanımlar 
tarihte verilen dişe diş mücadeleler, 
ödenen ağır bedeller sonucu kaza-
nılmıştır. Keza bugün kıdem taz-
minat hakkımıza göz koymaktan, 
sendikalarımızın ana gövdesiyle 
işçi sendikası olmaktan çıkarılması 
dahil, bir çok kazanımın elimizden 
alınmasına varan saldırılar, bir sınıf 
olarak, örgütlü bir güç olarak sah-
nede olmayışımızdandır.

Sırtını kendilerine ait burjuva 
devlete dayayan patronlar tarihle-
rinin en şaşaalı dönemlerini yaşı-
yorlar. Biz işçiler giderek yoksul-
laşırken, işsiz ordusuna eklenme 
kâbusumuz haline gelmişken, onlar 
kârlarını yüzde 100’lere, 200’lere 
varan oranlarda katladılar.

Hakkımızı, hukukumuzu bilme-
miz önemlidir. Tüm işçileri bağla-
dığı için ortak tutum alma, birlikte 
mücadele etmenin temelini oluştu-
rur. 

‘İşçi Hakları’ başlıklı bu sayfamız-
da mümkün oldukça güncel ihti-
yaçlara uygun konuları ele almaya 
çalışıyoruz... Pandemi önlemleri 

kapsamında getirilen ‘işten çıkarma 
yasağı’ 1 Temmuz itibariyle sona 
erdi. Akibinde birçok fabrika ve 
işyerinden işçi çıkartıldığı haberleri 
duyulmaya başladı. Bu ay konu-
muz bu... 

İşten çıkarılma
Patronun işçinin iş akdini feshet-

mesi haklı bir nedene dayanmak 
zorundadır. İşçinin sözleşmesinin 
belirli ya da belirsiz süreli iş sözleş-
mesi olması durumu değiştirmez. 
4857 Sayılı İş Kanunu'da, patrona 
işçiyi çıkarma haklı veren nedenler 
şöyle:

Sağlık sebepleri; 
* İşçi eğer kasıtlı olarak yaşam ka-

litesine dikkat etmiyor ya da alkol 
bağımlılığından doğan hastalıkları 
olursa işten çıkartılabilir. Yine aynı 
sebeple ardı ardına üç iş günü veya 
bir ayda üç iş gününden fazla işe 
gelmemesi patrona fesih hakkı 
verir.

* İşçinin yakalandığı hastalık 
nedeniyle çalışamayacak olması 
Sağlık Kurulu tarafından tespit 
edilirse işverenin derhal fesih hakkı 
vardır.

Ahlak ve iyi niyet kuralarına 
uymayan haller

* İşçinin, işveren yahut bunların 
aile üyelerinden birinin şeref ve 
namusuna dokunacak sözler sarf 
etmesi veya davranışlarda bulun-
ması, yahut işveren hakkında şeref 
ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve 
isnadlarda bulunması.

* İşçinin işverene yahut onun 
ailesi üyelerinden birine yahut 
işverenin başka işçisine sataşması, 
işyerine sarhoş yahut uyuşturucu 
madde almış olarak gelmesi ya da 
işyerinde bu maddeleri kullanması.

* İşçinin, işverenin güvenini kö-
tüye kullanmak, hırsızlık yapmak, 
işverenin meslek sırlarını ortaya 
atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 
uymayan davranışlarda bulunması.

* İşçinin, işyerinde, yedi günden 
fazla hapisle cezalandırılan ve ceza-

sı ertelenmeyen bir suç işlemesi.
* İşçinin yapmakla ödevli bulun-

duğu görevleri kendisine hatır-
latıldığı halde yapmamakta ısrar 
etmesi.

* İşçinin kendi isteği veya sav-
saması yüzünden işin güvenliğini 
tehlikeye düşürmesi, işyerinin 
malı olan veya malı olmayıp da eli 
altında bulunan makineleri, tesisatı 
veya başka eşya ve maddeleri otuz 
günlük ücretinin tutarıyla ödeye-
meyecek derecede hasara ve kayba 
uğratması.

Patron işten çıkarma bildirimini 
yazılı olarak yapmak zorundadır. 
İşçinin davranışları veya perfor-
mansı ile ilgili konularda savunma-
sı alınmadan işten çıkartılmaz. İşten 
çıkarma nedeni açık bir şekilde 
belirtilmek zorundadır.

İşçiler, işten çıkarılma esnasında 
yazılı bildirim ve imzalatılmak iste-
nilen her belgeyi mutlaka dikkatle 
okumalı, gerekirse avukatlarına, 
varsa sendikalarına danışmadan 
imza atmamalıdır. Patronlar bu 
arada ‘çaktırmadan’ başka evraklar 
da (mesela tüm haklarınızı aldığını-
za dair) imzalatmaya çalışabilir. İşçi 
uyanık olmalı, becerebiliyorsa im-
zaladığı her belgenin bir kopyasını 
almalı ya da fotoğrafını çekmelidir.

Yazılı belge olmadan işten çı-
karılan işçi ise hemen Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 

giderek, bir dilekçe ile yazılı bildi-
rim yapılmadan işten çıkartıldığını 
belgelemelidir.

Haksız yere işten çıkartılan 
işçi ne yapmalı?

İşten çıkartıldığına dair yazılı bil-
dirimin yapıldığı tarih itibariyle 30 
gün içinde İş Mahkemesi’ne başvu-
rarak işe iade davası açabilir.

Feshin haklı olup olmadığının 
ispat edilmesi patronun sorumlu-
luğudur. Hükme göre, dava iki ay 
içinde sonuçlandırılmak zorunda-
dır. İşten çıkarılmaya geçerli sebep 
gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli olmadığı mahkeme 
tarafından tespit edildiğinde, işçi 
bir ay içinde eski işine başlatılmak 
zorundadır.

İşçinin başvurusuna rağmen bir 
ay içinde işe başlatılmaz ise patron 
tarafından işçiye en az dört aylık, 
en çok sekiz aylık ücreti tutarında 
tazminat ödenir.

...
İşçi arkadaşlar, çalışma yaşamında 

karşılaştıkları haksızlıkları, kanuni hak-
larıyla ilgili öğrenmeye ihtiyaç duyduk-
ları konu başlıklarını gazetemizin 22. 
sayfasında yer alan mail ve facebook 
iletişim adresleri üzerinden gazetemize 
ulaştırabilirler...

İş Kanunu’nda işçilerin hakları nelerdir?

İşçi nedir, kimdir?
İşçi Sözlüğü...
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Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı 
İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Temmuz 

itibariyle resmi olarak yürürlükten 
kaldırılmasının üzerine kadınlar 
Türkiye’nin tüm illerinde sokağa çıkarak 
kararı protesto etti.

İstanbul, Taksim
 İstanbul’da binlerce kadının bir araya 

geldiği Taksim'de, "Susmuyoruz, korkmu-
yoruz, itaat 
etmiyoruz", 
"'Asla yalnız 
yürümeye-
ceksin", "'Bu 
daha başlan-
gıç, mücade-
leye devam", 
"Kadın 
cinayetleri 
politiktir", 
"Karar yok 
hükmünde-

dir", "Yaşasın kadın dayanışması" slogan-
ları atıldı. Engellere boyun eğmeyen ve 
polis barikatlarını kaldıran kadınlar İstik-
lal Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Polisin 
yeniden kurduğu barikatlara karşı dire-
nen kadınlara polis biber gazı ile saldırdı. 
Bunun üzerine kadınlar Karaköy’e doğru 
yürüyüşe geçti ve basın açıklamasını Ka-
raköy’de gerçekleştirdi. 

Ankara, Sakarya Caddesi
Kadınlar Ankara’da Sakarya Cadde-

si’nde eylem yaparak İstanbul Sözleşme-
sinin feshedilme kararını tanımadıklarını 
haykırdılar. “İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmiyoruz. Hayatı durduruyoruz” 
pankartı ve öldürülen kadınların fotoğraf-
larının taşındığı eylemde kadınlar basın 
açıklamasında İstanbul Sözleşmesinden 
vazgeçmeyeceklerini ve sözleşmeyi uygula-
tacaklarını bir kez daha vurguladılar. 

Sosyalist Kadın Hareketi: Özgürlüğümüz 
için Sarayınızı başınıza yıkacağız!

Sosyalist Kadın Hareketi, İstanbul’da, An-
kara’da, İzmir’de gerçekleştirilen tüm kitle-
sel kadın eylemlerinde yer alarak “yasalar 
sokakta yazılır”, “Deniz Poyraz ölümsüz-
dür”, “Hangi duvar aşılmaz biz istesek”, 
“özgürlüğümüz için sarayınızı başınıza yı-
kacağız” diyerek sözlerini eylemlere taşıdı. 
Kadınlar emekleri, kimlikleri, hakları için, 
Elmalı’da istismara uğrayan çocuklar için, 
hayatları için sokaklarda olmaya devam 
edeceklerini vurguladılar. 

EMEKÇİ KADIN

Emeğimiz, Bedenimiz, Doğamız İçin Adalet Biziz!

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.

 Bizi twitter üzerinden 
de takip edebilirsiniz. 

twitter.com/iscigazetesi

Siyasal politikaların ve ekonomik krizin etkisiyle kadın işçi ve 
emekçilerin üzerindeki baskılar ve ayrımcılıklar devam ediyor. Kadın 
istihdamı azalıyor, kadın işsizliği artıyor, kadınların tüm yaşamlarında 
karşılaştıkları ayrımcılıklar ve şiddet farklı biçimlerde sürdürülüyor. 
HDP İzmir İl Başkanlığı’nda öldürülen Deniz Poyraz, kadın 
cinayetlerinin var olan politikalardan bağımsız olmadığını, kadın 
düşmanlığının, halklara yönelik düşmanlığın, emekçilere yönelik 

düşmanlığın nasıl iç içe geçmiş olduğunu gözler önüne seriyor. 
Tüm bu ayrımcılık ve şiddete rağmen kadınlar direnmeye 
devam ediyor. İstanbul Sözleşmesinin resmi olarak yürürlükten 
kaldırılmasıyla tüm illerde kadınlar sokaklara çıktı. Hak gasplarına 
karşı kadın işçiler direnişlerde en önde yer alıyor. Kadınlar örgütleniyor 
ve mücadele ediyor. 

Ayrımcılıklara ve şiddete karşı emekçi kadınlar direniyor

Kadın işsizliği artıyor, 
istihdam azalıyor

Kadınların yaşamın 
her alanında karşı 

karşıya kaldığı eşitsizlik 
ve ayrımcılık COVID-19 
döneminde çalışma 
yaşamında daha da belirgin 
hale geldi. Salgında 
istihdamda yaşanan daralma 
en çok kadınları etkiledi. Pek 
çok kadın işgücü piyasasının 
dışında kaldı. 

Ülke genelinde çalışabilir 
yaştaki kadın nüfusu 32,1 
milyon. Ancak 15 ve üzeri 
yaştaki bu kadınların yal-
nızca 10 milyonu işgücüne 
dahil ediliyor. Geriye kalan 
22,1 milyon kadın çeşitli 
nedenlerle işgücüne dahil 
olmuyor. Pandemide bu 
rakam daha da arttı.

Kadın işsizliği ciddi 
boyutlara ulaştı

İş aradığı halde iş bulama-
yan kadınların sayısı Mayıs 
itibarıyla 1,6 milyona çıktı. 
Cinsiyet bazında bakıldığın-
da Mayıs’ta bir önceki aya 
göre erkek istihdamı 117 bin 
kişi artarken kadın istihdamı 
332 bin kişi azaldı. Son bir 
yılda kadın işsiz sayısı 228 
bin kişi arttı. Kadın işsizliği 
Mayıs ayında yüzde 15,5 
olarak kayıtlara geçti. 

DİSK-AR’ın İşsizlik ve 
İstihdamın Görünümü rapo-
runda geniş tanımlı işsizlik, 
erkeklerde yüzde 23,9 iken 
kadınlarda yüzde 33,7 düze-
yinde gerçekleşti.

15 günlük kapanmanın 
etkisi görüldü

TÜİK’in yayımladığı 
Mayıs ayı işgücü istatistikle-
rine göre ülke genelinde 15 
ve üzeri yaştaki işsiz sayısı 
4 milyon 237 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise yüzde 13,2 
olarak hesaplandı. Geniş ta-
nımlı işsizlik Mayıs 2020’den 
Mayıs 2021’e 3 milyon 283 
bin kişi artarak 9 milyon 671 
bine yükseldi.

ILO: Dünya çapında 
daha az kadın istihdam 
edilecek

Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), 2021'de 2019'a 
göre 13 milyon daha az 
kadının istihdam edileceğini 
öngörüyor.

Pandemi ile beraber kadın 
ve erkekler arasındaki eşit-
sizlik derinleşti. ILO’ya göre 
2021’de 2019’a göre 13 mil-
yon daha az kadın istihdam 
edilecek. 2019-2020 döne-
minde kadınların istihdam 
oranı dünya çapında yüzde 
4,2 düştü.

Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO), 2021'de dünyada 
çalışma çağındaki kadınların 
yüzde 43,2'sinin işe alınaca-
ğını, bu oranın erkeklerde 
yüzde 68,6 olacağını öngör-
dü ve pandeminin piyasada 
kadınlar ile erkekler arasın-
daki eşitsizlikleri kötüleştir-
diğine işaret etti.

TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerine göre bir 
ayda kadın istihdamı 332 bin kişi azaldı. Mayıs 
2021 itibarıyla kadınlarda geniş tanımlı işsiz 
sayısı 4 milyon 37 bin oldu. Sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada kadın istihdamı azalıyor, 
kadın işsizliği artıyor. 

ASD Laminat’ta kadın işçiler direniyor

ASD Laminat fabrikasında Türk-İş'e 
bağlı Ağaç-İş'te örgütlenen 56 işçi, 1 

Temmuz itibariyle gruplar halinde işten 
atıldı. İşçiler protesto için davullarla 
fabrika önünde buluştu. "Direne 
direne kazanacağız", "Sendika haktır 
engellenemez" ve "İş ekmek yoksa barış 
da yok" sloganları atan işçiler açtıkları 
pankarta "İlk 500'e girdiniz işçiye ne 
ettiniz, bayram geldi demeden kapıya 
indirdiniz" yazdı. İşten atılmayan işçiler 
de direnişe destek verdiler. 

Direnişte yer alan kadın işçiler yaşadık-
ları hak gasplarından bahsetti. İşten atılan 
kadın işçilerden biri olan Dilek Yirmi-
beşoğlu, 6 yıl boyunca ASD Laminat’ta 
çalıştığını söylüyor. Yıllardır çalışmasına 
rağmen asgari ücret aldığını söyleyen 

Yirmibeşoğlu, "Zam istediğimizde zammı 
hak etmediğimizi söylediler. Hakkımızı 
helal etmediğimizi söylediğimizde ise 'ter-
biyesiz' denilerek hakarete uğruyorduk. 
Ne olursa olsun biz mücadelemizde haklı 
ve kararlıyız. Direne direne kazanacağız" 
dedi.

Düzce'de ASD Laminat fabrikasında Ağaç-İş Sendikasında 
örgütlendikleri için işten atılan 56 işçi direnişe başladı. Kadın işçilerin 
de bulunduğu direnişte işçiler haklarını alana kadar mücadele etmeye 
kararlı. 

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!
İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Temmuz itibariyle yürürlükten 
kaldırılmasına itiraz eden kadınlar “İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmiyoruz” diyerek tüm şehirlerde sokağa çıktı.
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İşçi Gazetesi Oku, Okut, Abone Ol!

Çürüme sonsuz değildir...    -İhsan Hacıbektaşoğlu

Hem de kendi yurdunda!
Galip, bayram ziyareti için gittiği akrabası-

nın evinde, hiç ummadığı bir tartışmanın içinde 
bulmuştu kendisini. Bir tekstil atölyesinde çalışan 
başka bir misafir, işlerinin zaten az olduğunu, Su-
riyeliler yüzünden durumun iyice kötüye gittiğini 
söylüyordu. “Birde üstüne Afganlar çıktı” diyordu. 

Galip, ev sahibine hürmeten kendini tutmaya 
çalışsa da sonunda dayanamayıp, söze girdi:

“Anlamadığım bir şey var, bu mülteci işçiler yü-
zünden sorun yaşadığınıza emin misin?”

Adam kendinden emin, “Elbette öyle. Her işi yapı-
yor ve her şarta razı oluyorlar.” 

“Nasıl mesela?” dedi Galip... Adam başladı say-
maya; “Bir kere ucuza çalışıyorlar. Ne iş verirler-
se yapıyorlar. Zaten en zor ve pis işleri de onlar 
yapıyor...”

“Pekâlâ” dedi Galip... “Senin maaşın ne kadar? 

Adam, asgari ücretin biraz üstünde bir rakam 
söyledi, devam etti; “Üstelik günde 11 saat çalışıyo-
rum ve mesai almıyorum...” 

“Kaç senedir yapıyorsun bu işi” diye sordu Galip... 
Adam, “nereden baksan 20-25 sene” dedi. 

O zaman Galip, “pekâlâ” dedi, “20-25 sene önce 
nasıldı vaziyetler?” Alnını çattı adam, “Hep aynıy-
dı kardeşim aşağı yukarı. Bu patronlar her yerde 
aynı...”

“Hiç sendikalı olmayı denedin mi hayatında” diye 
sordu Galip. Adam, “bizim sektörde olmaz o işler, 
kime güveneceksin?” 

Sonra adam, İstanbul’a ilk geldiğinde yaptığı 
işleri anlatmaya başladı. Garsonluk, bulaşık yıka-
ma, inşaatlarda amelelik, ayakkabı boyacılığı... Ev 
sahibini işaret ederek, “Yavuz Abi iyi bilir, üç kuruş 
biriktirmek için patronların her dediğini yapar, iki 
kişilik çalışırdık. Yatacak yer verdi mi biri, it gibi 
çalışırdık...”

Açıldıkça açıldı adam. Sözü bittiğinde, Galip, 
“Desene, sen de zamanında bayağı mülteci hayatı 
yaşamışsın. Hem de kendi yurdunda. Öyleyse mül-
tecileri en iyi senin anlaman gerekirdi aramızda. 
Sonuçta herkes hayatta kalma savaşı veriyor. Asıl 
suçlu bizi bu şartlara mecbur edenlerdir. Biz birbi-
rimizi yerken onlar keyifle paralarını sayıyor...”  

Adam, ‘ama’ diyecek olduysa da, Yavuz Abi ve eşi-
nin bıyık altından gülmesini fark edince sıkılarak 
sustu... Sıcak mı oldu ne dedi. Eşine dönüp, ‘çıkalım 
mı Hanım, daha amcama uğrayacağız’... 

İşçi Galip

Ben artık gülüyorum. Hatta 
kahkaha atıyorum...

Ahh benim güzel ülkem, yüzyıl-
lardır hiçe sayılmış ve incitilmiş 
insanlarım. Ne kötü bir ruh hali-
niz var bilmek istemezsiniz...

Kolay değil bu coğrafyada mev-
cudun üzerine çıkabilmek. Çünkü 
ne öğretildiyse onunla gitmek 
daha bir rahat oluyor...

Bu coğrafyanın insanı özellikle 
son ikiyüz yıldır hep yok sayılmış. 
Dikkate dahi alınmamış. Hani 
biraz baş kaldırsa hemen başı 
ezilmiş...

Gerçeği görmek ve ağız dolusu 
haykırmak büyük bedeller öde-
meyi gerektirmiş. Gerçek çok ama 
çok uzaklarda kalan masal kahra-
manına dönmüş...

Gerçek uzaklaştıkça yalan 
kurmuş egemenliğini. Yönetenler 
bunu çok iyi görüp değerlendir-
mişler. Yalanı iktidarlarının en 
güçlü dayanağı yapmışlar...

Gerçeği görmek ve haykırmak 
ya da korkuya ve yalana teslim 
olmak...

Şöyle bir düşünün hele...
Bize verilen öğütlerde “aman 

çocuğum sakın en önde gitme, 
arkada da kalma, ortalarda git ve 
kendini belli etme” vardır...

Önde gidersen göze batar ve 
yem olursun. En arkada kalırsan 
da aynı riskler vardır...

Korku yalana ve kurnazlığa yol 
vermiş. Ve bu toplumsal bir yara-
ya dönüşmüş...

Ne acı...
Kurnazlık, önce övgüye mazhar 

olmuş. Eğitimin ve bilginin önüne 
geçmiş... 

‘Bu çocuk kurnaz, geleceği par-
lak’ denilmiş. Bu durum giderek 
hırsızlığın meşrulaşmasına da 
neden olmuş...

Bir toplum kurnazlığa değer ve-

rirse hırsızlığı da meşrulaştırmış 
olur. Bunun ötesi yok...

Toplumsal değer yargıları eroz-
yona uğrayınca bunun siyasette 
yansımaları da birebir aynı olur...

Hadi yalan üzerine sadece bir 
güncel örnek vereyim. Binlercesi 
var da...

Reis birgün önce “Avrupa ül-
keleri aşıyı para ile yaparken biz 
ücretsiz yapıyoruz” dedi. Bu açık 
yalan bir beyanattı. Toplumda bu 
yalan çok cılız bir karşılık buldu. 
Çoğunluk bunu alkışladı...

Birgün sonra reis bu kez “Aşıyı 
biz de herkes gibi ücretsiz yapıyo-
ruz” dedi. Ve yine alkış...

Geçenlerde, Bakan Varank, 
“Uçan araba imalatında dünya 
lideri olacağız” diye sallayıverdi! 
Bakanlığının sadece adı Bilim ve 
Teknoloji olan ve bu iki kavramla 
uzaktan yakından ilgisi olmayan 
kurumun başı böyle diyor...

Gülüyorum... Acı acı ve yüreğim 
yanarak gülüyorum...

Elbette bu ahlâki yozlaşmanın 
arka planı var. Kapitalizm ve 

onun egemen sınıfı burjuvazinin 
bireyci, insanın insanı sömürüsü 
üzerine kurulmuş anlayışı kendi 
ahlakını yarattı...

O nedenledir ki, ne dersen de, 
ne yaparsan yap herşey mübah 
hale geldi. Yalan, iftira, ihanet, 
entrika, hırsızlık geçer akçe oldu...

Acı olan ise ezilen sınıfların bu 
ahlâki yozlaşmanın içinde de-
belenmeleridir. Saatlerce çalışıp 
evine zar zor ekmek getiren işçi 
kardeşim, lüks ve şatafat içinde 
yaşayan bir avuç zenginin yaşamı-
nı hararetle destekleyebiliyor...

Oysa bilse ki burjuvazinin zen-
ginliğinin nedeni kendi fakirliğin-
de yatmaktadır... 

Ne ki zaman kendi diyalektiği 
içinde hızla akıyor. Çürüme ne 
kadar yaygın olursa olsun içinde 
yeni ve diri olanı açığa çıkartacak-
tır. Tarih bize bunu söylüyor...

Bir anda herşey değişebilir...
Ve insan kendine en uygun 

yönetim şeklini büyük bedeller 
ödeme pahasına gerçeğe dönüştü-
rebilir...

Dönüştürecektir de...

Tahir ve Ali Faik 
kardeşlerimizin anısına...

Kuş Kanadı
zonguldak ta bir kuş
uçtu
kanadı soma ya
düştü
kanadı kuş
kuş kanadı
KUŞ KANA-DI
zonguldak ta bir kuş
uçtu
kanadı soma ya
düştü
kana-dı kuş
kuş kana-dı
İskender Yavuz   
...
Kızıl Heyula
özgür olmayı bilmek 
erdemdir insanda
tarihe tarihtir diye 
ilk not düşüldüğünden beri
kimliksizim 
yurtsuz   
tanrısızım  
alın terinin çocuğuyum
sınıfım var 
tanrılardan ateşin çalındığı
o günden bu yana 
kos koca bir kucak sakalın erdeminde’yim 
özgürlüğümü
tamınladığından bu yana
fakındayım  
“zincirlerini kaybedenlerin bir dünya 
kazanacağının”
 bir heyulayım 
kapitalizm cehenneminde 
kızıl bir heyula 

İskender Yavuz
(Kayseri’den İşçi Gazetesi okuru işçi)
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Marx’ın kavga yoldaşı 
Frederick Engels, emekçi 

sınıfların içinde bulunduğu 
durumu İngiltere’de kaldığı 1842 
ve 1844 döneminde inceledi. Kitap 
‘İngiltere'de Emekçi Sınıfların 
Durumu’ ismiyle yayımlandığında 
(1845) Engels henüz 24 yaşında idi.

Kitabın yazılışının üzerinden 175 
yıl aşkın bir zaman geçti. İngiliz 
Marksist tarihçi ve yazar Eric Hobs-
bawn kitap hakkında şöyle diyor; 
“Gerçek olan, Engels'in kitabının 
1845'te olduğu gibi bugün de o 
dönemin işçi sınıfı üzerine yazıl-
mış açık farkla en iyi kitap olarak 
varlığını sürdürüyor olmasıdır... 
Bu kitap, vazgeçilmez bir çalışma 
ve insanlığın kurtuluşu için verilen 

mücadelede bir referans noktası 
olarak varlığını sürdürüyor.”

Kitaptan bir alıntı: “Antik çağda 
açıkça yapılan köle ticaretiyle kıyas-
landığında tek fark, bugünkü işçinin 
tamamen değil de günlük, haftalık ya 
da yıllık satılmasından ve bir başkası 
tarafından değil de kendi kendini sat-
maya mecbur olmasından; bir kişinin 
olmayıp mal sahibi tüm bir sınıfın kö-
lesi olmasından dolayı özgür görünüşe 
sahip olmasıdır...”

Marksizmin gelişmesinde önemli 
bir adım olan bu eser, sadece emek-
çi sınıfların içinde bulundukları 
koşulların bir incelemesi olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda sanayileş-
menin doğuşunu, kapitalizminin 
tahlilini ve özünde taşıdığı çelişki-

leri, prole-
taryanın 
çıkış yolu-
nu çarpıcı 
değerlen-
dirmelerle 
gözler 
önüne 
seriyor.  

Ekim 
Devrimi'nin önderi Lenin ise şöyle 
diyor; “Engels proletaryanın sadece 
acı çeken bir sınıf olmadığını, aslında 
proletaryayı önüne geçilmez şekilde 
ileri iten ve eksiksiz bir kurtuluş için 
savaşmaya zorlayanın, bu sınıfın içinde 
bulunduğu utanç verici iktisadi durum 
olduğunu söyleyen ilk kimseydi”.

İşçi Gazetesi /Temmuz 2021

Kitap: İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu
Yazar: Frederick Engels

Duduk ustası sanatçı Djivan Gasparyan vefat etti
Duduk çalgısını dünyaya 

tanıtan Ermeni sanatçı Djivan 
Gasparyan 92 yaşında vefat etti. 
Sanatçının ölüm haberini, aynı ismi 
taşıyan duduk sanatçısı torunu 
Facebook hesabında duyurdu.

Djivan Gasparyan kimdir?
Muş’tan göçen bir ailenin çocu-

ğu olarak 1928’de Ermenistan’ın 
Kotayk iline bağlı Solak köyünde 
doğan Gasparyan, Duduk çalmaya 
6 yaşında başladı. 1948’de 20 yaşın-
dayken Ermenistan Şarkı ve Dans 
grubunun ve Erivan Filarmoni Or-
kestrası’nın enstrüman solisti oldu. 
Dört kez UNESCO müzik madal-
yası kazanan sanatçı, Ermenistan 
Halk Sanatçısı ve Erivan Onur 
Yurttaşı unvanlarının da sahibiydi. 

2002 yılında Dünya Müzik Fuarı 
WOMEX tarafından Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Geleneksel Ermeni müziğinin 
örneklerini sergilediği grubuyla 
birlikte dünyanın her yerinde kon-
serler veren Gasparyan’ın eserleri, 
aralarında 'Gladyatör' gibi popüler 
filmlerin de olduğu çok sayıda 
filmin müziğini oluşturdu

Sting, Peter Gabriel, Hüseyin 
Alizade, Michael Brook, Brian May, 
Lionel Richie, Derek Sherinian, 
Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, 
Andreas Vollenweider gibi dünya-
ca ünlü sanatçıların albümlerinde 
çalan, birçok sanatçıyla ortak pro-
jelere imza atan Duduk virtüözü, 
Kronos Quartet ve Los Angeles 
Filarmoni Orkestrası gibi önemli or-

kestralarla albümler de kaydetti.
Gasparyan’ın Erkan Oğur ile 

birlikte yaptığı 'Fuad' adlı albüm 
2001’de Kalan Müzik etiketiyle 
yayınlanmıştı.

06 Temmuz 2021

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız hayatını kaybetti
Güncel siyasi-toplumsal 

gelişmelere ilişkin yaptığı 
eleştirel hicivleriyle tanınan 
tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, 
geçirdiği kalp spazmı nedeniyle 
tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. 

Turgay Yıldız, 3 Mart 1965 tari-
hinde Ankara’da dünyaya geldi. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Anka-
ra’da tamamladı. 1986-87 öğretim 
yılında Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro 
bölümünden mezun oldu. Yıldız, 
çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak 
görev aldı. TRT Ankara Televizyo-
nu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, 
program sunuculuğu gibi görevler 
üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash 
TV’de ‘Nargile Kahvesi’, ‘Sabah 
Kahvesi’, ‘Bizim Bakkal’, ‘Akşam 

Tıraşı’, ‘Düm Teke Tek’ adlı 
programların yapımcılığını ve 
Bahadır Tokmak ile sunuculu-
ğunu yaptı. Aynı kanalda ‘Şey-
tan Bunun Neresinde?’ isimli 
müzik programı sundu.

Ege TV’de ‘İyi Egeler’ adlı 
programı yine Bahadır Tokmak 
ile birlikte sundu. TRT Ankara 
Televizyonunda Turgay Bos-
tan’ın yönetmenliğinde ‘Bu 
Toprağın Sesi’ programında ‘Beter 
ile Şeker’ adlı dizinin yazarlık ve 
oyunculuğunu Bahadır Tokmak 
ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 
1’de yayınlanan ‘Baba Ocağı’ dizi-
sinde rol aldı.

10 sene TRT Ankara Radyosu’nun 
hazırladığı Hafta Sonu programın-
da parodi yazarı ve seslendirme 
sanatçısı olarak görev alan Yıldız, 
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 2 

sene, daha sonra Ankara Devlet 
Tiyatroları’nda başka isimler adı 
altında ve iki farklı reji ile 3 sene 
oynadı. 

2013-14 tiyatro sezonunda Er-
zurum Devlet Tiyatrosu’nda ser-
gilenen, 2014 yılından bu yana 
da İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 
oynanmakta olan Alaaddin’in Sihir-
li Lambası oyunu, üç farklı dalda 
ödüle layık görüldü.
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