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Dağı delen işçinin hikayesini bilmeyeniniz var 
mıdır? Hikâye şöyledir: 

Bir taşocağı işçisi, yakıcı güneşin altında çalışmakta-
dır. Çaresizlik bu ya, kendini yakan güneşe bakarak, 
“Ah be şimdi güneş olmak varmış, burada taşocağı 
işçisi olacak yerde” der.

Hikâye bu ya, birden bizim işçi arkadaş, güneş oluve-
rir. Ve şaşkınlığı geçer geçmez, “Şimdi bu ocağı, hatta 
bu dağı eriteceğim” der. Der ama ne çare, tam o sırada 

bir bulut gelir önüne. Dağı eritmek bir yana, dağı bile 
göremez olur. “Ah be şimdi bulut olmak varmış me-
ğerse” der. Ve bulut oluverir. Tam ocağın üstüne gelip 
serinlik yaratacakken, birden sert bir rüzgârla dağılıve-
rir. “Demek en güçlü rüzgârmış” der ve hemen rüzgâr 
oluverir. “Şu dağı yerinden kaldırıp atacağım” der ve 
hızla eser. Ama ne çare, dağ yerinden bile oynamaz.

Şaşkınlık içinde, “Ulan dağ olmak varmış” der. Dağ 
oluverir. 

Her yıl Kasım-Aralık ayları işçi-
lerin gözü kulağı asgari ücre-

te yapılacak zam oranında olur. Bir 
yandan acaba asgari ücret ne kadar 
olacak diye merakla beklerken diğer 
yandan da geçmiş yıllara bakarak fazla 
da umutlanmıyor işçiler. Derinleşen 
ekonomik krizin, artan yoksullaşma ve 
hayat pahalılığının etkisiyle emekçilerin 

sokağa dökülmesinden korkan devlet 
bir ön alma operasyonuna girişti. Her 
yıl duymaya alıştığımız “emekçileri 
enflasyona ezdirmeyeceğiz” nutukları 
yine devreye sokuldu. Asgari ücrete 
yüksek bir zam yapılacağı havası 
estirilmeye başlandı. Bu tabi ki tesadüf 
değil.
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Tam en güçlü benim diye yerleş-
miş iken, birden aşağıdan, dağın 
eteklerinden sarsıldığını hisseder. 
Eğilir bir bakar ki, işçiler taşocağın-
da çekiç sallamakta ve dağı kaz-
maktadır. “Vay be demek taşoca-
ğında işçi olmak gerekirmiş” der. 
Der ve olur! Anlar ki demek kendin 
olmak gerekirmiş. Kendine döner 
ve der ki; “Demek güç, emekten 
gelirmiş!”

Gücünün farkına varmak için 
kendi gerçeğini bilmek gerekir. Ne-
dir biz işçilerin gerçeği? İşsizlikten 
bunalıp intihar etmek mi? Sabahtan 
akşama kadar it gibi çalışıp, eve eli 
boş gitmek, yine de borçtan başını 
kaldıramamak mı? Emeğimizle ge-
çinemeyip, bahis sitelerinde, kripto 
para peşinde elimizdekini yitirmek 
mi? Sırtımızdan kendine cennet 
kuranların diktiği plazalara hayran 
hayran bakarak, bir gün ‘yırtma' 
hayalleri kurmak mı?

Borçlu yaşamlar!
Pandeminin başından bu yana, 

var olan ekonomik krizi fırsata 
çeviren sermaye sınıfı kârlarını 
katlarken, bizler borcumuzu katla-
dık. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 
Sabancı, Koç, Eczacıbaşı, Ülker, 
hepsi ama hepsi satış ve kâr rekor-
ları açıkladı. Bunu, işçileri neredey-
se bedavaya çalıştırarak, devletten 
vergi indirimi ve teşvikler alarak 
yaptılar. 

Biz ise borç rekorları kırıyoruz. 
Merkez Bankasının faiz indirim 
kararı örnek olsun. Faiz indirme 
kararı, üç başlıkta ele alınabilir. 
Birincisi, başta beşli çete, sermayeye 
kaynak aktarımı. Öyle bizim gibi 
3-5 bin lira değil, akıl almaz para-
ları cukkaya indiriyorlar. İkincisi, 
beşli çetenin can suyu inşaat sek-
töründe daralmayı önleyip konut 
satışlarının önünü açmak, üçüncü-
sü, işçiyi, esnafı biraz daha borca 
sokarak hem itiraz edemez hale 
getirmek hem de ‘piyasayı’ canlı 
tutmak. 

BDDK rakamlarına göre, Ekim 
ayı sonunda, bankaların takipteki 
kredileri 151,1 milyar lira oldu. 
Henüz Ağustos ayında 35 milyonu 
aşkın kişinin bankalara borcu vardı 
ve bunların bir milyon 517 bini ta-
kipteki borçlardan oluşuyordu. Bu 

borçların yaklaşık üçte biri konut 
kredisinden oluşuyor. HDP’nin 
yaptığı araştırmaya göre, yılın ilk 
on ayında 76 kişi ekonomik neden-
lerle hayatına son verdi. Bu rakama 
en az demek doğru olacaktır. 

Asgari ücret süreci başlıyor!
Asgari ücret, AKP iktidarları dö-

neminde/Saray Rejimi’nde ortalama 
ücret haline getirildi. Yılın ilk ay-
larında açlık sınırını zar zor geçen, 
yılın son çeyreğinde yükselen vergi 
dilimi ile kuşa dönen bir ücrettir 
asgari ücret. En büyük yolsuzluk, 
en büyük hırsızlık budur.  TL’nin 
değer kaybıyla birlikte, dünyanın 
en ucuz iş gücü ülkesi olmaya aday 
durumdayız.

Asgari ücret, aslında en büyük 
toplu sözleşmedir. Gelgelelim, işçi-
lerin hiç bir söz hakkı olmayan bir 
süreçtir aynı zamanda. Daha Kasım 
ayında yapılan zamlar, şimdiden 
asgari ücrete yapılacak zammı alıp 
götürdü. Yeni yılda artacak vergiler, 
cezalar, harçlar zamlar kapıda. 

Asgari ücretin geçim ücreti olabil-
mesi için, en az yoksulluk sınırın-
da belirlenmesi gerekir. Bu, temel 
ihtiyaçların karşılanması demektir. 
Konuşulan rakamlar, öngörülen 
rakamlar bu ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. 

Asgari ücretin belirlenmesin-
de söz sahibi olabilmek, işçilerin 
sahneye çıkmasına bağlıdır. Asgari 
ücret mücadelesi, işçileri bu ücrete 
mahkûm edenlerin açıklaması ile 
bitecek bir süreç olmaktan çıka-

rılmalı, sürekli bir mücadele hattı 
oluşturarak önümüzdeki dönemde 
de devam etmelidir. Sendikalar, 
konuyu Türk-İş’e havale ederek işin 
içinden çıkamaz. Yaşanan toplu 
sözleşme süreçleri gittikçe sendikalı 
işçilerinde 'ortalama ücret' nokta-
sına getiriyor. En iyi sözleşmeler 
bile yoksulluk sınırının çok altında 
dersek anlaşılır olur sanırız. 

Rant-yağma ve savaş ekonomisi
Saray rejimi, ekonomik alanda 

rant, yağma ve savaş ekonomisine 
dayanıyor. Rant, çok kısa sürede, 
hemen hemen hiç sermaye harca-
madan çok büyük paraları cebe 
indirmektir. Yağma ile at başı gider. 
Savaş ekonomisi dediğimizde, 'eko-
nominin kitabını yazan-baş ekono-
mist’ şahsımın sarf ettiği, “atılan her 
kurşunun bir bedeli var” sözünü 
hatırlayalım. Üstüne Irak’tan, Su-

riye’den yapılan, cihatçı çeteler 
eliyle yürütülen petrol ticaretini 
ekleyelim. Suriye’den çıkarılan 
tarihi eserleri, sanayi tesislerini, 
Afrin’den çalınan zeytinleri, in-
san ticaretini, Afganistan üzerin-
den yürütülen uyuşturucu tica-
retini ekleyelim. Elbette, damat 
eliyle üretilip Erdoğan tarafın-
dan pazarlanan İHA, SİHA’ları 
unutmayalım. Savaş ekonomisi, 
sermayenin çok sevdiği bir alan 
haline geldi. Yakıp yıkmak, 
sonrada yeniden yapmaya talip 
olmak, sermayenin kârına kâr 
katan bir döngüdür. 

Muhalefet, seçimler!
‘Muhalefet’, planlarını yapılacak 

seçimi kazanma üzerine yapıyor, ya 
da öyle diyor. Seçimlerin ne zaman 
yapılacağı belli değildir, hatta ya-
pılıp yapılamayacağı belli değildir. 
Böyle bir ihtimal üzerine plan yap-
mak bir plan olamaz. Hele ki işçiler, 
kaderini “ilk seçimde gidecekler” 
iddiasına teslim edemez. 

Burjuva muhalefet, saray reji-
minin uzantısıdır. ‘Yenikapı ruhu’ 
budur. İktidarın her sıkıştığı yerde 
yetişen muhalefetin kendisidir. As-
lolan düzenin sürüp gitmesidir mu-
halefet için. O yüzden her fırsatta 
‘aman sokağa çıkmayın' diye tehdit 
mahiyetinde uyarılar yapıyor-
lar. Muhalefetin peşine takılmak, 
kargayı kendine klavuz etmekten 
öteye gidemez. Gerçek muhalefet, 
işçi ve emekçilerin oluşturacağı, 
toplumun ezilen bütün kesimlerini 
kapsayan, sömürüye, yağmaya, 
savaşa karşı mücadele eden kitleler 
tarafından yürütülen mücadelenin 
ürünü olacaktır. 

Direnişler yolu açıyor, işçiler 
Birleşik Emek Cephesi’ne!

Yurdun dört bir yanında işçiler 
hakları için direnmeye devam edi-
yor. Cargill işçileri, Xaomi Salcomp 
İşçileri, Uğur Tekstil işçileri, Mitsu-
ba işçileri değişik yöntemlerle dire-
nip kazandı. Kâğıt toplayıcı işçiler, 
işsizlik, atanamamak gibi sorunla-
rın altını çizerken nasıl mücadele 
edilir gösterdi. Bakırköy Belediye 
işçileri bir taraftan polisin baskısını 
kırarken diğer taraftan CHP’nin işçi 
düşmanı yüzünü ortaya çıkardı. 
Kamu emekçileri alanında, Adko 
Türk, Carrefour, Sinbo, Bel Karper, 
Neo Trend, PTT işçileri ve irili ufak-
lı birçok yerde direnişler sürüyor. 

Üreten, var eden bir sınıf olarak 
işçiler sadece yaşamı değil, geleceği 
de yaratan güçtür. Bütün mesele 
kendi gücünün farkına varmasıdır. 
Gücü büyütecek, birleştirecek olan 
örgütlü mücadeledir. İşçiler, Birle-
şik Emek Cephesini örgütlemeye 
talip olmalı, zor olanın güzelliği 
yarattığını bilerek adımlarını at-
malıdır. Öncü işçiler, deneyimleri, 
bilgileri ile daha fazla sorumluluk 
almaya soyunmalıdır. 

Bizi kurtaracak olan kendi kolla-
rımızdır!

MANŞET

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hepberaber Ya Hiç Birimiz!

1. Sayfa’dan devam...
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Kapitalist sömürü azgınlaştıkça işçilerin 
örgütlenme ve hak arama mücadelesi de 
artıyor, giderek yaygınlık kazanıyor.
İşçi sınıfı uzun yıllardır içine sıkıştırıldığı 
sömürü cenderesinden çıkma çabası 
içinde. Yoğun hak kayıpları ve baskılara 
maruz kalıyor. Çalışma şartları ağır. Ele 
geçen maaşın alım gücü her geçen gün 
eriyor. Böyle yaşamaya tahammül sınırı 
da daralıyor… Dolayısıyla, bu rezil 
koşullardan kurtulma, biraz da olsa rahat 
nefes alabilmek için arayış artıyor; bunun 
mücadeleye atılma dışında bir çıkışı yok.
Şimdi, ekmek-su kadar ihtiyaç; örgütlü-
birleşik bir mücadele.
Ücretleri bir miktar daha arttırma derdini 
aşan; kapitalist sömürü düzenini, bu 

düzenin devlet teşkilatını ve burjuva 
siyaset düzeneğini sorgulayan, bizzat 
işçi-emekçilerin kendi gücüne dayanan 
birleşik bir ör-gütlenme ve mücadele 
platformuna ihtiyaç var.
Tabi ki ekmeğimizi büyütmek için 
kavgadan geri durmayacağız. Haklarımıza 
el uzatıldığında elbette ‘dur’ diyeceğiz. 
Ama; ‘Biz üretmezsek çarklar dönmüyorsa, 
biz çalışmıyorsak kanımızı emen bir 
avuç asalak bir hiç ise, neden yöneten de 
biz olmayalım’ sorusuna da kendimizi 
zorlayarak bir cevap verebilmeliyiz!
…
25 yıldır aylık periyotlarla düzenli 
olarak çıkan gazetemizde, grev-direniş-
eylemleri eksiksiz olarak der-lemeye özen 

gösteriyoruz. Ayırdığımız sayfalar giderek 
artan eylemler nedeniyle yetersiz kalmaya 
başladı. 
Ekim-Kasım sürecindeki eylemlerin 
bir kısmı uzun süredir devam edenler. 
Sayfada bazılarına yer verememizin mazur 
görüleceğini umuyoruz…

İŞÇİ HABERLERİ

Esir Değil İşçiyiz, Yarının Sahibiyiz!

Cendere daralıyor, mücadele yaygınlaşıyor…

Fabrika işyerlerinden başlatılan eylemler, 
ardından kent merkezlerinde düzenlenen 

basın açıklamaları ile sürdürüldü. Yapılan 
açıklamalarda, “Ülkeyi yönetenlere göre ekonomi 
şahlanıyor ama işçi sınıfı başta olmak üzere 
geniş halk kesimleri için şahlanan tek şey işsizlik, 
pahalılık, faturalar, borçlar, zamlar... 2022 kışına 

pahalılık ve işsizlik damgasını vuracak. Ülkeyi 
gerçek anlamda bir karakış bekliyor” denildi.

“'Geçinemiyoruz' diyenler çözüm istiyor”
Türkiye'nin salgın süresince milli gelirine oranla 

kendi halkına en az nakit desteği veren ülkeler-
den biri olduğu vurgulanan açıklamada, “İşçilerin 

patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği 
bir ülke haline geldik. Pandemide halk işsizlikle 
ve geçim zorluklarıyla mücadele ederken bir 
avuç ayrıcalıklı şirketin vergi borçlarının sıfırla-
nıyor, İŞKUR ve SGK kaynaklarından şirketlere 
kıyaklar yapılıyor. İşsizlik rekor kırarken, işçilere 
ait olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının 
çoğunun büyük bölümü patronlara aktarılıyor. 
İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, 
çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük 
bir çoğunluğu ise adaletsizliklerden bıktı: 'Geçi-
nemiyoruz' diyenler çözüm istiyor” denildi.

DİSK’den ‘Gelirde Adalet, Vergide Adalet’ eylemleri
Mecliste süren bütçe görüşmeleri, gündemdeki asgari ücret ve yağma-rant-savaş 
politikalarının tüm faturasının emekçilere yüklenmesine karşı mücadeleyi yükseltme 
kararı alan DİSK, örgütlü olduğu her yerde, ‘Gelirde Adalet, Vergide Adalet’ 
eylemleri yaptı.

İşçilerin üyesi olduğu DGD-SEN’in 
paylaştığı bilgiye göre, taşeron şirket 

patronları işçilerin yanına gelerek işten 
atılmalardan haberlerinin olmadığını, 
atılan işçilerin Onur Grup'tan olduğunu, 
DGR Grup işçilerinin iş başı yapmaları 
gerektiğini söyledi. İşçiler, bu bölme 
girişimine karşı birlikte direnerek cevap 
verdi.

‘Korkunun üzerine gitmek dışında seçe-
neğimiz yok!’

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar 
depo önünde yaptığı konuşmada, "Sırf 
işçiler örgütlenmesin diye sizi farklı iş kol-
larında gösteriyorlar. Paraları, devletleri, 
yasaları, hâkimleri her şeyleri var bunların. 
Fakat buradaki birlik her şeylerini yerle bir 
ediyor. Korkuları, burada yan yana gelme-
niz, birbirinize sahip çıkmanızdır. Bütün 
kaygıları bu. Bu korkunun üzerine git-
mek dışında başka seçeneğimiz yok. Aksi 
durumda bugün dört işçi atılır, yarın başka 
işçiler atılır, bu böyle devam eder" dedi.

İş bırakma eylemi devam ederken geri 
adım atan yönetim, işçilerden özür diledi 
ve işten attığı işçileri yeniden işe aldı. Bu-
nun üzerine direnen işçiler işbaşı yapmayı 
kabul etti.

CarrefourSA'da işçiler 
eylem yaptı, işten 
çıkarmalar iptal edildi
Esenyurt'da bulunan CarrefourSA 
deposunda sendikaya üye 
oldukları için çıkarılan 4 işçi 
için arkadaşları işbaşı yapmayı 
reddetti. İşçilerin eylemi sonrası 
yönetim işten attığı işçilerden özür 
dileyerek işbaşı yapmasını istedi.

Greve; İzmir, Aydın, Eskişehir, Muğla, Denizli, 
Antalya, Isparta ve Kocaeli’den dayanışmaya 

gelen Be-lediye-İş üyesi işçiler, “Bakırköy işçisi 
yalnız değildir”, “Zafer direnen emekçinin 
olacak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, 
ya hiç birimiz” sloganları ile direnişi selamladı. 

‘Sıfır zam diyen bir belediye başkanıyla karşı 

karşıyayız!’
Eylemde bir açıklama yapan Belediye-İş sendika-

sı genel merkez yöneticisi Bayram Özkan, grevin 
de-vam etmesinden Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu’nun sorumlu olduğunu söyledi. 
Greve anlaşma sağlanana kadar devam edecekleri-
ni bildiren Özkan, şöyle konuştu:

“Bakırköy Belediye Başkanının tutumundan 
dolayı toplu sözleşmeyi masada bitiremedik. 24 
gündür arkadaşlarımız insanca yaşayacağı, ekono-
mik ve haklı demokratik taleplerini alabilmek için 
buradalar. Toplu sözleşmenin sıfır zamla geçmesi-
ni isteyen bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. 
7 aydır masada olan toplu sözleşmemiz maalesef 
anlaşmayla sonuçlanmadı.”

Basın açıklamasının ardından işçiler, Bakırköy 
Özgürlük Meydanı’nda halay, horon ve oyun ha-
valarıyla direnişini sürdürdü.

Bakırköy Belediyesi işçilerine 7 ilden destek
Bakırköy Belediyesi önünde çadır kurarak grevlerini sürdüren Belediye-İş İstanbul 
2 No'lu Şube üyelerinin direnişine, farklı illerden gelen çok sayıda sendika üyesi de 
destek verdi.
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü 
önünde yapılan basın 

açıklaması metnini Haber-Sen 
Amed Şube Sekreteri Yılmaz Tekin 
okudu. PTT Başmüdürlüğü'nde 
çalışan işçilerin yaşadığı sorunların 
içinden çıkılmaz bir hale geldiğini 
aktaran Tekin, Posta Dağıtım 
ve Merkez Müdürlükleri'nin ise 
personel yetersizliği nedeniyle 
çalışamaz hale geldiğini belirtti.

Geniş yüz ölçümü ve yaklaşık 2 
milyon nüfusa sahip Diyarbakır'da, 
kentleşmenin artmasına paralel 
olarak PTT'nin personel istihdam 
etmesi gerekirken kar hırsına yenik 
düşerek konuya kayıtsız kaldığını 
ifade eden Tekin, PTT yönetiminin 
personel eksikliği sorununu kabul 

etmediğine dikkat çekti. 
Günlük en az 60 tebligat ya da 

80 kargo dağıtım zorunluluğunun 
Tebligat Kanunu'na aykırı oldu-
ğunu dile getiren Tekin, PTT'de 
hukuk dışı uygulamalara imza 
atan kamu görevlerinin açıkça suç 
işlediğini ve buna karşı yasal hakla-
rını sonuna kadar kullanacaklarını 
vurguladı. 

Haber-Sen: Hukuk dışı uygulamalara 
imza atanlar suç işliyor

Şirketin açtığı sendikal 
yetkiye itiraz davasının 3’ncü 

duruşması sonrası İzmir Bayraklı 
Adliyesi önünde basın açıklaması 
düzenleyen sendikalar, patronlara 
tanınan yetki tespitine itiraz 
hakkının kötü niyetli bir imtiyaz 
olduğunu vurguladı. 

Basın açıklamasını Birleşik Me-
tal-İş İzmir Şube Başkanı Ali Çel-
tek okudu. Gates Grup’un ABD 
merkezli küresel çapta otomotiv 
ve makine imalatı tedarikçisi bir 
şirket olduğunu belirten 
Çeltek, şirketin Gaziemir 
Serbest Bölge’de kurduğu 
fabrikada 300’ün üzerin-
de, Kemalpaşa ve Tur-
gutlu’daki fabrikalarında 
ise yaklaşık 600 işçinin 
çalıştığını ifade etti. 

Fabrikalarda çalışan iş-
çilerin kısa sürede örgüt-
lenerek yasanın aradığı 

çoğunluğu sağladığını ve bakanlı-
ğın yetki tespitine onay verdiğini 
belirten Çeltek, Gates işverenin ise, 
işçilerin hakkını tanımak, onları 
temsil eden sendikayla toplu iş söz-
leşmesi için müzakerelere başlamak 
yerine, yetkiye itiraz ettiğini anlattı. 

Mücadelelerinden vazgeçme-
yeceklerini belirten Çeltek, Gates 
yönetimini yasalara ve işçilerin 
sendikal örgütlenme hakkına saygı 
göstererek TİS masasına oturmaya 
davet etti.

Gates Metal’de 
işçilerin sendikal hakkı engelleniyor
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve Lastik-İş sendikaları 
sendikal örgütlenme düşmanlığı yapan Gates Grup şirketini 
protesto etti.

Haber-Sen, PTT'de çalışan işçilerin yaşadığı baskılara ilişkin 
basın açıklaması yaptı. PTT'de dağıtımcı pozisyonda çalışan 
işçilerin cumartesi günleri de çalışacaklarını aktardı.

İzmir’de PTT’nin kargo ve 
dağıtım hizmetlerini yürüten 

taşeron firma Park Konak A.Ş.’de, 
Murat Budak, Tanju Alver ve Cem 
Arpaç baskı, mobbing ve tehdit 
nedeniyle PTT-Sen sendikasında 
örgütlendi. İşçiler 22 Eylül’de 

sendikal faaliyet yürüttükleri 
iddiasıyla işten çıkarıldı. Direnişe 
başlayan işçiler 17 gün sonra 
firma tarafından işlerine geri iade 
edildi ve boşta geçirdikleri zaman 
boyunca yaşadıkları kayıp da 
hesaplarına yatırıldı.

PTT işçisinin mücadelesi kazanımla 
sonuçlandı
İzmir’de PTT-Sen’e üye oldukları için işten çıkarılan 3 
işçinin işe iade talebiyle başlattıkları direniş kazanımla 
sonuçlandı. 

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş 
sendikasının desteğiyle 

hak arama mücadelesini 
sürdüren işçiler Bakırköy’de 

bulunan Carousel AVM önünde 
eylem yaparak, patrona ‘peşini 
bırakmayacağız’ mesajı verdi. İşten 
çıkarma yasağı sırasında işçileri 

ücretsiz izne çıkardıktan 
sonra fabrikayı kapatıp 
kaçan patronları Kazım 
Akbulut’a seslenen 
işçiler, “4 aydır 
mücadele ediyoruz, 
vazgeçmeyeceğiz. Direne 
direne kazanacağız” 
dedi.

Neo Trend işçilerinin direnişi sürüyor 
İstanbul Güngören’de faaliyet gösteren Neo Trend Tekstil 
fabrikasında kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten 
çıkarılan 104 emekçinin mücadelesi sürüyor.

Faturalara, kiralara 
zam yapılırken Cengiz 

Holding’e yapılan indirimleri 
kabul etmediklerini ifade 
eden Kendi Emekçileri, 
öylemin ardında sembolik dev 
faturayı ödemesi için Cengiz 
Holding’in önüne astı.

Kent emekçilerinden protesto: 
“Faturaları Cengiz ödesin!”
Kent Emekçileri Dayanışması “Geçinemiyoruz” kampanyası 
kapsamında Cengiz Holding’in önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, 
Twitter hesabından yaptığı 

paylaşımda Uyar Madencilik’te 
çalışmış 952 madencinin 
tazminatlarının ödenmeye 
başlayacağını duyurdu. 
Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu’ndan gönderilen listede 
Uyar Madencilik’te çalışmış 952 
kişinin ölüm veya iş kazasından 
kaynaklı tazminatlarının ve 
kıdem tazminatlarının yatırılacağı 
belirtildi. Listede ismi olmayan 
işçiler için de görüşmelerin 

sürdüğü ifade edildi. Ölen işçilerin 
aileleri de tazminatları alabilecek.

Tahir Çetin ve Ali Faik İnter unu-
tulmadı

Bağımsız Maden İş Sendikası 
Mali Sekreteri Gökay Çakır, bir 
yılı aşkın süredir mücadele eden 
işçilerin kazandığını ifade ederken 
Ankara girişinde, polis barikatı 
önündeki direniş sırasında Soma’ya 
giden ve yolda trafik kazasında 
yaşamını yitiren sendikanın Genel 
Başkanı Tahir Çetin ve sendika 
üyesi Ali Faik İnter’i de andı. Çakır, 

“Gönül isterdi ki bu 
açıklamayı Genel 
Başkanımız Tahir 
Çetin yapsaydı. Ali 
Faik arkadaşımız da 
burada olsaydı. Bu 
mücadeleyi sadece 
sendika değil, işçile-
rin birliği kazandı” 
dedi.

Çakır, hakkını 
alamamış tek bir 
madenci kalmayana 
kadar mücadeleleri-
nin süreceğini vurgu-
ladı.

Direnen Somalı madenciler kazandı, 
tazminatlar ödenecek
Bağımsız Maden İş Sendikası, Uyar Madencilik’te çalışmış 
952 madencinin tazminatlarının ödenmeye başlayacağını 
duyurdu. Açıklamada trafik kazasında yaşamını yitiren 
sendikanın Genel Başkanı Tahir Çetin ve sendika üyesi Ali 
Faik İnter de anıldı.
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Urfa Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bulunan Uğur 

Tekstil fabrikasında DİSK Tekstil 
sendikasına üye oldukları için işten 

çıkarılan işçiler, sürdürülen kararlı 
direnişin ardından işe iade edildi. 
İşçilerin 7 Kasım’da işe başlayacağı 
açıklandı.

Uğur Tekstil'de işçiler işe iade edildi

Tutuklanan 3 atık kâğıt işçisi tahliye 
edildi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları 
Sendikası'nın (BTS), 

Demiryollarında üyelerinin 
sürgün edilmesi ve baskıya 
maruz kalmasına karşı başlattığı 
oturma nöbeti 44’üncü haftasında 
devam etti. Sendika üyeleri, İzmir 
Alsancak Garı önünde bir araya 

gelerek, açıklama yaptı. 
Eylemde açıklama yapan BTS 

İzmir Şubesi Başkanı Erdal Akyol, 
sürgünleri insanlık suçu olarak 
niteleyerek, “Hiçbir gerekçe in-
sanları ailesinden ve çevresinden 
koparmanın gerekçesi olamaz. Hele 

sendikal faaliyetler hiç 
olamaz. Geçtiğimiz 
hafta sürgüne gönderi-
len önceki şube baş-
kanlarımızdan Bülent 
Çuhadar’ın sürgün 
kararı idare mahke-
mesi tarafından iptal 
edilmiştir. Hepimizde 
döneceğiz. Çünkü biz 
haklıyız” dedi.

Demiryolu emekçilerinin sürgün ve 
baskılara karşı eylemi sürüyor
BTS emekçilerinin Demiryollarında sürgün ve baskılara 
karşı başlattığı oturma nöbeti eylemi devam ediyor.

Sendikaya üye oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan Uğur 
Tekstil işçileri, sürdürülen kararlı direnişin ardından işe 
iade edildi.

Gebze'de kurulu Enka Sac fabrikasında Birleşik Metal-İş 
üyesi işçiler, alınan grev kararını alkış ve sloganlar eşliğinde 
fabrikaya astı.

Atık kâğıt işçileri, arkadaşlarının 
serbest bırakılmasını sosyal 

medya hesaplarından şu mesajla 
duyurdu: "Müjdeli bir haberimiz 
var! ‘Sokaklardan atık toplamak 
suç değildir’ diye direndiği için 

tutuklanan; Kamil Aytar, Ahmet 
Karınca ve Mahmut Uzun serbest 
bırakıldı! Her fırsatta yineleyeceğiz; 
Kanunlar, yaşanılabilir bir ülke 
ve toplum içindir. Aramıza hoş 
geldiniz arkadaşlar..."

Ne olmuştu?
Polis ve Ümraniye Bele-

diyesi'nin zabıta ekipleri, 4 
Ekim'de atık kâğıt toplayıcı-
larının depolarını basmıştı. 
Çevik kuvvetin de katıldığı 
operasyonda atık kâğıt top-
layıcılarına gaz bombalarıyla 
saldıran polis 10'dan fazla işçi-
yi gözaltına almıştı. İşçilerden 
3'ü, 5 Ekim'de çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklan-
mıştı. 

İstanbul Ümraniye'de 'ruhsatsız' oldukları gerekçesiyle 
basılan depolarını korumak için direnen ve tutuklanan 3 katı 
atık kâğıt işçi tahliye edildi.

Enka Sac’da Grev Kararı 

Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerinde 

arabulucu sürecinin 
de sonuçsuz kaldığını 
ifade eden Enka işçileri, 
“Biz sendikalı olmak 
için örgütlendik. Çoğu 
konuda anlaşma sağlansa 
da bazı meselelerde 
anlaşma sağlanamadı. 
Grev kararımızı 
sendikamızla astık. Süreç 
greve giderse işçiler hazır” dedi.

Bakırköy Belediyesi işçilerinin direnişi 
80. gününde

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 
üyesi Bakırköy Belediyesi 

işçileri, taleplerinin karşılanması 
ve işten atılan işçilerin işe geri 
alınması için başlattığı mücadele 
sürüyor.

İstanbul’da CHP’li Bakırköy 
Belediyesi'nin işten çıkarttığı işçiler, 
grevlerinin 80. gününde Bakırköy 
Özgürlük Meydanı'nda açıklama 
yaptı. Açıklamayı, sendikanın 
Disiplin Kurulu Başkanı Nazife 
Toprak okudu.

İşçilerin 2018'den bu yana hakları 

için mücadele ettiğini hatırlatan 
Toprak, Belediye yönetiminin işçile-
re kuralsız ve güvencesiz çalışmayı 
dayattığını belirterek, “Bakırköy 
Belediyesi şirket işçilerine, işten 
atılma ve ücretsiz izne gönderilme 
başta olmak üzere maaşların düşü-
rülmesi, yemek paralarının brüt 5 
liraya indirilmesi, esnek, kuralsız 
ve güvencesiz çalıştırılma dayat-
maktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklama sıralanan taleplerin 
ardından sonlandırıldı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi Bakırköy Belediyesi 
işçileri, taleplerinin karşılanması ve işten atılan işçilerin işe 
geri alınması için başlattığı mücadele sürüyor.

Gebze Plastikçiler OSB'de kurulu bulunan ve eski adıyla 
Roma Plastik olarak da bilinen Egger Dekor fabrikasında 
DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası grev kararı astı.

Egger Dekor'da grev kararı

Fabrika önünde konuşan Lastik-
İş Genel Başkan Yardımcısı 

Ziya Ünal, 2015 yılı sonunda yetki 
tespit sonucunun olumlu 
geldiğini ancak patronun 
yetkiye itiraz ettiğini 
hatırlattı. İtirazın kendi 
lehlerine sonuçlanmasına 
karşın patronun yine TİS 
masasına yanaşmadığını 
belirten Ünal, yasa 
tanımayan, işçilere 
ve taleplerine saygı 

duymayan bu anlayışı boşa 
çıkaracaklarını söyledi.

Bursa’daki Cargill fabrikasında 17 Nisan 2018’de sendikal 
örgütlenme yapan işçilerin işten atılmasıyla başlayan 
direniş, işçilerinin TİS kazanımıyla sonuçlandı.

Cargill’de TİS kazanımı

Yıllarca süren örgütlenme 
mücadelesi ve 1280 günlük 

direnişin ardından Tekgıda-İş 
Sendikası yetki tespit belgesini 
aldı. Kar, kış demeden seslerini 

duyurmaya çalışan işçilerin 
sıradaki gündemi, sekiz işçinin işe 
iadesi ve Cargill patronuyla masaya 
oturarak toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması... 

Bel Karper yönetiminin, kazanılan TİS yetkisine rağmen 
sendika düşmanlığına devam etmesi sebebiyle, işçilerin 
fabrika önündeki direnişi sürüyor.

Bel Karper işçilerin direnişi sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 
bulunan Fransız sermayeli 

Bel Karper fabrikasında çalışırken 
Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş 
sendikasında örgütlenen ve Toplu 
İş Sözleşme hakkı kazanan işçilerin 
direnişi sürüyor. 

Direnişleri 6’ncı ayı geride bıra-
kan işçiler, “ilk günkü kararlılığı-
mızla nöbetteyiz” diyerek, güneş 
doğmadan ekmeği için yollara 
düşen, hakkını almak için örgütle-
nen ve mücadele eden tüm işçileri 
selamladılar. 



6 İŞÇİ GAZETESİ     |     20 Kasım-20 Aralık 2021     İŞÇİ CİNAYETLERİ

Sermaye Vampirdir, İşçi Kanı Emmektedir!

İSİG’in, yüzde 64’ünü ulusal basından; yüzde 
36’sını ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, 
aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, 
meslek örgütleri ve sendikalardan edindiği bilgilere 
dayanarak derlediği rapora göre Ekim ayında en az 
165 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

2021’in ilk on ayında en az 1853 işçi yaşamını 
yitirdi

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle: 
• Ocak ayında en az 203 işçi,
• Şubat ayında en az 142 işçi,
• Mart ayında en az 144 işçi,
• Nisan ayında en az 258 işçi,
• Mayıs ayında en az 239 işçi,
• Haziran ayında en az 180 işçi,
• Temmuz ayında en az 155 işçi,
• Ağustos ayında en az 178 işçi,
• Eylül ayında en az 189 işçi,
• Ekim ayında en az 165 işçi hayatını kaybetti.
• 2021 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinde en az 

1853 işçi arkadaşımızı kaybettik.
İnşaat İşkolunda en az 28 işçi hayatın kaybetti
Raporun diğer başlıkları ise şöyle:
165 emekçinin 145’i ücretli (işçi ve memur), 20’si 

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

İş cinayetlerinde ölenlerin 16’sı kadın işçi, 
149’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri eğitim, 
metal, sağlık ve genel işler işkollarında meydana 
geldi.

Beş göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü 
Suriyeli, 1’i Afganistanlı ve 1’i Gürcistanlı.

Ölümler en çok inşaat/yol, ticaret/büro/eğitim/
sinema, tarım/orman, sağlık, taşımacılık, madenci-
lik, konaklama, belediye/genel işler, kimya, metal, 
gıda, gemi/tersane, güvenlik ve enerji işkollarında 
meydana geldi.

• İnşaat İşkolunda en az 28 işçi hayatın kaybeder-
ken, Ticaret/Büro işkolunda 23, Tarım işkolunda 22 
işçi hayatını kaybetti. İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 
yarısı yüksekten düşme nedenli.

• Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında.
• Covid-19 nedenli ölümler en çok sağlık ve eği-

tim/büro işkollarında meydana geldi.
Ekim ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 9’u (yüz-

de 5,45) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, 
eğitim, büro, metal, sağlık ve güvenlik işkollarında 
çalışıyordu.

En fazla ölüm nedenleri Covid-19, ezilme/göçük, 
trafik/servis kazası, yüksekten düşme, zehirlenme/
boğulma, kalp krizi, şiddet, patlama/yanma, intihar, 
elektrik çarpması ve kesilme/kopma.

• Covid-19 nedeniyle: 15 ölüm sağlık, 14 ölüm 
büro/eğitim, 3 ölüm güvenlik...

• 2 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçi-
ler tarım işkolunda çalışıyordu.

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 51 emekçi 
bulunuyor. 

15 ölüm İstanbul’da; 8 ölüm Kocaeli’de; 7 ölüm 
Antalya’da; 6’şar ölüm Ankara, Bursa, Samsun ve 
Zonguldak’ta; 5’er ölüm İzmir, Konya, Rize, Sa-
karya, Şanlıurfa ve Uşak’ta; 4’er ölüm Çorum ve 
Eskişehir’de, 3’er ölüm Adana, Batman, Erzurum, 
Hakkari, Kayseri, Kütahya, Mersin, Tekirdağ ve 
Trabzon’da; 2’şer ölüm Aydın, Balıkesir, Bingöl, 
Çanakkale, Düzce, Giresun, Isparta, Malatya, Mani-
sa, Muğla, Niğde, Tokat ve Bulgaristan’da; 1 ölüm 
Adıyaman, Afyon, Bartın, Bolu, Denizli, Elazığ, 
Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kastamonu, Kırıkkale, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, 
Tunceli, Van, Çin ve Gana’da meydana geldi…

Ekim ayında en az 165, yılın ilk on ayında ise 
en az 1853 işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ekim ayı iş cinayetleri raporunu 
yayımladı. Rapora göre Ekim ayında en az 165, yılın ilk on ayında ise en az 1853 işçi 
hayatını kaybetti. 

Ekim ayında hayatını kaybeden 165 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Süleyman Arık, Recep Yıldız, Hüseyin Köse, Mustafa Altıparmak, İbrahim Kös, Mustafa Yalçın, Kaya Dursun, Kemal Kamacı, Veli Bilen, Uğur Özmen, Ni-
zamettin Alkan, Nedip Afgani, Ali Kubacık, Mehmet Sakı, Ali Özgün, Fehmi Batur, Mehmet Durmaz, Mehmet Esen, İsmail Demirci, Eyüp Ertuğrul, Şaban 
Coşkun, Mehmet Yıldırım, Cemil Hacıtemeloğlu, Ramazan Hacısalihoğlu, Sinan Taşkıran, Mustafa D., Ramazan Akkoyun, Zülküf Akarsu, İlyas Köken, Yakup 
Dursun, Erdal Aşkar, Zekeriya Yıldız, Fedai Büyüköztürk, Cemal Yücel, Mehmet Demir, Sadık Çiçek, Özkan Deniz, Suat Atlı, Ali Ekber Demirtaş, Murat Cey-
lan, Enes Burak, Yusuf Üzen, Abuzer Atakan Gür, Muhammet Saltuk Kalem, Murat Eken, Nedim Taş, Recep Kula, Kemal Kuruçay, Salman Ateş, Uğur Bakır, 
Ümmühani Yeşilkaya, Selami Bozacı, Yaşar Demirbaş, Melek İnci Göktuğ, Serdar Davarcı, Ali Yurdakul, Nurcan Uçar, Alihan Özkaya, Kamil Soydan, Lütfiye 
Terzi Özer, Ramazan Şadet Güvercin, Zeki Nalbantoğlu, Ahmet Tuğral, Ömer Gökdemir, Hasan Ali Yıldırım, Yılmaz Ateşalp, Ahmet Çukur, Ahmethan Şanlı, 
Emrah İlker, Aslıhan Kazın, İpek Akın, Engin Tümen, Ali Yücel, Muhammet Emin Şenateş, Ramazan Yalçın, Şakir Avcı, Köksal Zeynel, Ahmet İnanır, Ali Gök-
çe, Mustafa İhtiyar, Adem Sayın, Arif Kartal, Ferhat Akyol, Cömert Özcan, Zeki Zencirli, İbrahim Heydo, Hakan Kolcu, Mehmet Öztürk, Atakan Ağdaş, Nuri 
Aydın, Osman Güler, Muhsin Yalçın, Veysi Emre, Emin Özcan, İbrahim Yiğit, Ramazan Enes Şimşek, Nurettin Uçak, Bahri Dinç, Ali Bayar, Orhan Hançer, Ke-
mal Demir, Ergün Yıldız, Emrullah Anşin, Ömer Faruk Kaya, Sinan Çelik, Nurbay Irmak, Gazi Çiçek, Süleyman Yavuz, Mustafa Yaş, Muzaffer Uzun, Dursun 
Güleç, Yusuf Kahveci, Hafız Yoğurtçu, Ümit Ceylan, Emre Özdoğan, Gökhan Nas, Metin Altun, Muaz Bellikli, Oğuz Güzey, Beka Iremadze, Serap Yeşil, Orhan 
Yurtcu, Bekir Koç, Rümeysa Berin Şen, Hüseyin Taflan, Lokman Toksoy, Fadıl Çekiç, Ahmet Dikmen, Elif Aydın Yamak, İlknur Ünal, Melek Çolak, Sevgül 
Memet, Ceren Döğerli Kantar, Hakan Kocaefe, Fatma Yeşil, Ramazan Öztürk, Abdullah Canataroğlu, Nagihan Özcan, Mustafa Duran, Emrah Meydan, Ömer 
Fırıncı, Ayberk Karagöz, Bülent Üstüner, Cebrail Şahin, Muharrem Can, Ferdi S., Mustafa Arslan, Ahmet Özbey, Mehmet Güngör, Bilal Öztürk, Adem Topbaş, 
İrfan Çelik, Süleyman Şen, Turgay Kayaalp, Yavuz Barlas, Necmiye Çavdar, Yaşar Soylu, Ali Doğan, A.E., Namık Çöloğlu, Seyfettin Kara, Salih Tiriç, Abubekir 
Akpınar, Recep Polat ve ismini öğrenemediğimiz bir işçi...

Genç 
öğretmen 

adayı Fedai 
Altun’dan 
geriye Twitter 
hesabından 
yaptığı 
paylaşımlar 
kaldı. 

Fedai Öğret-
men Twitter 
hesabından 
en son 8 Ekim 
tarihinde inşa-
ata çalışırken 
yapmış olduğu 
“Alın size 83 

puanın mükafatı (beden eğitimi)” paylaşımı 
yeniden gündem oldu.

‘Hakkımı size helal etmiyorum’
Altun, şubat ayında yaptığı bir başka paylaşı-

mında ise, “#Kaybeden60binolmayacak Beden 
eğitimi mezunuyum 80,55 puan aldım sizin yü-
zünüzden atanamıyorum. Aile baskısı yüzün-
den ağır şartlarda çalışmak zorundayım bunun 
vebalini acaba kim ödeyecek. Ben hakkımı size 
helal etmiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Altun’un akrabalarının paylaştığı bilgilere 
göre çalışma alanında işçi sağlığı ve güvenli-
ği ile ilgili hiçbir önlem alınmamış. Boyadığı 
trafonun elektriği kesilmediği gibi koruyucu 
eldiven, ayakkabı da verilmemiş.

11 Kasım 2021

Atanamayan öğretmen elektrik akımına 
kapılarak hayatını kaybetti
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan 23 
yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, mezarlıkta elektrik 
trafosu boyarken hayatını kaybetti.

Mersin’in Gülnar ilçesinde 
yapımı devam eden Akkuyu 
Nükleer Santralı’nda çalışan 
bir işçi, şantiyede 10 günde 3 
işçisinin iş cinayetinde yaşamı-
nı yitirdiğini söyledi. İşçinin 
aktardığına göre 1 Kasım’da 
Rus bir çalışan 
nükleer santra-
lın çekirdeğin-
de çalışırken 
yüksekten 
düşerek, 10 Ka-
sım’da da Em-
rah Ballı adlı 
çalışan elektrik 

akımına kapılarak yaşamını 
yitirdi. Ballı’nın ölümünden 
hemen sonra ise bir işçi daha 
nükleer inşaatında yüksekten 
düşerek yaşamını yitirdi. 

14 Kasım 2021

Santral inşaatı ölüm saçıyor
Mersin’de yapımı devam eden nükleer santral 
inşaatında çalışan bir işçi 10 günde 3 iş 
cinayeti gerçekleştiğini söyledi. İşçi, inşaattaki 
ölümlerin ihmaller ve ekipman eksiklikleri 
nedeniyle meydana geldiğini aktardı.
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Kapitalizm Çürümüştür, Devrim İnsanlığın Dirilişidir!

Göçmen işçilerin en çok karşılaştıkları 
sorunlardan bazıları, uzun süreli 

çalışmalar, kiraladıkları kötü evlerde kalabalık 
yaşama zorunluluğudur ve bunların yanında 
bu günün koşullarında aylık kazandıkları 
para 1700 TL civarındadır. Sorun yaşadıkları 
patronlar tarafından çoğu zaman bu paraya bile 
el konuluyor. Güvencesiz kayıtsız çalışmaları 
da cabası. Türkiye’yi kendi ülkelerine tercih 
etmelerinin sebebi döviz kur farkıydı ancak 
dövizin Türkiye’de yükselişe geçmesiyle bu 
konuda avantajlarını yitirmiş durumdadırlar. 

Orta Asyalı göçmen işçiler için ise daha çok ül-
kelerindeki kaotik durum, yaşadıkları ekonomik 
kriz öne çıkıyor. Ülkeye girişleri kaçak yollarla, 
para karşılığı oluyor. Çalışma alanları daha çok 
merdiven altı atölyeler olmak üzere deri, tekstil 
ve inşaat sektörü. Suriyeli işçiler için ise Antep, 
Denizli ve Maraş’taki tekstil sektörü öne çıkmak-
tadır. Kara Afrikalı göçmen işçiler ise çok uluslu 
şirketlerin kendi ülkelerinin yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarının pervasız talanına girişmesi ile, 
yaşam standartları gözetilmeksizin (kuralsız ma-
den çıkarmaları sonucu oluşan kalıcı ve bulaşıcı 
hastalıklar, çocuk emeğinin kuralsız sömürüsü, 
yaratılan yoksulluk en büyük sorunlarından-
dır) göçmen işçi konumuna düşürülmüştür. Bu 
işçilerin çalışma alanı genelde Tahtakale piyasası 
diye bildiğimiz, el araç-gereçleri üretimimin 
olduğu merdiven altı atölyeler ve seyyar satıcılık 
oluyor.

İranlı göçmen işçiler ise Türkiye’de bulunan 
göçmen işçilerin içinde sınıf bilinci en gelişkin 
olanlardır. Çoğunluğu İran rejimi ile yaşadı-
ğı çelişkiden kaynaklı İran’da tutsaklıktan ve 
idamdan kaçan, AB’ye geçmek için yolu Türki-
ye’ye düşmüş olan siyasi sığınmacılardır. AB’nin 
siyasi sığınmacı işlemlerini yıllardır beklemeye 
almasından kaynaklı Türkiye’de kalıp yaşamsal 
zaruretlerini karşılamak üzere daha çok tekstil 
ve sanayi atölyelerinde çalışmaya başlamışlar. 
En büyük endişeleri Türkiye’nin kendilerini 
İran’a iade etme ihtimalidir, AB vizesi beklemek-
tedirler.

TC’nin göçmenlere yaklaşımı
Mali sıkıntı yaşanan ülke yönetiminin en yetki-

li ağzı, “AB para vermese sınırı açarım” tehdidi, 
ABD ile Afgan mülteciler üzerine iyi bir iktisadi 
anlaşma yapan kafa, insani değil tahsildar kafası 
ile konuya yaklaşmaktır. “Onların bizim ülke-
mizde ne işi var” sorusunu soranların ise “sizin 
askerinizin, eğittiğiniz çetelerin Suriye’de ne işi 
var” sorusuna insani bir cevap vermeleri gerekir. 
Bu kişilerin önce Saray Rejiminin, AB ve ABD ile 
yapılan savaş ve rant anlaşmalarını açıklamaları 
istenmelidir. Savaş teskerelerini devletin bekası 
olarak görüp Suriye’de, Afganistan’da, Libya’da, 
Kafkaslar ’da ABD adına savaşmak olsa olsa em-
peryalistlere uşaklık, müteahhit çetesinin bekası 

olur. Şimdi ise “sınır namustur” 
söylemi ile Saray Rejiminin sözde 
muhalif başı CHP, birçok kez aske-
rin sınır ötesinde operasyon yap-
masına olanak tanıyan teskerelerine 
“evet” diyerek,  başkalarının sını-
rının ihlaline onay vermiştir. IŞİD 
çeteleri ile iş tutmak, petrol, zeytin, 
hububat çalmak, binlerce kadının 
pazarlarda satılmasına göz yummak 
söz konusu iken, inşaat çetelerine 
sınır ötesine dadanması ve başka 
ülkelerin doğasını yağmalaması, ye-
tiştirdiğiniz çeteler yüzünden başka 
ülkelerde yaşanan kaostan kaynaklı 
binlerce insanın kaçarken denizlerde boğulması 
söz konusu iken, bütün bu konularda sarayın 
iktidar cephesinin arkasında durmanız namus-
suzluk değilse nedir?

Göçmen işçiler için İŞKUR’da çıkarılan bir bro-
şürde işçi haklarından bahsedilirken diğer taraf-
ta göçmen işçi, çalışmak için bir yıldan sekiz yıla 
kadar olan çalışma iznini (geçici çalışma belgesi) 
yasal olarak patronun insafına bırakmaktadır. 
Bu durumda göçmen işçi yoğun sömürü karşı-
sında nasıl haklarını savunabilir ki?

Krizi örtme çabası: Irkçılık
  Bütün kapitalist ülkelerin kendi kontrolleri 

zora düştüğünde kullandıkları yedek bir kon-
tra güçleri vardır. TC bu konuda en deneyimli 
ülkelerdendir. Sistem tıkandığında ırkçılık öne 
çıkar, hazır düşman yaratılır. Devrimciler, Ale-
viler, Kürtler, Gayrimüslimler hazır düşmandır. 
Orman yanar, beceriksizliğin üstü Kürt devrimci 
avı ile örtülmeye çalışılır. Selde hedefte başka 
düşman. Şimdi ekonomik krizin, geçinememe-
nin, işsizliğin faturası göçmen işçilere kesilmeye 
çalışılıyor.

Medyada “her konuda uzman”lar, göçmen iş-
çilere düşman ideolojiler yaratıyor, yaşanmamış 
olaylar bu topraklarda yaşanmış gibi gösterile-
rek göçmen düşmanlığı servis ediliyor. Yaşanan 
tekil olaylar bütün göçmenlerin aleyhine yazılı-
yor. Göçmen işçilere karşı fiziki linç girişimleri 
başlıyor. Ankara Altındağ’da polisin kitleyi 
göçmen evlerine yönlendirme görüntüleri, daha 

önce yaşanan Sivas katliamı görün-
tüleri ile benzerdir. Şimdi ise yaşa-
nan Afgan göçü gündemde.  İran’ı 
geçip Van’a inmelerinin bir SADAT 
(Devletin paramiliter çete yetiştiren 
resmi örgütü) organizasyonu oldu-
ğu tartışılıyor. Ülke içinde  birimi-
zin kendi memleketine gitmesi HES 
kodu onayına bağlı iken Van’dan 
Zeytinburnu’na kontrolsüz bir 
şekilde gelen göçmenler bir devlet 
organizasyonu değilse nedir?

Şimdi her gün daha geriye giden 
Saray Rejimi krizin üstünü örtmek 

için yeni düşman olarak, kurban olarak göçmen 
işçileri seçmiştir. Onlara karşı oluşacak cana-
varca girişimlerde bir sakınca görmemektedir. 
Hazırda bekleyen ırkın militanlarını sahaya 
sürmektedir. 

Sınıf kardeşliği çerçevesinde göçmen 
işçilik

 Anadolu’daki işçilerin büyük çoğunluğu 
göçmen işçilerin düşük ücretlerde çalışmasından 
rahatsız. Onların yüzünden iş bulamamaktan 
şikayetçi. Gerçekçi olan bu durum, bizim sınıf 
bilincimizin ve örgütlülüğümüzün zayıf olma-
sından kaynaklıdır. Bizlere göre dünyanın bütün 
işçileri kardeştir. “Kurtuluşumuz, birlikte müca-
deleden geçer” dediğimizde durum değişir.

 Egemenlerin en tedirgin olduğu konu budur.   
Bunu da en rahat göçmen işçiliğine yaklaşı-
mından anlıyoruz. Devletin göçmen işçi eğitim 
uyum programlarında çalışmaya dahil ettiği 
sivil toplum örgütlerinin arasında sendikalar 
yerine Diyanet İşleri Başkanlığının yer alması 
herhalde hak talebi yerine kadere razı olmayı 
şükretmeyi öğretmek istemelerindendir. 

Burada asıl sorun patron devletinin göçmen 
işçilere yaklaşımının yanında, bizim konuya 
bakışımızdır. Bizlerin hak gasplarının hesabını 
patronlara sormak yerine toprağından edilmiş 
olan ve tek derdi karın tokluğu olan göçmen 
işçiye sorumluluğu yüklemek, bilinç eksikliğidir. 
Bu durumda patron kârlı çıkar.

 Göçmen işçiler konusunda işçi sendikalarının 
bırakın örgütlenmeyi, onlara sahip çıkmaları 
noktasında bile örnekler çok az ve tekildir. Üye-
lik, SGK kayıtlarının olmamasından kaynaklı 
yapılamamaktadır. Konfederasyonlarda Türk-
İş “öncelik Türk işçisi” savını öne sürmesine 
rağmen açık kalan mikrofonlarda onu da masa-
da sattığı beyan olmuştur.  HAK-İş ise konuyu 
“ümmet kardeşliğinden” öteye götürmüyor. 
“Saray Rejimi ne derse o olur” sendikacılığı ya-
pıyor. DİSK’in göçmen işçiliği programı var ama 
fiili bir girişim yok. Basın açıklamaları artık bu 
toprakların işçisine de göçmen işçiye de derman 
olmuyor.

İş burada ilerici işçilere kalmaktadır. Göçmen 
işçilerin güvencesiz, kayıtsız, uzun çalışma 
saatlerinde ucuz iş gücü olarak kullanılmala-
rına karşı çıkmak, göçmen işçilerin bize karşı 
yedek iş gücü olarak kullanılmasını engellemek 
demektir. Bu en başta bütün işçi sınıfının kaza-
nımıdır. Bunun en güzel örneği Antep, Maraş ve 
Adana’daki  ayakkabı sektöründeki Saya grevi-
dir. Yerli ve göçmen işçiler birlikte hareket ettiler 
ve kazanım elde ettiler.

  Burada en büyük görevin işçi sınıfının kur-
tuluşunu, halkların kardeşliğini kendine pers-
pektif eden öncü işçilerin iş yeri komitelerinde 
örgütlenmeleri olduğu görülmektedir.

Bir yokluktan başka bir yokluğa zorunlu göç
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Susma Seyretme Örgütlen; Örgüt Özgürlüktür!

Başak Demirtaş’a hapis cezası

Geçtiğimiz günlerde 
Eski MİT Kontrterör 

Daire Başkanı Mehmet 
Eymür'ün, T24 Ankara 
Temsilcisi Gökçer 
Tahincioğlu'yla yaptığı 
röportaj yayınlandı. 
Röportajda çarpıcı 
açıklamalar yer alıyordu. 
En dikkat çekici yanı 
ise işkenceden pişman 
olmadığını söylediği 
kısımdı. Hatta bu 
röportajının üzerine Halk 
TV canlı yayınına konuk 
olarak katıldı ve aynı 
açıklamaları orada da yaptı. 

Biz İşçi Gazetesi olarak bu 
devleti tarif ederken, Ekim 
devrimi sonrası ortaklaşa 
sömürge olarak kurulmuş 
ve Ekim devriminin yayıl-
masını engellemeye çalışan, 
tampon görevi üstelenen bir 
devlet olarak tarif ederiz. 
Devletin örgütleniş tarzı 
hep iç savaşa göre olmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Mustafa Suphi ve yoldaşla-

rının bizzat Mustafa Ke-
mal’in emri ile Karadeniz’de 
boğdurulması bunun bir 
kanıtıdır. 1938 yılında yine 
Mustafa Kemal’in emri ile 
Dersim’de gerçekleştirilen 
katliam bunun kanıtıdır. 
Deniz, Mahir, İbo gibi 
birçok devrimcinin katle-
dilmesi bunun kanıtıdır. 
T.C devleti kurulduğu ilk 
günden beri içeride devrim-
cileri boğazlarken dışarıda 
da sömürgeci efendilerine 
uşaklık etmekten geri dur-
mamıştır. 

Bu nedenle bir devlet 
görevlisi olan Mehmet 
Eymür’ün itirafları bizleri 
şaşırtmıyor. Bizzat o işken-
celeri yaşayanlar olarak 
bunların var olduğunu za-
ten biliyorduk. İşkence bir 
devlet politikasıdır. Bizi asıl 
şaşırtan Eymür’ün bunları 
itiraf ediyor olmasıdır. Aklı-
mıza ilk gelen soru neden? 
Eymür bunları neden itiraf 
ediyor. Bizce bunun iki ne-

deni olabilir. Bu iki neden 
birbirine alternatif olmak 
zorunda değil elbette. İkisi 
de aynı anda olabilir. 

Birinci neden devlet 
içindeki çetelerin sava-
şının bir sonucu olması. 
İşçi gazetesini düzenli 
takip edenler bilir. Bizler 
son dönemde T.C devleti-
nin aldığı özel hali saray 
rejimi olarak tarif ederiz. 
Yağma, rant ve savaş 
ekonomisine dayalı olan bu 
durumun bir sonucu olarak 
da devlet içindeki çeteleş-
meye, hatta devletin çete-
leşmesine vurgu yaparız. 
Eymür hangi çetenin sözcü-
sü olarak konuştu bilmiyo-
ruz, açıkçası işin o kısmını 
çokta merak etmiyoruz ama 
yaptığı açıklamalar, verdi-
ği isimlere bakınca rakip 
çeteyi anlayabiliyoruz. Yani 
devlet içindeki çetelerin 
savaşının bir hamlesi olarak 
Eymür bu açıklamaları yap-
mış olabilir kanaatindeyiz. 

İkinci neden ise işkence-
nin meşrulaştırılmasıdır. En 
baştan söyleyelim işkence 
bir insanlık suçudur. Bu-
nun hiçbir durumda, hiçbir 
şekilde kabul edilebilir bir 
tarafı yoktur. Fakat Mehmet 
Eymür verdiği röportajda 
işkence yaptığını kabul et-
miştir. Bunu devletine hiz-
met olarak yaptığını söyle-
miş ve pişman olmadığının 
altını çizmiştir. Sonrasında 
çıktığı canlı yayında da 
gayet rahat bir şekilde bunu 
tekrarlamıştır. Yani bunun 
normal bir şey olduğunu, 

her devletin bunu yaptığı-
nı ve insanlık var olduğu 
sürece de işkencenin var 
olacağını iddia etmiştir. 

Tekrar olması pahasına 
söyleyelim, bizler bu iş-
kenceleri ve daha fazlasını 
işkenceyi bizzat yaşayan-
lar olarak zaten biliyoruz. 
İşkencecilerimizi tanıyo-
ruz.  Mustafa Suphi, Deniz, 
Mahir, İbo, Ulaş, Bekir ve 
Serkan. Ve binlerce yolda-
şımıza yapılan işkencelerin 
hesabını kuracağımız işçi 
iktidarı ile soracağız. Sosya-
lizm ile soracağız.

Mehmet Eymür’den işkence itirafı

Bizler elbette ki hukukçular gibi bir olayı 
yorumlayıp karar veremeyiz. Daha 

doğrusu hukukçular kadar rahat fikir sahibi 
olamayabiliriz. Fakat bizler biliyoruz ki, 
yaşadığımız ülkede burjuva anlamda dahi 
hukuk kalmamıştır. Eskiden de haksızlık 
vardı. Eskiden de hukuka aykırı birçok karar 
alınıyordu fakat en azından göstermelikte 
olsa bir senaryo hayata geçirilmeye 
çalışılıyordu. Geldiğimiz noktada artık 
bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmadan 
kişiler hapse atılabiliyor. Cezaevinde 5. yılını 
dolduran Selahattin Demirtaş ve binlerce 
HDP’li, binlerce devrimci gibi. 

Bu hukuksuzluk, bu pervasızlıktan nasi-
bini son alan kişi de Başak Demirtaş. Başak 
Demirtaş’a, gerçeğe aykırı bir sağlık raporu 

aldığı iddiasıyla 3 Mart 2018 tarihinde açılan 
davada, 10 Kasım 2021 tarihinde, Diyarbakır 
6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, raporu 
düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay ha-
pis cezası verildi. Konuya ilişkin avukatları-
nın yaptığı açıklama durumu özetler nitelikte. 

Avukatların yaptığı açıklamada, Başak 
Demirtaş’ın sağlık sorunu nedeniyle aldığı ra-
porun tarihinin bilerek farklı yazıldığını belir-
tildi. Başak Demirtaş, sağlık sorunları devam 
ediyorken 11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır 
Kayapınar Aile Sağlık Merkezi’ne giderek 
muayene olmuş, hakkında beş günlük sağ-
lık raporu düzenlenmiştir. Ancak kendisine 
verilen ve onun tarafından da görev yaptığı 
okula sunulan rapor nüshasında, raporun 
düzenlenme tarihi hatalı bir şekilde, 14 Aralık 

2015 olarak yazılmıştır denildi. 
Gerçek kayıtların yazılı oldu-
ğu poliklinik defterinin aslına 
bakıldığında sorunun rahatlıkla 
çözülebileceğini, fakat mahke-
menin bu poliklinik defterini 
resmi yollarla istemesine rağ-
men defterin gönderilmediği, 
mahkemenin de defterin aslını 
görmeden karar verdiği yönün-
de açıklamalarda bulunan avu-
katlar, kararın özellikle Başak 
Demirtaş’ın gündeme geldiği 
bu günlerde verilmiş olmasına 
dikkat çekti. 

Bir kez daha görüyoruz ki; 
hukuk, adalet kavramları siyasi 
rant uğruna, intikam duygusu 
ile yok sayılıyor. Unutulmamalı 
ki adalet bir gün herkese lazım 
olacak. Ve biz işçiler, emekçiler, 
ezilen halklar adaletimizi kendi 
ellerimizle sağlayacağız. 

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel 
dizisinden esinlenerek sosyal medya da 

gördüğü “La Kasa Da Para Yok” görselini 
whatsapp durumunda paylaşan Hakan Dağlı’nın 
iş akdi “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve 
yönetimini küçük düşürücü, rencide edici 
paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle feshedildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul’un çeşitli 
ilçelerindeki bankalarda şube müdürlüğü yaptığı-
nı belirten Dağlı, “Son olarak Esentepe Kurumsal 
Şube’de görev yaparken iş akdim feshedildi. Bir 
caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım öden-
mek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım 
süre içerisinde gereksiz yere yetki unvan indirim-
leri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kade-
me aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne 
atandım. Daha sonra 6 ay açığa alındım. Gerekçe 
ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. 
En sonunda iş akdim feshedildi. Üstelik sadece 
kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık 
emek var. İnsan inanamıyor” diye konuştu.

Whatsapp paylaşımı 
işten çıkarttı
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Susma Seyretme Örgütlen; Örgüt Özgürlüktür!

Geçen ay gerçekleştirilen bir 
sokak röportajında “Günde 

14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, 
amacım yok. Ben bunun için mi 
geldim dünyaya, çalışmak için mi 
sadece?” sözleriyle sosyal medyada 
gündem olan Getir kuryesinin işten 
çıkarıldığı iddia edildi.

Kuryenin işten çıkarıldığı iddia-
ları üzerine sosyal medya kullanı-
cıları Getir’e tepki gösterdi. Getir 
ise tepkiler üzerine yaptığı yazılı 
açıklamada, kuryenin işine son 
verilmesinin kendileriyle veya ver-
diği röportajla ilgisinin olmadığını 
belirterek “Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu nedeniyle detayları açık-
layamasak da Vigo şirketinden 
aldığımız bilgiye göre iş disiplini 
ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi 
sonlandırılmıştır” dedi.

Getir’in konuya ilişkin 
açıklaması şöyle:

“Getir sistemindeki bir kuryenin 
yaptığı sokak röportajı sonrası işten 
çıkarıldığına yönelik paylaşımlar 
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişi 
esnaf kurye olarak kendi hesabına 
Virgo şirketi ile çalışmaktaydı. Kur-
ye bahsi geçen açıklamaları 1 buçuk 
ay önce yapmıştır ve bununla ilgili 
herhangi bir yaptırıma uğramamış-
tır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
nedeniyle detayları açıklayamasak 
da Vigo şirketinden aldığımız bil-
giye göre iş disiplini ile ilgili başka 
sebeplerle sözleşmesi sonlandırıl-
mıştır. Bu kararın kuryenin daha 
önce yaptığı açıklama ile herhangi 
bir ilgisi yoktur.”

“Hiçbir gerekçe sunmadılar”
Cumhuriyet‘e konuşan motokur-

ye, röportaj sonrası kendisine bir 
yıldırma politikası uygulandığını 
belirterek, “Dün beni WhatsApp 
grubundan çıkarmışlar. Arkamdan 
da ‘Arkadaşımız işi bıraktı’ demiş-
ler. Benim haberim yoktu, internet 
paketim yoktu, o yüzden bakama-
dım. Ondan sonra arkadaşlarım 
aramaya başladı, ‘Niye işi bıraktın’ 
diye. Ben de işi bırakmadığımı söy-
ledim. ‘Gruptan çıkardılar’ deyince 
işten attıklarını anladım. Ve gerçek-
ten de işten atmışlar. Hiçbir gerekçe 
de sunmadılar” dedi.

“Kaza yaptığım motorun 
masrafını bana ödettiler”

Kurye, yaşananları şöyle anlattı:
“Beni dün işten fiili olarak çı-

kardılar. Ama zaten o röportajın 
ertesi günü çok ters davranmaya 
başlamışlardı. Baskı yapıyorlardı 
ve tehdit ediyorlardı. İki lafın başı 
‘Bak seni çıkartırız, seni çıkartma-
dığımıza dua et’ falan gibi laflar-
la bana baskı uyguluyorlardı. O 
zaman çıkartamadılar çünkü tepki 
yiyeceklerini biliyorlardı. O dönem 
bana tanınmış sayfalardan destek 
gelmişti ‘Bizim sana desteğimiz var, 
eğer seni işten atarlarsa kamuoyu 
oluşturalım’ şeklinde. O yüzden o 
dönem çıkartamadılar. Ama bana 
bir yıldırma politikası uygulamaya 
başladılar. ‘Çıkaramıyorsak, kendi 
gitsin’ mantığı ile… Örneğin motor-
la kaza yaptım. Motorun masrafını 
bana ödettirdiler. Normalde hiçbir 

kurye veya şoför, kaza yaptığında 
oluşan hasarı ödemez. Bana ödet-
tirdiler motorun hasarını. Ben de 
tamam dedim. Benden ‘Ben niye 
ödeyeceğim, ben çıkıyorum’ deme-
mi bekliyorlardı. Ben de demedim, 
inadına devam ettim.”

“Ondan sonra, 1 hafta önce 
müdürümüz beni aradı. ‘Böyle bir 
durum var, seni işten çıkarmak isti-
yorlar’ dedi. Ben de, ‘Nasıl çıkarta-
caklar, çıkartamazlar, tepki alırlar’ 
dedim. O da ‘Yok, aradan zaman 
geçtiğini düşünüyorlar, olayın unu-
tulduğunu düşünüyorlar, çıkarata-
caklar’ dedi. ‘O yüzden ben senin 
için bir şans daha istedim, bir daha 
sakın öyle röportaj falan verme, son 
şansını da kaybetme’ dedi. Ben de 
‘Tamam abi, söz veriyorum, yemin 
ediyorum yapmayacağım’ dedim. 
Ve yapmadım da.”

“Arkamdan ‘işi bıraktı’ 
demişler”

Dün kendisini işten çıkarttıklarını 
söyleyen kurye, “1 hafta önce öyle 
deyip, şimdi işten çıkarmaları dalga 

geçer gibi oldu. Hadi o gün çıkar-
salar gam yemeyeceğim. Dün beni 
WhatsApp grubundan çıkarmışlar. 
Arkamdan da ‘Arkadaşımız işi bı-
raktı’. Benim de hiç haberim yoktu, 
internet paketim yoktu, o yüzden 
bakamadım. Ondan sonra arka-
daşlarım aramaya başladı, ‘Niye işi 
bıraktın’ diye. Ben de işi bırakmadı-
ğımı söyledim. ‘Gruptan çıkardılar’ 
deyince işten attıklarını anladım. 
Ve gerçekten de işten atmışlar. 
Hiçbir gerekçe de sunmadılar” diye  
konuştu.

“5 saatlik ücretimi 
yatırmadılar”

“Röportaj sonrası beni arayan bir 
yetkiliye, geçen ay 5 saatimi eksik 
yatırdıklarını söylemiştim” diyen 
motokurye, “Sorumlu kişi oldu-
ğu için ona söyledim. ‘Biz neyin 
derdindeyiz, biz neyin derdindesin 
kardeşim, üçün beşin lafını mı yapı-
yorsun? Seni işten çıkarmadığımıza 
dua et’ dedi. Ödemesi yapılmayan 5 
saatim de o şekilde kaldı” ifadeleri-
ni kullandı.

“Hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardılar”
Sokak röportajında günde 14 saat çalıştığını söyleyerek 
koşullardan şikayet eden Getir kuryesinin işine son verildi. 
Cumhuriyet’in ulaştığı moto kurye, işten çıkarıldığını 
arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

Şenyaşar ailesinden özür dileyen AKP 
Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’ya 

seslenen Ferit Şenyaşar, “Fakıbaba adliye 
binası önüne gelerek anneden helallik alsın” 
dedi.

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ko-
ruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki 
oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırıdan 
yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Urfa Adli-
yesi önündeki Adalet Nöbeti, 254’üncü gününde 
devam ediyor. Aile sabah erken saatlerde Suruç 
ilçesinde bulunan evlerinden 42 kilometre yol 
alarak, adliye binası önüne geldi.

“Adalet Nöbeti’miz 254’üncü gününde zulüm 
altında devam ediyor” diyen Ferit Şenyaşar, 
Türkiye’de demokrasi, hukuk, adaletten bahse-
den herkesin Urfa Adliyesi önünde yaşananları 
görmezden gelmemesi gerektiğinin söyledi. 
Şenyaşar, “Hukuktan bahseden kim olursa olsun 
anneyi dinlemedikten sonra söylediklerinin hiç 
bir anlamı yok. Adalet Bakanı’nın kürsülerde 
bahsettiği adalet hiç kimseye inandırıcı gelmi-
yor. Bakan anneyi görmezden gelerek adaletten 

bahsetse toplumda bir karşılığı olmaz. Bütün 
muhalefet partileri davamızı takip ediyor. Bir 
katliam oldu ve bir aile yok edildi. Ailemizden 
bir kişi (Fadıl Şenyaşar) siyasi kararlarla tutuklu 
bulunuyor. Yargı üzerinde büyük bir baskı var 
ve bunu herkes biliyor” diye konuştu.

AKP Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 
12 Kasım’da bir televizyon kanalında “Şenyaşar 
ailesine ‘terörist’ dediğim için 
utandım” sözlerini hatırlatan 
Şenyaşar, “Fakıbaba katliam-
dan sonra vekilin (İbrahim 
Halil Yıldız) yanında olmuştu. 
Uzun bir süre sonra Urfa’ya 
geldi ve vatandaşları ziyaret 
etti. Onurlu Urfa halkı Fakıba-
ba’yı gördükleri yerde adliye 
binası önüne yönlendirmiş. 
Halk ‘Annenin talebi bizim ta-
lebimiz o talebi karşılamadan 
Urfa’ya gelmeyin’ demişler. 
Bu tepkilerden sonra 3 yıl 5 ay 

geçmiş olsa da ailemizin bir örgüt ile bağlantısı 
olmadığını, utandığını söylemiş. Bu açıklama 
bizim için önemli ve değerlidir. O dönem Cum-
hurbaşkanı da ailemizi ‘terörist’ ilan etmişti. 
Bunun böyle olmadığını devlet biliyor. Cum-
hurbaşkanı hala sessizliğini koruyor. Benzer bir 
açıklamayı Cumhurbaşkanı’ndan da bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

“AKP’li Fakıbaba adliye önünde helallik istesin”
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Dünyanın sayılı iş ve tarım 
makineleri üreticilerinden 

John Deere şirketinde çalışan 
10 binden fazla işçi 14 Ekim'de 
greve çıktı. Grev ABD’nin çeşitli 
eyaletlerinde bulunan toplam 14 
fabrikayı kapsıyor. John Deere 
işçileri, son iki yılda ABD’de özel 
sektörde yapılan en büyük grevi 
gerçekleştiriyor.

Şirket rekor oranda kâr açıklarken 
işçilere %5-6 oranında zam teklif 
etti. Birleşik Otomobil İşçileri Sen-
dikası'na üye işçiler, şirketin teklif 
ettiği sözleşmeyi kabul etmedi. Pan-
demi boyunca günde 10-12 saate 
varan sürelerde çalışmaya zorlan-
dıklarını beliren işçiler ayrıca pos-
tabaşlarının sürekli işçileri gözetle-
diğini ve sürekli hakaretlere maruz 

kaldıklarını ifade ediyor. 
Yalnızca ücret artışı için 
değil, daha iyi koşullarda, 
fazla mesaiye zorlanma-
dan ve hakaretlere maruz 
kalmadan çalışabilmek 
için greve çıktıklarını dile 
getiren işçiler, grev başa-
rıya ulaşırsa bunun tüm 
sektörler için fark yarata-
cağını vurguluyor.

DÜNYADAN

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Dünyanın üzerinde bir heyulâ dolaşıyor!

Hayat pahalılığına, düşük 
ücretlere, hayatı felç eden su 

ve elektrik kesintilerine, baskı ve 
yasaklara karşı öfkenin yükseldiği 
İran’da,Öğretmenler emekliler, 
belediye çalışanları, sağlık ve 
bakım işçileri  çeşitli şehirlerde 
meydanlara çıkarak tepkilerini 
gösterdi.

Geçtiğimiz yıl İran’ı etkisi altına 
alan protesto dalgasına bu yıl sayı-

sız grev ve protestolar eklendi. Biri-
ken sorunlarına karşı uzun zaman-
dır taleplerini duyurmak için çeşitli 
eylemler düzenleyen öğretmenler, 
yeni öğretim yılının başlamasıyla 
birlikte yeniden meydanlara çıktı-
lar. Son olarak 14 Ekim'de Tahran, 
İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere 
40’ın üzerinde şehirde düzenledik-
leri gösterilerle seslerini yükseltti-

ler. Düşük ve geciken 
ücretlere, büyüyen 
öğretmen açığına 
rağmen artan işten 
atmalara, işsizlik 
sebebiyle intihar va-
kalarındaki artışlara 
karşı bir araya gelen 
öğretmenler, ülke 
genelinde Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı ye-
rel kurumlar önünde 
protestolar düzenle-
diler.

İran'da emekçilerin öfkesi sürüyor

Kapitalizm fazladan ömür sürmektedir. Fazladan ömür 
süren, kendini zorla yaşatmaya çalışan her canlı gibi 
kapitalizmde git gide bir ucubeye dönüşmektedir. 
Çirkinliğini gizleyecek maskesi de kalmadı artık. Dünyanın 
her yerinde işçiler, emekçiler, halklar, kendilerinden çalınan 
hakları için eyleme geçiyor. Bu eylemler henüz sosyalizm 

talepli değil, henüz yönünü tam bulabilmiş değil ama 
işçi sınıfı ve dünyanın ezilen halkları, kendisine kölece 
bir yaşamı reva gören kapitalist sömürü düzenini nasıl 
yıkabileceğini de kavga ederek öğrenecektir. 

Burjuvazinin korkulu rüyası olan 'Komünizm heyulâsı' 
dünyanın üzerinde dolaşmaya devam ediyor!

ABD'de düşük ücretlere karşı grev!
Yunanistan’da 

ilkokul ve 
lise öğretmenleri, 
performans sistemini 
dayatan yeni eğitim 
yasasına karşı 11 
Ekim’de 24 saatlik grev 
yaptı. Sendikaların 
çağrısıyla 11 Ekim’de 
greve çıkan on binlerce 
öğretmen Atina ve 
Selanik başta olmak 
üzere Yunanistan’ın 
birçok şehrinde protesto gösterileri 
düzenledi. Sağcı Yeni Demokrasi 
Partisi hükümetinin grevi “yasa 
dışı” ilan etmesine rağmen iş 

bırakan öğretmenlere öğrencilerin 
de katılmasıyla birlikte eylemler 
büyüdü, hükümetin eğitim 
politikaları ülke genelinde protesto 
edildi.

Yunanistan’da öğretmenlerden grev

İtalya’da 200 binden fazla 
emekçi 16 Ekim'de Roma’da 

faşizme karşı bir araya geldi. 
İtalya Genel İşçi Federasyonu  
tarafından “Faşizm, Bir Daha 
Asla!” çağrısıyla toplanan 
emekçiler, faşizme karşı 
mücadeleyi yükseltti. Geçtiğimiz 
hafta ülkenin en büyük işçi 
sendikası olan CGIL’ın binasına 
düzenlenen saldırının arkasında 
faşist parti Forza Nuova’nın 

olduğunu haykıran emekçiler, 
partinin kapatılmasını talep etti.

İtalya'da kitlesel protesto

Güney Kore’de 
yüz binlerce 

işçi 20 Ekim’de genel 
greve çıktı. Ülkenin 
en çok üyesi olan 
Kore İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
KCTU’nun çağrısıyla 
gerçekleşen greve 
sağlık, eğitim, inşaat, 
taşımacılık ve daha 
pek çok sektörden 
işçiler katıldı. Grevin yanı sıra 
başkent Seul de dâhil olmak üzere 

14 farklı bölgede kitlesel protesto 
gösterileri düzenlendi.

Güney Kore’de genel grev!

Güney Afrika’da 
5 Ekim’de greve 

çıkan 155 bin metal 
işçisi hakları için 
mücadele etmeye 
devam ediyor. 
Güney Afrika Metal 
İşçileri Sendikası ile 
işveren sendikası 
arasındaki toplu iş 
sözleşmesi sürecinin 
tıkanmasının 
ardından işçiler 
greve çıkmıştı. Daha 
sonra Güney Afrika Metal ve 
Elektrik İşçileri Sendikası  üyeleri 
de aynı taleplerle greve çıktıklarını 
duyurdu.

Sanayinin kilit sektörlerinden 
olan metal sektöründeki bu grev, 
BMW gibi dünya devi şirketler de 
dâhil olmak üzere birçok şirketi 
etkiledi. Bir patron örgütü olan 
Ulusal Otomotiv Bileşenleri ve 

Müttefik Üreticileri Birliği , grevin 
şimdiden sektörü ciddi anlamda 
etkilediğini ve bir an evvel sürecin 
sonuçlanması gerektiğini belirten 
bir açıklama yapmak zorunda 
kaldı. Polisler grevci işçilere birçok 
kez saldırdı, onlarca işçi yaralandı. 
Ancak polis şiddetine rağmen greve 
karalılıkla devam eden metal işçi-
leri, SEIFSA’yı pazarlık masasına 
tekrar oturttu.

Güney Afrika'da metal işçilerinin grevi 
sürüyor
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İşçi eylemleri sürüyor
5 Kasım Perşembe günü Yunanistan’da 

birçok şehirde işçiler yürüyüş ve miting-
ler gerçekleştirdi. Tüm İşçilerin Mücadele 
Cephesi PAME’nin örgütlediği mitinglerde 
Yapılan konuşmalarda egemenlerin işçi 
düşmanı ekonomi politikaları protesto edildi. 
Ücretlerin yükseltilmesi, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve sendikal haklar içeren toplu 
sözleşmeler talep edildi. Mücadelenin devam 
edeceği vurgulanırken 11 Kasım için kitlesel 
bir grev planlandığı duyuruldu.

İşçi cinayeti sonrası  işçiler greve 
çıktı

Yunanistan’ın Pire Limanında 25 Ekim'de 
bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından 
yüzlerce liman işçisi greve gitti. 45 yaşındaki 
liman işçisi Dimitris Daglis, %67’si Çin mer-
kezli gemicilik ve lojistik şirketi olan COS-
CO’ya ait Pire Limanı Konteyner İstasyonun-
da bir vinç köprüsünün çarpması sonucunda 
yaşamını yitirdi. Bu cinayet liman işçilerinin 

öfkesinin taşmasına neden oldu. Ağır ve kötü 
koşullarda çalışan ve iş cinayetinde bir arka-
daşlarını yitiren liman işçileri, “COSCO’nun 
kârı için daha fazla ölüm yok!” diyerek 24 
saatlik grev kararıyla eyleme geçtiler.

Grev yapan işçilerin talepleri kabul 
edildi

Yunanistan’ın Pire kentinde, Çin şirketi 
Cosco’nun işlettiği limanda çalışan işçilerin 
iş cinayetlerine karşı mücadelesi kazanımla 
sonuçlandı. Bir iş cinayeti üzerinde başlayan 
grevler sonucu taleplerin çoğunun şirket 
tarafından kabul edildiği duyuruldu.

Zaferi sendika limanda duyurdu
Bir liman işçisinin iş cinayetine kurban git-

mesinin ardından bir dizi taleple iş bırakan 
ve 7 gün grev yapan liman işçilerinin taleple-
rinin çoğunun kabul edildiği açıklandı. Zafer, 
işçilerin örgütlü olduğu ENEDEP sendikası 
tarafından perşembe gecesi limanda duyu-
ruldu. İşçiler açıklamayı alkışlarla karşıladı

TİS mücadelesi sürecek
902.gr’nin haberine göre, 

ENEDEP Başkanı Markos Bekris 
yaptığı açıklamada, “Örgütlü 
mücadelemiz, 7 günlük grevi-
miz ve tüm işçi sınıfının dile 
getirdiği dayanışma ile şirketi 
taleplerimizin çoğunu kabul 
etmeye zorladık. Şimdi tecrübe-
miz var, güçlü bir sendikamız 
var ve savaşmamız gerektiğini 
biliyoruz. Önümüzde imzalama-
mız gereken toplu iş sözleşmesi 
ve tam istihdam talebimiz var” 
dedi.

Yunanistan 'da sınıf mücadelesi büyüyor!

Bangladeş'te taşımacılık 
sektörü çalışanları, 

akaryakıt fiyatlarındaki artışa 
karşı ülke genelinde süresiz 
greve başlama kararı aldı.

Ülkede, 3 Kasım'da dizel ve 
uçak yakıtının litre fiyatına 
yaklaşık 2 TL zam geldi.

Yolcu ve eşya taşımacılığı 
yapanlardan Mohammad 
Tajul Islam, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, hükümet 
yakıt fiyatlarındaki zammı 
geri çekene kadar grevi sür-
düreceklerini söyledi.

Islam, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının son iki 
yılda Bangladeş'teki taşı-

macılık sektöründe zarara 
neden olduğunu belirtti.

Yakıt fiyatlarına gelen zam-
mın sıkıntılarını artırdığına 
dikkati çeken Islam, sektörde 
çalışanların çoğunun az, hat-
ta bazılarının son iki yılda hiç 
geliri olmadığını dile getirdi.

Islam, bu sürede birçok 
verginin artırıldığını ve bu 
durumun taşımacılık sektö-
ründe çalışanları zor duruma 
soktuğunu vurguladı.

Greve katılan sektör ça-
lışanları, zammın yanı sıra 
yasalarda trafik kazalarıyla 
ilgili bölümde değişikliğe 
gidilmesini ve ehliyetle ilgili 

zorlukların giderilmesini 
talep etti.

Çiftçiler de yakıt zammına 
tepkili

Bu arada, Bangladeşli çift-
çiler de yakıta gelen zammı 
protesto ederek hükümeti 
bu kararından vazgeçmeye 
çağırdı.

Bangladeş Çiftçiler Müca-
delesi Derneğinden yapılan 
açıklamada, halkın haliha-
zırda büyük sıkıntılar çektiği 
belirtildi.

Açıklamada, "Yakıt fiyatın-
daki artış, insanların yarasına 
tuz basmak gibi oldu." ifade-
si kullanıldı.

Öte yandan, Enerji ve 
Madeni Kaynaklar Ba-
kanlığından yapılan basın 
açıklamasında, fiyatların 
küresel pazardaki fiyat ar-
tışları bağlamında yeniden 
düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yakıt öde-
neği nedeniyle devletin 
günlük kaybının yaklaşık 
2,4 milyon dolar olduğu 
ifade edildi.

Bangladeş’te akaryakıt zamlarına karşı 
süresiz grev

İspanya’da metal işçileri 9 Kasım’da iki günlük greve 
çıktı. Grevin ilk gününde işçiler tersane bölgesinde 

bir araya gelerek metal işverenleri birliğinin genel 
merkezine doğru yürüyüşe geçti. Sloganlarla düşük 
ücret dayatmasına tepki gösteren işçiler, sanayi 
bölgesine giden yolu kapattılar.

Metal işçileri ile metal patronları arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesinin süresi 30 Aralık 2020’de sona 
ermiş, o tarihten bu yana patronların enflasyonun çok 
altında kalan zam önerileri nedeniyle bir anlaşmaya 
varılamamıştı. İşçiler, enflasyon karşısında ezilmeye-
cekleri bir 
ücret alın-
caya kadar 
mücadele-
ye devam 
edeceklerini 
dile getiri-
yor.

İspanya’da metal işçileri 
greve çıktı

Uluslararası Af Örgütü, Madagaskar'daki kıtlık 
nedeniyle 1 milyon kişinin ölüm riskiyle karşı 

karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, çok 

ciddi devam eden kuraklıkla mücadele ediyor. Son 40 
yılın en ağır kuraklığının yaşandığı yaklaşık 27 mil-
yon nüfuslu ülkede halk çekirge ve kil yiyerek hayatta 
kalmaya çalışıyor.

Örgüt, Madagaskar'da iklim değişikliği kaynaklı 
ortaya çıkan kuraklık ve etkilerine ilişkin rapor yayım-
ladı.

Raporun çevirim içi düzenlenen basın tanıtımında 
konuşan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes 
Callamard, 
ülkedeki 
durumun 
giderek kö-
tüleştiğinin 
altını çizerek 
uluslararası 
toplumdan 
yardım 
istedi.

Madagaskar'da 1 milyon 
insan açlıktan ölümle karşı 
karşıya 

Almanya’da metal işçileri 29 Ekim’de en büyüğü 
Berlin olmak üzere 50 farklı noktada protesto 

gösterileri düzenledi. Almanya’nın ve Avrupa’nın 
en büyük sanayi  sendikasının çağrısıyla gerçekleşen 
protesto gösterilerine çoğunluğu Bosch Mercedes, 
Porsche gibi dünya devi otomotiv şirketlerinde 
çalışan 50 bine yakın metal işçisi katıldı. İşçiler sadece 
ücretlerinin yükseltilmesi ve çalışma koşullarının 
düzeltilmesi, çevreye zarar vermeyecek şekilde üretim 
yapılması, 
sosyal 
adaletin 
sağlanması 
gibi 
taleplerini  
dile 
getirdiler.

Almanya’da metal işçileri 
eylemde
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Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Güneş Şafakta Dövüşenlerin Olacak!
Bundan tam 24 yıl önce 
tekelci polis devleti iki 
yoldaşımızı aldı aramızdan. 
Amaçları onların da bizlerin 
de iradelerini teslim almaktı 
ama olmadı. Başaramadılar. 
Ne yoldaşlarımız teslim oldu 
onlara, ne de biz bıraktık 
savaşmayı. Bugün hala aynı 
amaçla geliyorlar üstümüze, 

alanlarda coplarla, biber 
gazları ile saldırıyorlar. 
Ara sokaklarda kaçırmaya 
çalışıyorlar bazılarımızı, 
ajanlaştırmaya çalışıyorlar 
ama başaramayacaklar. 
Bizler Anadolu’nun her karış 
toprağında örgütlenmeye 
devam edeceğiz. Bizler her 
fabrikada işçileri örgütlemeye 

devam edeceğiz. Bizler 
her üniversite özgürleşene 
kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kadınların 
özgürce dolaşabildiği sokaklar 
yaratana dek mücadeleyi 
büyüteceğiz. Egemenlerin 
korkusu boşuna değil.   
Gelmekte olan devrimdir. 

13 Aralık 1997’de Burhanettin 
Akdoğdu (Kaldıraç dergisin-

deki ismiyle Bekir kilerci) Ankara 
emniyetinde işkencede katledildi. 
Bursa Uludağ Üniversitesinde 
öğrenci iken gözaltına alındı, 
Ankara’ya getirildi. Aynı esnada 
Ankara TEM Şube’de gözaltında 
olan devrimcilerin tanıklıklarına 
göre Bekir oldukça moralliydi. 
Devletin sorgu yöntemlerine, 
işkencelerine direndi. Çok daha 
önceleri yoldaşlarına yazdığı 
bir mektubunda “işkenceye 
dayanabilir miyim diye 
düşünüyorum, ama eminim ki en 
azından Keşanlı Ali kadar olur 
ve efsaneye gölge düşürmem” 
diyordu. Öyle de oldu. Direndi 
Bekir işkenceye ve yıldızların 
arasındaki yerini aldı. “Bizden 
ilk şehit düşecek olanın yıldızlar 
arasındaki yeri farklı olur” demişti. 

Kaldıraç hareketinin ilk 
şehididir Bekir, o yüzden 

yeri ayrıdır, o yüzden komutandır.

Peki, kimdi Bekir
Bekir ilk önce bir insandı, gele-

ceğini devrimde gören bir insan. 
Evlattı, kardeşti, yâriydi birinin… 
İyi bir öğretmen ve iyi bir öğrenciy-
di Bekir. Sanatçıydı aynı zamanda. 
Şiirler yazardı, hikâyeleri vardı. Sa-
vaşçının türküsü kitabı hala elden 
ele dolaşıyor. 

Şimdi diyeceksiniz ki, devlet 
bu nedenlerden kaynaklı kimseyi 
gözaltına almaz, alsa bile öldürmez. 
Devlet Bekir’i gözaltında, işkence 
ile katletti çünkü Bekir devrimciydi. 
Ölü yıldızlara hayatı götürmek için 
mücadele veren bir devrimci. Sını-
fının savaşçısı olan bir sıra neferi 
aynı zamanda. Bir grev alanında 
görebilirdiniz Bekir’i, grevdeki 
işçilere moral vermek umut olmak 
için atılmış ortalığa tiyatro oynuyor, 
hatta doğaçlıyor. Bir mitingde sıkılı 
yumruğu havada gırtlağı parçala-
nırcasına slogan atarken bulurdu-
nuz ya da; “Kahrolsun tekelci polis 

devleti” diye bağırırken. Üniver-
site kantininde bulurdunuz onu, 
toplamış yanına birkaç arkadaşını 
özgür bilimsel eğitimin nasıl olması 
gerektiğini anlatıyor. 

Haldun Taner’in dediği gibi 
“Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil”.  
Bekir bugün ten olarak yanımızda 
değil ama Bekir hala yaşıyor. Bekir 
Kilerci yaptıklarıyla, ürettikleriyle, 
bizlere, yoldaşlarına öğrettikleri ile 
ölümsüzdür. Bekir Kilerci Kavga-
mızda yaşıyor, yaşayacak. 

Ali Serkan Eroğlu

27 Kasım 1997’de polis tarafın-
dan kaçırıldı. 8 saatlik işkenceli 
bir sorgudan geçirilip, muhbirlik 
yapması istendi. Arkadaşlarına, 
yoldaşlarına, insana ihanet etmesi 
dayatıldı. Canı pahasına direndi, 
kabul etmedi.

4 Aralık 1997’de suç duyurusunda 
bulundu ve dedi ki “Eğer başıma 
bir şey gelirse bunun sorumlusu 
Terörle Mücadele Şubesine bağlı 
polislerdir.” 

24 Aralık 1997’de Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi tuvaletinde asılı 
bulundu. Otopsi raporundan öğ-
rendik ki, devlet önce kloroformla 
bayıltmış, ardından ise okul tuvale-
tine asarak katletmiş. 

Ali Serkan, 19 yaşında. Ali Serkan 
tiyatrocu, yazar. Ali Serkan, Duvara 
Karşı… Ali Serkan, Parpaya oyun-
cusu. Ali Serkan, Kaldıraç dergisi 
okuru. Ali Serkan, Bekir’in yoldaşı. 
Ali Serkan 19 yaşında, insan olma-
nın çığlığı.

Biz Ali Serkan’ın 
yoldaşları, 

“burjuvazi,
Katletti içimizden 

ikimizi
Bu iki ölü ölmeyen iki 

ölümüzdür!
Burjuvazi,
Kavgaya davet etti bizi
Davetleri kabulümüz-

dür!” deyip, insan 
olmanın çığlığı Ali 
Serkan’ı ve Bekir Ki-
lerci’yi her eve, her so-
kağa, her caddeye, her 
meydana, her eyleme, 
her haykırışa taşıdık, taşımaya da 
devam edeceğiz. 

Ve “biz unuttuk bağışlamayı”…
Aramızdalar; şimdi ve daima!

Mustafa Silâr
8 Kasım 2007’de 14 yıl önce 

yıldızlara uğurladık yoldaşımızı. 
Yaşamını devrime adamış yolda-
şımız, yaşı kaç olursa olsun her 
daim genç, her daim 18 yaşındaydı. 
Yoldaşımız Mustafa Silâr’ı bizlere 
bıraktığı deneyimleri, mücadele 
azmi ve her an her koşulda örgüt-
lenmeye verdiği önem, miras ve bi-
rikimlerle hatırlıyoruz, anlatıyoruz, 
anıyoruz. Bu yıl 
da mezarı başında 
andık yoldaşımızı. 
Onu ve tüm yol-
daşlarımızı aynı 
inanç ve kararlılıkla 
anmaya devam 
edeceğiz. Anıları 
daima mücadele-
mizde yaşayacak.  

Ajanlaştırma sal-
dırısına karşı Kaldı-
raç İzmir temsilci-
liği açıklama yaptı. 
Devletin taktikleri 
yılardır değişmedi. 
Kaçırma, ajan-
laştırma çabaları, 
işkence, gözaltında 
kaybetme gibi tak-
tiklerini hep uygu-
ladı, uygulamaya 
da devam ediyor. 
Birçok devrimci 
kurum basılıyor, 
devrimciler işken-
celi sorgulardan 
geçirilip tutukla-

nıyor. Son olarak Kaldıraç Dergisi 
İzmir temsilciliği, okurlarına yöne-
lik girişilen ajanlaştırma çabası ile 
ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan 
basın açıklamasında Ali Serkan 
Eroğlu’nun devletin ajanlaştırma 
saldırılarına karşı haykırdığı insan 
olmanın çığlığının en net cevap 
olduğu, Kaldıraç Hareketinin ne 
devletin ajanlaştırma çabalarına ne 
de baskılarına boyun eğmeyeceği 
vurgulandı. Örgütlüğü büyüterek 
bu çürümüş düzene son verme 
çağrısı yapıldı. 

Yapılan basın açıklamasına YDG, 
SGDF ve ÇHD katılım sağladı.
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Birleşik İşçi Kurultayı olarak da 
katıldığımız eylemde siyasi 

partilerin, emek platformlarının, 
derneklerin ve devrimci örgütlerin 
bir araya gelerek örgütlediği basın 
açıklaması İstanbul Cevahir AVM 
önünde gerçekleştirdi.

“Sömürü, rant, talan ve savaş 
düzenine karşı birleşelim” şiarıyla 
çağrı yapılan basın açıklamasında; 
insanca yaşamaya yeten, vergiden 
muaf asgari ücret için mücadele 
vurgusu yapılırken, asgari ücret 
görüşmelerinin halka açık yapıl-
ması talep edildi. “İşçilerin birliği 
sermayeyi yenecek”, “Kahrolsun 
ücretli kölelik düzeni”, “Yaşasın 
sınıf dayanışması”, “Savaşa değil 
emekçiye bütçe” sloganları atıldı.

“Çalışan nüfusun yarısı hayatta 
kalma mücadelesi veriyor” Çalışan 
nüfusun yarısının asgari ücret ile 
çalıştığına dikkat çekilen açıklama-
da, “Çok 
büyük bir 
kısmı da 
ya asgari 
ücretin 
altında ya 
da çok az 
üstünde 
bir maaş 
ile hayat-
ta kalma 
mücadelesi 
veriyor. 
Kayıtlı 

çalışanların yüzde 54’ü asgari ücret 
alıyor. Taban ücret belirlemesi olan 
asgari ücret sermaye düzeni tara-
fından milyonlarca insana ortalama 
ücret olarak dayatılıyor” denildi.

“Maaşı 30 binden başlayan 
kişiler bizim ücretimizi 
belirliyor”

Açıklamada, Meclis’te 5 hükümet 
yetkilisi, 5 patron temsilcisi, 5 işçi 
sendikaları temsilcisinden oluşan 
komisyonda görüşülen asgari ücre-
tin canlı olarak yapılması talebinde 
bulunuldu:

“O hâlde Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu görüşmeleri aynen Meclis 
görüşmeleri gibi canlı yayınlansın. 
Hepimiz tarafları görelim. Maaşı 30 
binden başlayan kişiler bizim ücre-
timizi belirliyor ve bizden çıkacak 
sonuca razı olmamız bekleniyor.”

Kaldıraç Hareketi ve Sosyalist 
Kadın Hareketi’nin 1 Mayıs 

2021’de Beşiktaş’tan Taksim’e 
yaptıkları yürüyüş sırasında 28 kişi 
gözaltına alınmıştı. Açılan davanın 
ilk duruşması öncesi Çağlayan’da 
yapılan basın açıklamasında”1 
Mayıs her koşul altında kutlanmaya 
devam edecek. Her gün 1 Mayıs 
Her gün Kavga!” denildi.

“Yasalar sokakta yazılır”
Adliye önünde Sosyalist Kadın 

Hareketi adına yapılan açıklamada 
1 Mayıs’ın yasaklanamayacağını 
vurgulayarak; “1 Mayıs günü Sos-
yalist Kadın Hareketi ve Kaldıraç 
Hareketi’nden 28 kişi Beşiktaş’tan 
Taksim’e çıkmaya çalışırken uydur-
ma bir pandemi bahanesiyle gözal-
tına alındık. Kadınların evde erkek 
şiddetine, işçilerin patron ve serma-
ye tarafından ezilmesine, öğrencile-
rin Boğaziçi’nde güvenlik ve polis 
tarafından şiddet görmesine göz 
yumanlar, 28 Nisan’da getirdikleri 
yasaklarla 1 Mayıs’ta sokağa çıkma-

mızı engellemek istediler.
Bizler, kadınlar, işçiler, emekçiler, 

öğrenciler olarak bu 1 Mayıs’ta bir 
kez daha 1 Mayıs’ın yasaklana-
mayacağını sokaklarda haykırdık. 
Bize karşı duranlara Nazım’ın bir 
sözüyle yanıt vermek isteriz: “O 
duvarınız bize vız gelir vız”. Kol-
luğunuz da mahkemeleriniz de 
barikatlarınız da bizleri durdura-
maz. 1 Mayıs’a “Yasalar sokakta 
yazılır, İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmiyoruz” şiarıyla çıkmıştık. 
Bugün bu adliyenin önünde bir kez 
daha söylemek isteriz ki istediğimiz 
dünyayı kurmak için sokak sokak, 
meydan meydan mücadele etme-
ye devam edeceğiz. Haklarımızı, 
hayatlarımızı, özgürlüğümüzü 
almak için bir adım geri atmayacak, 
önümüze çıkan her barikatın üstü-
ne üstüne yürüyeceğiz. O yüzden 
bu mahkeme salonunun önünde bir 
kez daha haykıralım: Yasalar sokak-
ta sokakta yazılır” denildi.

Dava 27 Ocak 2021’e ertelendi.

Birleşik İşçi Kurultayı olarak da 
katıldığımız “İşçi ve Emekçi 

Mitingi”ndeki işçi kürsüsünden 
seslenen işçiler, haksız ve hukuksuz 
şekilde işten atıldıklarına ve 
haklarının gasp edildiğine vurgu 
yaparak, direnerek kazanacaklarını 
belirtti

Hakları gasp edilen veya işten 
atılan Sinbo, Carrefour, SML Etiket, 
Bayrampaşa ve Bakırköy Belediyesi 
işçileri, Tur Assist ile Alba Plas-
tik işçilerinin çağrısıyla 41 siyasi 
parti ve sivil toplum örgütü, Kartal 
Meydanı’nda “İşçi Emekçi Mitingi” 
düzenledi.

Miting için bir araya gelen kitle, 

Savarona Caddesi’nde miting ala-
nına geçmek üzere yürüyüş düzen-
ledi. Kitle, “Emeğimiz ve özgürlü-
ğümüz için birlik olalım mücadele 
edelim” yazılı pankart eşliğinde 
alana geldi.

Miting bileşenleri adına yapılan 
açıklamada “Mitingimiz bu mü-
cadelede önemli bir adım. Şimdi 
buradaki kararlılığı, mücadele 
kıvılcımını fabrikalarda, sanayi 
havzalarında ve hayatın olduğu 
her yerde baskı ve sömürüye karşı 
yangına dönüştürme zamanıdır. 
Emeğimizi çalan, haklarımızı gasp 
eden sermayenin ve onun temsil-
ciğini yapanların karşısına örgütlü 

bir sınıf 
olarak 
daha 
güçlü çık-
mak için 
attığımız 
bu adımı 
büyütme 
zama-
nıdır” 
denildi.

GÜNDEM

Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Gençlik örgütlerinden Beyazıt’ta eylem

Kaldıraç Üniversite’nin de 
içinde bulunduğu gençlik 

örgütleri, 40. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle Yükseköğretim 
Kurulu’nu (YÖK) protesto etmek 
için İstanbul Üniversitesi Ana 
Kapı önünde bir araya geldi., 
“Özgürlüğümüz ve geleceğimiz 
için mücadeleye” yazılı pankart 
açan gençlik örgütleri sloganlarla 
eylemlerine devam ettiler. Üniversitelilere destek vermek 

için Boğaziçili akademisyen Feyzi 
Erçin burada konuşma yaptı. Üni-
versite dayanışmaları da eylemde 
pankartlarıyla yer alırken yaptıkları 
açıklamada "Bizler, YÖK kapatıl-
madıkça, bu düzen değişmedikçe 
bu sorunların hiçbirine çözüm 
bulunmayacağını biliyor ve çözüm 
için sırtımızı bu düzene değil mü-
cadelemize yaslıyoruz" dedi. 

Ana Kapı önünde toplanma sü-
rerken, çevrede yoğun polis varlığı 
dikkat çekti. Konuşmalarla devam 
eden eylemde “Yaşasın öğrenci da-
yanışması” sloganları atıldı. Ardın-
dan gençlik örgütleri adına açıkla-
ma yapılarak eylem sona erdi.

İstanbul Şişli’de basın açıklaması: 

Asgari değil insanca yaşam istiyoruz!

Kaldıraç Hareketi ve Sosyalist Kadın 
Hareketi’nin 1 Mayıs 2021’de yaptıkları 
eylem'e ilişkin dava ertelendi

Kartal’da İşçi Emekçi Mitingi 
düzenlendi: “Attığımız bu adımı 
büyütme zamanıdır”
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Ekonomi baş aşağı!
Son zamanlarda üzerine en fazla 

konuşulan konu ekonomi... 
Liranın değer kaybıyla, yükselişi 
önlenemeyen dolar. Her gün bir 
yenisiyle uyandığımız zamlar. 
Yılbaşı yaklaşırken gündeme 
oturan asgari ücretin ne olacağı. 
Bunlar öne çıkan başlıklar. Ama 
esas konu, işçi ve emekçiler 
için esas mesele, bu şartlarda 
nasıl hayatta kalınacak? Borç 
üstüne borcun sonuna gelince ne 
yapılacak? 

Bir tarafta açlık sınırı altında 
yaşamak, bir yandan da ya işim-
den olursam kaygısı bedenleri de 
ruhları da kemiriyor. 

Milyonlar çaresizlik içinde çıkış 
yolu ararken, artarak 
devam eden direniş-
ler ışık saçıyor, yolu 
gösteriyor. 

Saray rejimi, sö-
mürü, rant ve savaş 
ekonomisiyle milyon-
ların alın terinin kar-
şılığını pula çevirir-
ken yandaşlara düşen 
ballı börekli maaşlar, 
sermayeye dikensiz 
gül bahçesi, ulus-
lararası sermayeye ucuz iş gücü 
cenneti yarattı. Gerçek anlamında 
sözün bittiği yerdeyiz. 

Sözün bittiği yer eylemin de 
başladığı yer oluyor; Gıda, Metal, 
Kimya, Tekstil, Taşımacılık, İnşa-
at, Maden, Enerji, Depo-Liman, 
Sağlık, Eğitim ve Belediyeler gibi 
birçok işkolunda işçi-emekçiler 
eylemli; haklarına, onurlarına, 
geleceklerine sahip çıkmak için 
mücadele ediyorlar.

Velhasıl, ‘bıçak kemiğe dayandı-
ğı, ok yaydan fırladığı için değil, 
bu bezirgân saltanatı, bu zulüm 
bitsin diyedir’ mücadelemiz. 

Açlık ve yoksulluk sınırı 
tırmanıyor!

Türk-İş’in hesaplamalarına göre 
Kasım ayında dört kişilik bir 
ailenin açlık sınırı 3.093 TL, yok-
sulluk sınırı ise 10.076 TL oldu. 
Bekar bir çalışanın ‘yaşama mali-

yeti’ ise 3.772 TL olarak açıklandı.
2020 Kasım ayında açlık sınırı 

2.516, asgari ücret ise 2.324 lira 
idi. Karşılaştırmaya devam edecek 
olursak, 1 dolar 2020 2 Ocak günü 
5,95, 1 Kasım 2020 günü ise 8 lira 
net idi. Bu gazete elinize ulaştı-
ğında muhtemelen dolar 10 lirayı 
epey geride bırakacak. 

Yoksulluk sınırının 10 bin liranın 
üzerine çıktığını görüyoruz. Eğer 
bir asgari ücret tartışması yapa-
caksak, işçilerin talebi yoksulluk 
sınırının üzerinde bir asgari ücret 
olmalıdır, zira yoksulluk sınırı, 
‘insanca bir yaşam için dört kişilik 
bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını' 
ifade ediyor. 

Enflasyon; yalanlara 
rağmen!

Enflasyon rakamları her ayın 
başlarında açıklanıyor. Verileri 
açıklayan TÜİK, binbir hileyle 
rakamları düşük göstererek gelirin 
yeniden paylaşımında rol oynuyor. 
En basit ifadeyle anlatacak olursak, 
açıklanan enflasyon rakamları me-
mur, emekli maaşlarına, TİS imza-
layan iş yerlerinde, asgari ücretin 
belirlenmesinde vb, vb belirleyici 
oluyor. Ekim ayında TÜİK, enflas-
yon rakamlarını şu şekilde açıkla-
dı: Bir önceki aya göre yüzde 2,39, 
bir önceki ayın aynı dönemine 
göre 19,89, oniki aylık ortalamalara 
göre de yüzde 17,09. 

Bir grup akademisyen tarafından 
oluşturulan ve bağımsız enflasyon 
araştırmaları yapan ENA Grup 
ise Ekim ayı enflasyonunu 6,9, 
yıllık enflasyonu ise yüzde 49,87 
olarak hesaplıyor. Akılda tutul-

malıdır ki, işçi 
ve emekçilerin 
harcamalarının 
büyük bir kısmı-
nı gıda harcama-
ları oluşturuyor. 
Hiçbir ürünü iki 
kez aynı fiyatla 
alamıyoruz. Bir 
taraftan fiyatlar 
artarken, diğer 
taraftan amba-
lajlı paketlerde 
gramajlar düşü-
rülüyor vb. Mar-
ketlerde giderek 
daha fazla ürün 
zincirle bağlanı-
yor, alarm takı-
lıyor. Pazardan, 
marketten hiçbir 
zaman bütün 
ihtiyaçları alarak 
gelemiyoruz. İşte enflasyon bizim 
için budur. 

İşsizlik rakamları...
TÜİK dolandı bir kere dilimize. 

İşsizlik rakamları, TÜİK'in bir baş-
ka üstün hizmeti. Düzenli olarak 
açıklanan verilerin sonuncusu 
Eylül ayını kapsıyor. Buna göre 
Eylül 2021’de işsiz sayısı bir önceki 
aya göre 70 bin kişi azalarak yüzde 
11,5 oldu. İşsizlik rakamlarını 
anlayabilmek için TÜİK’in eksik 
istihdam, İLO’nun geniş tanımlı 
işsizlik dediği rakamlara bakmak 
gerekiyor. TÜİK’in geniş tanımlı 
işsizlik oranı yüzde 21,9. İLO yön-
temlerini kullanan DİSK-AR, geniş 
tanımlı işsiz sayısını 7,9 milyon 
olarak hesaplıyor 
ve bize göre bu 
bile iyimser bir 
rakam. Dikkat 
çeken verilerden 
biri de hizmetler 
sektöründe artan 
istihdam verileri. 
Hizmet sektörü 
ucuz iş gücü ve 
güvencesiz çalış-
manın en yaygın 
olduğu alanlardan. 

Fedai Altun, 23 
yaşında bir beden 
eğitimi öğretmeni. 
Atanamayan ve işsiz olan genç öğ-
retmen işsiz olduğu için çalışmak 
zorunda kaldığı inşaatta elektrik 
akımına kapılarak hayatını kaybet-
ti. Kendisini saygıyla anıyoruz.

Patronlara güzel hayat!
Diğer taraftan holdingler övüne-

rek bilançoları açıklıyorlar. Örne-
ğin, Koç Holding, 2021 yılının ilk 
9 ayında toplam 223,6 milyar TL 
gelir açıkladı. Holding’in açıkla-
dığı aynı dönem net kârı ise; bir 
önceki yıla göre yüzde 95 artışla 

16 milyar 534 milyon lira.
Sabancı Holding’in açıkladığı 

2021 yılı 9 aylık dönem net kârı 5 
milyar 773 milyon lira. Sabancı, 
aynı dönemde konsolide net satış-
larını yüzde 38 artırarak 58 milyar 
971 milyon gelir elde etmiş. 

Gıda tekellerinden Ülker ise 2021 
yılı dokuz aylık cirosunu bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 
20,7 artışla 8,4 milyara çıkardı. 
Şirketin dokuz aylık dönem karı 
1,5 milyar lira oldu. 

Bunlar en irileri. Bunların yanına 
beşli çeteyi ekleyelim.

İrili ufaklı diğer şirketleri unut-
mayalım. 

Bilmem kaç maaşlı bürokratları, 
yandaşları, TÜGVA’yı unutmaya-
lım. 

Bin liralık çerez aldığı marketten 
çıkarken ‘fiyatları makul’ diyen 
saray cumhurbaşkanını, ‘kombi-
nin ayarını kısın’ diye zekâ saçan 
bakanı, ‘kuru ekmek yiyorsa aç 
değildir’ diyeni es geçmeyelim. 

Sadece bu rakamlar bile yukarıda 
sözü edilen yoksulluğun sebebini 
ortaya koyuyor. Bir tarafta emek-
çiler, diğer tarafta asalaklar. Bir 
tarafta canlı emeğini canı pahasına 
ortaya koyan işçiler, diğer tarafta 
engerekler ve çıyanlar.
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2022 Merkezi Yönetim 
Bütçesi mecliste 

görüşülüyor. Bütçe 
öngörülerine bakarak gelecek 
yılın nasıl olacağını kestirmek 
mümkün. Mesela, üretimi 
ve istihdamı arttırma hedefli 
yatırım yapılacak mı? Vergide 
adalet (çok kazanandan çok, 
az kazanandan az gibi) olacak 
mı? Devletin eli kimlerin 
cebine uzanacak? Velhasıl, 
faturayı kim ödeyecek? Bunlar 
öngörülerden anlaşılabilir. 

Toplamı, 1 trilyon 472 milyar 
583 milyon TL olarak öngörü-
len bütçenin gelir kaynakları 
şöyle: 

Gelir Vergisi 262,6 milyar lira, 
Kurumlar Vergisi 183 milyar, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 24,6 
milyar, Özel Tüketim Vergisi 
221 milyar lira. Özel tüketim 
vergisinin 97 milyar lirası tütün 
ve alkollü içkilerden, 72,5’i mo-
torlu taşıtlardan elde edilecek. 
Özel İletişim Vergisi 6,8 milyar. 
Harçlardan beklenen gelir ise 
44,7 milyar.  

Vergilerin büyük kısmını biz 
işçiler, emekçiler ödüyoruz. 
Eskiden bir kamu spotu vardı, 
“Ödediğiniz vergiler size yol, 
su elektrik olarak geri dönü-
yor” diye. Şimdi faturaların 
büyük kısmını vergiler oluş-
turuyor. Yollar, havaalanları, 
hastaneler daha nicesi sabit 
müşteri garantili. Kullanma-
sak bile ödüyoruz. Hele ki biz 
işçiler, daha maaşı almadan 
vergimizi öderiz. Ama öte yan-
dan Cengiz’inden Sabancı’sına, 
Koç’una, Eczacıbaşı’na hepsi-
nin vergileri affediliyor. 

Küsuratları atlarsak bazı ku-
rumların bütçe payları şöyle: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
720,2 milyar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 88,3 milyar, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı 66,1 milyar, Milli Eğitim 
Bakanlığı 189,1 milyar, Sağlık 
bakanlığı 111,2 milyar, Milli 
Savunma Bakanlığı 61 milyar, 

Ulaştırma 
ve Altyapı 
Bakanlığı 49 
milyar, Em-
niyet Genel 
Müdürlüğü 
57 milyar, 
Jandarma 
Genel Ko-
mutanlığı 36 
milyar, Ada-
let Bakan-
lığı 33,3 milyar, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesi ise geçen yıla 
göre yüzde 24 artışla 16 milyar 
liraya ulaşıyor.

Bakanlık bütçelerinin büyük 
kısmını personel giderleri oluş-
turuyor. Bunun anlamı 2022 yılı 
için ayrılan yatırım bütçesinin 
düşük olması.

Kasım ayı zam furyası!
2021 yılının sonlarına gelir-

ken, zamlar üst-üste gelmeye 
devam ediyor. Havalar soğu-
maya başlarken, enerji fiyatları-
na zam üstüne zam geliyor. 

Enerji Bakanı, “Avrupa’da 
enerji fiyatı artışıyla düşük 
gelirliler evlerini ısıtamıyor. 
Vatandaşlarına en ucuz doğal 
gaz sunan ülke Türkiye” hika-
yesi okuyadursun, Türkiye, son 
iki yılda elektrik ve doğalgaza 
yapılan zamlarla Avrupa bi-
rincisi oldu. Satın alma gücüne 
göre yapılan değerlendirmeye 
göre son 2 yılda elektrik fiyat-
ları Türkiye’de yüzde 30,6 arttı. 
Aynı dönemde Avrupa Birliği 
ülkeleri ortalaması ise yüzde 
1,4’te kaldı. Türkiye’yi yüzde 
20,1 ile ikinci sırada Polonya 
takip ediyor. 

CHP'nin Enerji politikaların-
dan sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Akın, bu yılın 
ilk 6 ayında 1 milyon 655 bin 
226 abonenin elektrik ve doğal-
gazı, borcunu ödeyemediği için 
kesildiğine dikkat çekti.  

Ekim ayında 93 kuruş zam-
lanan LPG’ye Kasım başında 
49 kuruş daha bindirildi. Ekim 

ve Kasım zamlarıyla birlikte 
benzin fiyatları da iki hanelere 
yaklaşıyor. 

Ekmek İstanbul’da 2,5 lira 
oldu. Yapılan son zamla birlikte 
yıllık artış yüzde 42,85 oldu. 
Şekere ise yüzde 50’ye yaklaşan 
zam bekleniyor. Gerekçe aynı, 
artan kur farkları ile yükselen 
maliyetler...

Asgari ücret falları!
Aralık ayı başında başlayacak 

olan asgari ücret görüşmeleri 
öncesinde her kesimden asgari 
ücret tahminleri, ön görüleri 
geliyor. 

İlk açıklama Türk- İş Başka-
nı Ergün Atalay’dan gelmişti. 
Atalay, 45 yılın en iyi asgari 
ücretinden söz etti. Patronlar 
sendikası TİSK’de dengeli bir 
ücret dillendirdi. Ve hükümet 
cenahı tüm tarafları memnun 
edeceklerini açıkladı. Ne ala!

Buraya kadar tipik asgari üc-
ret tiyatrosu. Farklı olan, başta 
saray medyası olmak üzere 
basında yer alan değerlendir-
meler. Saray medyası malum, 
üç kuruşluk zammı bile büyük 
puntolorla müjde olarak veri-
yor. Ama asgari ücret tahmin-
leri daha yaygın. Tahminler, 
yeni asgari ücretin 3500 ila 
4500 arasında olacağı yönünde. 
Yoksulluk sınırının 10 bin lirayı 
geçtiği koşullarda bu rakam-
ları yüzde üzerinden zamlarla 
‘büyük zam’ olarak tutturmaya 
çalışıyorlar.

Sesi çıkmayan ya da yeterin-
ce güçlü çıkmayan tek kesim 
işçiler. Bu devasa gövde, örgüt-

lü olmadığı, 
meydanlara 
inmediği 
sürece, as-
gari ücretin 
belirlenme-
si sürecinde 
söz hakkı 
da olmaya-
cak ve sefa-
let ücretleri 
bize müjde 
olarak 
sunulma-
ya devam 
edecek.

Son zamanlarda Saray’ın attığı bazı 
adımlar, kimi çevrelerce seçim hazırlığı 

olarak değerlendiriliyor. Bu adımların çoğu 
ekonomik alana ilişkin. Ülkemizde, aydın 
geçinen kesimler olsun, medya maymunları 
olsun bir değerlendirme yapmak istedikleri 
zaman yüksek tepelere bakarak yaparlar 
bunu. Yine öyle oluyor. 

Seçim hazırlığı olarak sunulan şeyler 
yılların sorunu EYT’nin ve 3600 ek gösterge 
meselesinin ısıtılarak gündeme getirilmesi. 
Evet, büyük voli vurmak için oldukça bü-
yük bir kitleye hitap ediyor. Hani kulağa da 
hoş gelmiyor değil. Efendim tabii ki asgari 
ücretin vergi harici tutulması da gündem-
de.  Ama sadece gündemde. Zira 2022 vergi 
gelirleri (orta vadeli programı hatırlarsak) 
hatta 2023 ve 24 bile belli. Gelir vergisi kay-
nağının en önemli kalemini yine işçilerden 
yapılacak kesintiler oluşturacak. Yani o iş 
şimdiden yalan olmuş...

Ha, tabi atılan adımlar da yok değil. Ne 
mi? Kamu bankaları görev zararına zorla-
narak ve bu zararların faturası emekçilerin 
sırtına yüklenerek emekçilerin krizi daha 
da borçlanarak atlatmaya çalışmasına çanak 
tutuluyor. Daha somut adımlar da yok 
değil. Elektrik faturalarından TRT payının 
çıkarılması davulla, zurnayla ilan edile dur-
sun, aile bütçesine katkısı üç lirayla sınırlı. 
İşte, sarayın söz konusu işçiler ve emekçiler 
olduğunda ‘gönlünden kopan’ budur!

Saray'ın önceliği beşli çetenin çıkarları, her 
türden tarikatın çıkarları, topyekûn ser-
mayenin çıkarlarından başkası olmadığına 
göre, konu seçimde olsa gözetilecek olanlar 
bunlardır. Yoksa halk, ‘kuru ekmek yiyorsa 
karnı tok olandır!’ Halka düşen, faturaları 
düşürmek için kombiyi biraz daha kısmak, 
mideye girenlerden biraz daha feragat et-
mek ve şükrederek de tabloyu tamamlamak! 

Herkesin diline doladığı ‘gelmekte olan’; 
patronlar kâr rekorları kırarken, hayatı 
yaşanmaz hale gelen işçi ve emekçiler ile 
ekonomik krizin yükünü taşımaya zorlanan 
geniş halk kesimlerinin biriken öfkesi ve 
giderek artan direnişleridir. Bu dinamikler 
karşısında toplumun ‘gazını’ alacak adımlar 
atmaya çalışıyorlar. Ellerinde işçileri frenle-
mek-denetlemekle görevli sendika mafyası, 
milyonlarca gaz fişeği, tomalar vb. var. Bir 
de muhalefet eliyle pazarlanan ‘ilk seçimde 
gidecekler’ masalı. 

Ortalığa saçılan ekonomik hazırlıklar olsa 
olsa, ‘gelmekte olanı’ geciktirmek isteğine 
dayanıyor. Ellerinde kalan tek şey umudu 
satmak, çünkü bizim ağzımıza çalacak bir 
parmak bala kadar her şeyi talan ettiler.

Bizi köle gibi çalıştırarak açlığa mahkûm 
edenlerin ağzının içine bakarak ekonomik 
krizi atlatmayı beklemenin bir faydası yok. 
Yıllardır EYT’yi, 3600’ü çözmeyen, 2022 
bütçesine bunlar için bir kuruş ayırmayan 
saraydan umut beslemek yerine haklarımız, 
taleplerimiz için sokakta mücadele eden 
kardeşlerimize katılarak mücadeleyi büyüt-
mek tek gerçek yoldur.  

Gelmekte olan işçinin günüdür, yaşayacak 
ve göreceğiz.

İrfan Taşkıran

Seçim hazırlığı mı? 
Hadi canım sen de!

2022 Bütçesi: Vergi Bütçesi!
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Her yıl Kasım-Aralık ayları işçi-
lerin gözü kulağı asgari ücrete 

yapılacak zam oranında olur. Bir 
yandan acaba asgari ücret ne kadar 
olacak diye merakla beklerken 
diğer yandan da geçmiş yıllara 
bakarak fazla da umutlanmıyor 
işçiler. Derinleşen ekonomik 
krizin, artan yoksullaşma ve hayat 
pahalılığının etkisiyle emekçilerin 
sokağa dökülmesinden korkan 
devlet bir ön alma operasyonuna 
girişti. Her yıl duymaya 
alıştığımız “emekçileri enflasyona 
ezdirmeyeceğiz” nutukları yine 
devreye sokuldu. Asgari ücrete 
yüksek bir zam yapılacağı havası 
estirilmeye başlandı. Bu tabii ki 
tesadüf değil. 

Artan hayat pahalılığı, yüzde 
50’lere varan enflasyon oranları 
ve sefalet ücretleriyle yoksullaşma 
her geçen gün artıyor. Daha birkaç 
yıl önce dolar 5 TL olur mu diye 
birbirimize sorar haldeydik, şimdi 
ise dolar 10 TL’yi gördü. 

Daha 2018’de dolar 5 TL’yi görür 
mü tartışılırken, bugün 10 TL’nin 
üzerine çıkmış durumda. 

Benzin, elektrik, doğal gaz düzen-
li olarak zamlanıyor. Çarşı-pazar 
ateş pahası. Bunları ve çok daha 
fazlasını zaten biliyor, her gün yaşı-
yorsunuz. Yaşanan ekonomik kriz 
ile birlikte iş yerlerindeki direnişler 
de irili ufaklı eylemler biçiminde 
artmaya devam ediyor. Burjuva 
medya bunları ebetteki göstermi-
yor, gazetemizin sayfalarından ve 
sosyalist basından bu direnişleri 
takip edebilirsiniz. 

Ne demiştik, hükümetin bu yıl 
yüksek bir zam yapacakmış gibi 
beklentiyi yükseltmesi tesadüf 
değil. Yukarıda saydığımız gibi bir 
yandan ekonomik kriz, diğer yan-
dan tüm baskılara rağmen devam 
eden direniş çizgisi egemenleri 
buna zorluyor. Çünkü korkuyorlar, 
dipte, derinlerde harekete geçme-
ye başlayan dalgadan, direnişten 
korkuyorlar. Siz bu yazıyı okudu-
ğunuz zaman belki de asgari ücret 
belirlenmiş olur. Biz, İşçi Gazetesi 
olarak insanca ve onurlu bir ya-
şam için asgari ücretin yoksulluk 
sınırı baz alınarak ve Asgari Geçim 
İndirimi (A.G.İ.) dahil edilmeden 
hesaplanmasını, hesaplama sonrası 
AGİ’nin dahil edilmesini ve asgari 
ücretin vergiden muaf tutulmasını 
savunuyoruz. Bunun altında olan 
hiçbir zammı kabul etmiyoruz, işçi 
sendikalarının da kabul etmemesi 
gerektiğini savunuyoruz. Ve biliyo-
ruz ki, işçiler ancak ve ancak soka-
ğa çıkıp, hakları için grev yaparak 

bu talepleri kazanabilirler. 
Peki imzalanan en büyük toplu 

iş sözleşmesi olan, her yıl üzerine 
sayfalarca yazı yazılan asgari ücret 
nasıl hesaplanıyor. 

Asgari ücret zam oranı Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu tarafından 
belirleniyor. 15 kişiden oluşan bu 
komisyonun beş üyesi hükümeti 
temsilen belirlenen kişilerden olu-
şuyor. Beş üyesi işveren sendikası 
temsilcilerinden, son beş üye ise en 
çok üyeye sahip işçi sendikası ve 
temsilcilerinden oluşuyor. Asgari 
ücret belirlenirken işçinin ihtiyaçla-
rından çok işverenlerin ihtiyaçları 
dikkate alınıyor. İşçinin yaşamı, 
sağlığı düşünülerek belirlenecek 
bir asgari ücretin bu rakamlarda 
olmaması gerektiği ispata gerek 
duyulmayacak kadar ortadadır. 

2021 yılı için belirlenen asgari 
ücret 3577 TL. Bu brüt ücret üze-
rinden birçok kesinti yapılıyor. Bu 
kesintilerin çoğu işçilerden yapılır-
ken işverenlerden de iki kalemde 
kesinti yapılıyor. Şimdi bu kesintile-
rin neler olduğuna tek tek bakalım. 

Maaşlardan işçiler adına yapılan 
kesintiler şunlardır. 

1) SSK işçi payı: Bu pay %14 
olarak belirlenmiştir. Brüt ücretin 
%14’ü kesilerek SSK payı olarak 
ödenir. Bu ödemeyi işçi adına işve-
ren yapar. Yani para işçiden kesilir 
ama ödeme patrona aittir. Patron 
aracıdır sadece. 2021 yılı asgari üc-
reti baz alındığında bu tutar 500,78 
TL’dir. 

2) İşsizlik sigortası işçi payı: 
İşsizlik sigortası işçi payı %1 olarak 
belirlenmiştir. Yani brüt ücretin 
%1’i kadar bir tutar işçinin maaşın-
dan kesilir. 2021 yılı asgari ücreti 
için bu rakam 35,77 TL’dir. Bu ke-
sintinin yapılış amacı işçiler zorun-
lu nedenlerle işten çıktığında veya 
işveren tarafından çıkarıldığında 
belirli bir süre işsizlik maaşı alma-
larıdır. Tabi bunun da bazı şartları 
var. Bu şartları İŞKUR’un sitesinden 
olduğu gibi aktarıyoruz. 

İşsizlik Ödeneğinden Yararlan-
ma Koşulları

o Kendi istek ve kusuru dışında 
işsiz kalmak,

o Hizmet akdinin sona ermesin-
den önceki son 120 gün hizmet 
akdine tabi olmak,

o Hizmet akdinin feshinden 
önceki son üç yıl içinde en az 600 
gün süre ile işsizlik sigortası primi 
ödemiş olmak,

o Hizmet akdinin feshinden son-
raki 30 gün içinde en yakın İŞKUR 
birimine şahsen ya da elektronik 
ortamda başvurmak,

3) Gelir vergisi: Gelir vergisi 
kesintisi biraz teferruatlı bir kesin-
tidir. Birincisi dilimlere ayrılmıştır. 
Yıllık gelirinizin o anki miktarına 
göre kesilen gelir vergisi oranı de-
ğişiklik göstermektedir. Bu dilimler 
2021 yılı için şu şekildedir. 

Gelir Dilimi Vergi 
Oranı

24 bin TL'ye kadar %15
53 bin TL'nin 24 bin TL'si 
için 3600 Türk Lirası ve 
fazlası için 

%20

190 bin TL'nin 53 bin 
TL'si için 9400 Türk Lirası 
ve fazlası için 

%27

650 bin TL'nin 190 bin 
TL'si için 46390 Türk 
Lirası ve fazlası için 

%35

650 bin TL’den fazlasının 
650 bin TL’si için 207390 
Türk lirası; fazlası için 

%40 

Bu dilimler nedeni ile aldığımız 
maaşlar sene sonunda düşmektedir. 
Gelir vergisi, gelir vergisi matra-
hı üzerinden hesaplanır. Yani ilk 
önce brüt ücretten SGK işçi payı ile 
işsizlik sigortası işçi payı toplamları 
çıkarılır. Kalan tutar üzerinden ise 
yukarıdaki vergi dilimlerine göre 
gelir vergisi kesintisi yapılır. 2021 
yılı ocak ayı baz alındığında hesap-
lanan gelir vergisi kesintisi 456,06 
TL’dir. 

4) Damga vergisi: Damga vergisi 
oranı %07,59 olarak belirlenmiştir. 
Alınış amacı şöyle açıklanmıştır. 
“Damga Vergisi, her türlü sözleş-
meden doğan ve devlet tarafından 
alınan bir vergi çeşididir. Açılımı-
na bakmak gerekirse; kişiler ve 
kurumlar arasındaki anlaşma ve 
işlemlerin geçerliliğini belgeleyen 
kağıtlardan alınan vergi olduğunu 
söyleyebiliriz.”

2021 yılı brüt asgari ücreti baz 
alındığında damga vergisi tutarı 
27,14 TL olarak hesaplanmıştır. 

Bir işçinin maaşına yapılan 
kesintiler yukarıdaki kalemlerden 

oluşur. Yani 2021 yılı ocak ayı baz 
alındığında asgari ücretli bir işçinin 
maaşından toplam (500,78 +35,77 
+456,06 +27,14) 1019,75 TL kesinti 
yapılmaktadır. Bu durumda A.G.İ. 
dahil edilmemiş net asgari ücret 
(3577-1019,75) 2557,25 TL’dir. 

Peki 2825,9 rakamı nerden geliyor 
diye düşünebilirsiniz. Hepimizin 
bildiği üzere 18 yaşından büyük 
bekar bir işçinin aldığı asgari ücret 
Ocak 2021 itibari ile 2825 lira 90 
kuruş olarak belirlendi. Bu aradaki 
268 TL’lik fark asgari geçim indiri-
mi olarak maaşlara ekleniyor. 

Eminim hatırlayanlarınız çok ola-
caktır. Bundan yıllar önce her sene 
kasım aralık aylarında alış veriş 
fişleri toplanırdı. O fişler zarflara 
yazılır ve çalışılan işyerlerine teslim 
edilirdi. Topladığınız fiş miktarı-
nın belirli bir oranı hesaplanır ve 
maaşlarınıza vergi iadesi olarak 
eklenirdi. 01.01.2008 yılı itibariyle 
bu uygulama kaldırıldı ve yeri-
ne asgari geçim indirimi (A.G.İ.) 
getirildi. Çalışan işçinin medeni 
durumuna göre çeşitli oranlar be-
lirlendi ve o oranlarda maaşlara ek 
ödemeler yapıldı. A.G.İ. konusunda 
bilmemiz gereken birinci konu brüt 
maaşınız ne olursa olsun alacağınız 
A.G.İ. sabittir. Aynı medeni duruma 
sahip tüm çalışanlar aynı A.G.İ.’yi 
alır. İkincisi A.G.İ. bir aldatmacanın 
aracı olarak kullanılıyor. Emekli-
liğimize etkisi olan, prim kesinti-
lerimizi etkileyen maaşımız brüt 
maaşlarımızdır. Yukarıdaki örnek-
ten de anlaşılacağı gibi 2021 yılı 
brüt asgari ücreti 3577 TL iken, net 
asgari ücret aslında 2577,25 TL’dir. 

Asgari ücret sefalet ücreti olmak-
tan çıkartılmalı, insan onuruna 
yaraşır bir düzeye çekilmeli, zam 
oranı yoksulluk sınırı baz alınarak 
ve A.G.İ. dahil edilmeden belirlen-
meli, asgari ücretten vergi alınma-
malıdır.

İşçi ücretlerinden yapılan kesintiler
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Tarihleri İnkâr, Tarihleri Katliamdır!

Maraş'ta 1978 Aralık ayında, 
resmi kayıtlara göre en az 111, 

Alevi kaynaklarına göre 500'e yakın 
insan vahşice katledildi. Sonrasında 
MİT ve CIA eliyle planlandığı ortaya 
çıkan, 7 gün süren saldırılarda binlerce 
kişi yaralandı, çocuklar katledildi, 
kadınlara tecavüze uğradı, 210 ev, 70 
işyeri tahrip edildi. 

12 Eylül’e giden sürecin kanlı adım-
larından biri olan Maraş katliamında 
genellikle Alevi kökenliler hedef alındı. 
Yıllarca süren yargılamalarda katliam-
la ilgili 804 kişi hakkında dava açıldı; 
sanıklardan 29’u idam, 7’si müebbet 
hapisle, 321 kişi de 1-24 yıl arasında 
hapisle cezalandırıldı. Ancak, 1977 1 
Mayıs Katliamı ve sonrasında Sivas, 
Çorum, Beyazıt gibi birçok katliam-
da, günümüzde; 19 Aralık, Roboski, 
Suruç, Ankara Gar Katliamı gibi birçok 
katliamda olduğu üzere, gerçek katiller 
ortaya çıkarılmadığı gibi tutuklanıp 
ceza alanlar da daha sonra yapılan yasa 
düzenlemesi ile serbest bırakıldı. 

Maraş Katliamı'nda 
neler olmuştu?

Katliam, “Güneş Ne Zaman Doğa-
cak” adlı Sovyetler Birliği karşıtı bir 
filmin gösterildiği Çiçek Sinemasının 
MHP-ÜGD üyesi Ökkeş Şendiller ve 
Yunus İlhan tarafından bombalaması 
ve bu olayı Alevilerin, solcuların yap-
tığı söylentisinin kentte yayılması ile 
başladı. 

Patlamanın ardından sinemadan 
çıkan faşist güruh, sol olarak bilinen 
kurum ve esnaf mekanlarına saldırdı.

20 Aralık günü, yoğun olarak Alevi-
lerin yaşadığı bir mahalledeki kıraat-
haneye bombalı saldırı düzenlendi. 
21 Aralık'ta da Hacı Çolak ve Mustafa 
Yüzbaşıoğlu adlı TÖB-DER üyesi iki 
solcu öğretmen, okul çıkışında katle-
dildi. 

Alevilerin yoğun olarak yaşadığı ma-
hallelere giren ülkücü ve İslam kisveli 
faşist güruhlar ev ve iş yerlerine saldır-

dılar. DİSK, TÖB-DER, POL-DER, CHP 
ve Tekstil Sendikası binaları özellikle 
hedef gözetilerek tahrip edildi.

Yaşanan vahşetin son noktası 24 
Aralık’ta Alevi mahallelerinin otomatik 
silahlarla taranmasıyla başladı. Maraş; 
tecavüzler, çocukların kurşuna dizilme-
si ve daha yüzlerce insanlık dışı olaya 
sahne oldu.

Dönemin İçişleri Bakanı İrfan Özay-
dınlı, olayların, solcuların tahrik etme-
siyle ortaya çıktığını iddia edecek, polis 
ve jandarmanın ilk üç gün boyunca 
saldırıları seyretmesini ise açıklamaya-
caktı.

Katliamın failleri olarak hapse 
mahkûm edilenlerin cezaları ise 1991 
yılında çıkarılan Terörle Mücadele 
Kanunu ile ertelendi. Hükümlülerin 
cezalarının ertelenmesinin ardından 
serbest bırakıldı.

Katliamda MİT ve CIA parmağı
Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in 

ölümünün ardından, özel arşivinden 
çıkan 3 Ocak 1979 tarihli bir raporda, 
Maraş Katliamının MİT tarafından or-
ganize edildiğinin belirtildiği, katliamı 
örgütleyen dört MİT şefinin isimlerinin 
açıkça ifade edildiği ortaya çıktı. Bu ra-
porda, MHP'nin ve Alparslan Türkeş'in 
katliamdaki sorumluluğu da açıkça 
belirtiliyordu. Katliamın ardından 
İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği özel 
araştırma ekibinin hazırladığı rapor ise 
kamuoyuna açıklanmadı.

CIA ajanı Paul Henze'nin Maraş 
Katliamı'ndan bir hafta önce Maraş'ta 
görüşmeler yaptığı, katliamın bu 
görüşmelerde planlandığı da iddialar 
arasında yer alıyor. Katliamda kulla-
nılan bazı silahların İskenderun'daki 
NATO cephaneliğinin envanterinde yer 
aldığı belirtiliyor.

Devrimci tutsakların F tipi hücre 
sistemine geçişi engellemek 

amacıyla, 20 Ekim’de başlattıkları açlık 
grevlerini, 19 Kasım tarihinde ölüm 
orucuna dönüştürmeleri üzerine, 19 
Aralık 2000’de devlet, 20 cezaevine 
yaklaşık 10 bin asker tarafından eş 
zamanlı bir operasyon düzenleyerek, 
28 devrimci tutsağı katletti, onlarcasını 
sakat bıraktı ve tutsaklar F-Tipi 
hapishanelere götürüldüler.

Devlet, gözetimindeki hapishanelere 
silahlarla, bombalarla, kimyasal gazlar-
la saldırdı. Operasyonda 2’si asker 28’i 
devrimci tutsak toplam 32 kişi haya-
tını kaybetti. Operasyonun sürdüğü 
saatlerde DSP’li Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk, televizyon ekranlarından 
onlarca kişinin öldüğü katliamın ismini 
açıklıyordu: “Hayata Dönüş Operas-
yonu!”

Devlet operasyonu hapishane dışına 
yayarak sürdürdü, tüm toplumda 
korku atmosferi yaratmaya dayalı bir 
toplum mühendisliği projesi hayata 
geçirildi. Operasyonu protesto göste-
rilerinde 2145 kişi gözaltına alındı, 58 
kişi tutuklandı, 18 kültür merkezi ve 
dernek basıldı, 2 dernek kapatıldı.

19 Aralık katliamı, işçi sınıfı, emekçi 
yığınlar ve Kürt ulusunun mücadelesi-
ni kuşatmaya yönelik geniş bir planın 
parçası olarak, sokakları teslim almak 
için zindanları; kitleleri teslim almak 
için öncülerini teslim alma hedefiyle 
gerçekleştirildi. Katliam aracılığıyla 
devrimci tutsaklar, AB patentli F-Tipi 
tecrit zindanlarına taşınırken, katliamın 
vahşiliği, şiddetin ölçüsüzlüğü, tüm 
toplumda bir korku ve acizlik havası 
uyandırmayı da amaçlıyordu.

Devrimci tutsaklar saldırıya direnişle 
yanıt verdi. Ölüm oruçları, devletin tut-
sakları teslim alma planlarını bozdu. F-
Tipi zindanlarda da direnişin ve boyun 
eğmeme geleneğinin süreceğini, ölüm 
hücresi olarak adlandırılan bu hücre-
lerde yaşamın, üretimin, siyasal- teorik 
çalışmaların bir biçimde boy vereceğini 
gösterdi.

Katliam öncesi ve sonrası yapılan 
açıklamalar:

-  Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
televizyon ekranlarından onlarca 
kişinin öldüğü katliamın ismini Hayata 
Dönüş Operasyonu olarak açıklıyordu.

-  Adli tıp uzmanlarının raporlarına 
göre, Bayrampaşa Cezaevine yapılan 
operasyon hakkında söylediği “Ka-
laşnikofla ateş ettiler” diyen bakan 
Türk’ün demeçlerinin asılsız olduğu-
nu ortaya koymuştu. Rapor’a göre, 
Koğuşlardan ateş edilmemiş, öldürücü 
dozun üzerinde gaz bombası kullanıl-
mıştı. Bayrampaşa Kapalı Cezaevinde-
ki C-1 koğuşundaki kadın tutukluların 
güvenlik görevlilerinin kullandığı göz 
yaşartıcı, gaz ve sinir bombalarının 
çıkardığı yangında öldükleri belirlen-
di. Adli tıp uzmanlarının raporunda, 
yanarak ölen kadınların giysi parça-
ları ve ciltlerinde yanıcı olan solvent 
maddelerinin bulunduğunun tespit 
edildiği vurgulandı. Kömüre dönmüş 
koğuşlarda yapılan aramalarda silaha 
da rastlanmamıştı. Bilirkişi raporunda 
ayrıca mahkûmların bulunduğu taraf-
tan güvenlik görevlilerinin bulunduğu 
yöne doğru ateş açılmadığı, atışların 
dışarıdan içeriye doğru yapıldığı 
kaydedildi. Raporda, 12 kişinin haya-
tını kaybettiği C-1 koğuşunda 6 kadın 
tutukludan 5’inin yanarak 1’inin ise 
gazdan zehirlenerek öldüğü yazıldı.

- Ümraniye Cezaevi operasyonu da-
vasında ifade veren bir asker önemli bir 
itirafta bulundu. Olay sırasında Ümra-
niye Jandarma Bölük Komutanlığı’nda 
görevli alan Yüzbaşı Uğur Pamukçu, 
tutuklular tarafından ateş açılarak 
öldürüldüğü iddia edilen uzman çavuş 
Nurettin Kurt›un kendi birliklerinin 
açtığı ateş sonucu öldüğünü itiraf etti.

- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 
2000 Kasım’ında tüm parti teşkilatla-
rına bir genelge gönderdi. Genelge-
nin içeriği özetle şöyleydi: “Ülkemiz 
önümüzdeki günlerde sıcak 
gelişmelere gebedir. Kamuo-
yunda umulmadık bir süreç 
yaşanacak. Parti örgütleri, 
parti binalarını parti üyesi 
olmayanlara açmayacaklar 
ve gelişen olaylar karşısında 

herhangi bir demeç vermeyeceklerdir. Bu 
talimatlara uymayanlar hakkında gerekli 
işlemler yapılacaktır.”

Katliamın bilançosu
Operasyon düzenlenen cezaevi sayı-

sı: 20
Öldürülen devrimci tutsak sayısı: 28
Hastaneye kaldırılan yaralı tutsak 

sayısı: 237
Yaşamını yitiren asker sayısı: 2
Yaralanan asker sayısı: 6
Edirne F Tipi Cezaevine sevk edilen-

ler: 348
Kocaeli F Tipi Cezaevine sevk edilen-

ler: 340
Sincan F Tipi Cezaevine sevk edilen-

ler: 341
Kartal F Tipi Cezaevine sevk edilen-

ler: 67
Bakırköy kadın ve çocuk tutukevine 

sevkler: 45
Açlık grevi süren cezaevi: 41
Operasyon öncesi ölüm orucunda 

olanlar: 259
Operasyondan sonra ölüm orucunu 

sürdürenler: 357
Açlık grevini sürdürenler: 1656
Operasyonu protesto sırasında gözal-

tına alınanlar: 2145
Operasyonu protesto edenlerden 

tutuklananlar: 58
Operasyon sonra basılan kültür mer-

kezi, dernek, parti binası: 18
Mühürlenen dernek sayısı: 2

19 Aralık Katliamı'nda şehit 
düşen devrimci tutsaklar

1. Ahmet İbili. Ateşli silah yaralanma-
sı ve yüzeysel yanıklar. Ümraniye.

2. Ali Ateş. Ateşli silah yaralanması. 
Bayrampaşa.

3. Ali İhsan Özkan. Bursa.
4. Alp Ata Akçayüz. Ateşli silah yara-

lanması. Ümraniye
5. Aşur Korkmaz. Ateşli silah yara-

lanması. Bayrampaşa.
6. Berrin Bıçkılar. Yanık ve ölüm oru-

cu sonucu ölüm. Uşak.
7. Cengiz Çalıkoparan. Ateşli silah 

yaralanması. Bayrampaşa.
8. Ercan Polat. Karın alt kısmında 

ateşli silah yarası. Ümraniye.
9. Fahri Sarı. Kurşunla ölüm. Çanak-

kale.
10. Fırat Tavuk. Yanma sonucu ölüm. 

Bayrampaşa.
11. Fidan Kalşen. Kurşun ve yanma 

sonucu ölüm. Çanakkale.
12. Gülser Tuzcu. Yanma sonucu 

ölüm. Bayrampaşa.
13. İlker Babacan. Çanakkale.
14. İrfan Ortakçı. Çankırı.
15. Murat Ördekçi. Ateşli silah yara-

lanması. Bayrampaşa.
16. Murat Özdemir. Bursa.
17. Mustafa Yılmaz. Ateşli silah yara-

lanması. Bayrampaşa.
18. Nilüfer Alcan. Yüzü ve elleri 1. 

derecede yanık, duman zehirlenmesi. 
Bayrampaşa.

19. Özlem Ercan. Yanma sonucu 
ölüm. Bayrampaşa.

20. Seyhan Doğan. Yanma sonucu 
ölüm. Bayrampaşa.

21. Sultan Sarı. Çanakkale.
22. Şefinur Tezgel. Yanma sonucu 

ölüm. Bayrampaşa
23. Ünsal Gedik. Kafasında ekimoz 

var. Karbonmonoksit zehirlenmesi 
olabilir. Ümraniye.

24. Yasemin Cancı. Uşak.
25. Yazgülü Güder Öztürk. Yanma 

sonucu ölüm. Bayrampaşa.
26. Halil Önder. Ceyhan.
27. Hasan Güngörmez. Ölüm 

Oruçcusu. Sincan.
28. Rıza Poyraz. Ateşli silah yaralan-

ması, künt kafa travması. Ümraniye.

19 Aralık Katliamı

12 Eylül’e bir adım daha: 
Maraş Katliamı
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Ya Ölü Yıldızlara Hayatı Götüreceğiz, Ya Dünyamıza İnecek Ölüm!

Gökçeada’da Yıldız 
koyunun imara açılmasına 

karşılık ada dayanışması 
Gökçeada ‘da birçok eylem 
etkinlik düzenledi.  Gönüllüler 

hem adanın imara açılmasına 
karşı hem de ziyaretçilerin 
bıraktığı çöplere karşı 
tepkilerini gösterdiler.

Saray Rejimi ülkede yaşanan 

ekonomik çöküşü bir yandan 
yok sayarak diğer yanda günü 
kurtarmak için gelir elde etmek 
için para eden her şeyi ranta 
çevirmek için satışa çıkarıyor. 
Gökçeada yıldız koyu da bun-
dan nasibini almış görünmek-
tedir.

Devlete karşı toprağını doğa-
sını suyunu yeşilini korumaya 
çalışan halk her koşulda devlet 
kurumları ile karşı karşıya geli-
yor. Ülkenin birçok noktasında 
doğayı koruma eylemleri de-
vam etmektedir. Bu eylemlerin 
gücünü birleştirmeleri artık za-
ruriyet olarak görünmektedir.

Ada Dayanışması imara karşı

Koç Holding'e bağlı Demir 
Export adlı firmanın 

Sivas’ın Kangal ilçesi Pınargözü 
köyünde maden çıkarma 
faaliyetinin durdurulmasına 
yönelik açılan daha henüz 
tamamlanmamışken şirketin 

köylülere arsenikli su 
içirmesinin tespit edilmesi 
üzerine dava ağır ceza 
mahkemesine taşındı.

Ekoloji birliğinin haberine ve 
köylülerden alınan bilgiye göre 
maden şirketinin faaliyetlerine 

başlaması ile beraber içme suyu 
kaynakların kurudu, dereler 
çekildi. Köylüler “Bu dereler de 
hayvanlarımıza bahçelerimize 
temizlik ihtiyacımızın suyunu 
karşılıyorduk” şeklinde ifade-
lerde bulundular 

Suların kuruması sonucu ma-
den şirketinin kurduğu arıtma 
tesisinde aldıkları suda kendi 
imkânları ile yaptıkları su tahli-
linde normalin yedi kat fazlası 
arsenikli çıktığını arıtma tesi-
sinde su tedarik eden üç köyde 
kanser vakalarının çoğaldığını 
ileri sürdüler.

Köylülerin açtığı dava Sivas 
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
devam ediyor.

Kapitalizmde aşırı kâr insan 
hayatında daha önde durmak-
tadır.

Köylülere arsenikli su içirilmiş

Yaz aylarında Akdeniz ve 
Ege kıyılarındaki yangınlar çok 
uluslu şirketler için rant kapısı-
na dönüştü.

Tarım Orman-İş Genel Baş-
kanı'nın yaptığı açıklamada 
yangında zarar görmüş kullanı-
labilir durumdaki ağaçların ke-

sim ihalesini anayasaya aykırı 
olarak yapıldığını belirtti.

Tarım Orman İş Genel Baş-
kanı Şükrü Duman’ın açıkla-
malarında “Yangında zarar 
görmüş tomruk kesimlerinin 
yasal olarak ihalelerin köylü 
koperatiflere verilmesi gerekir-

ken çok uluslu özel şirketlere 
verildiğini belirtti. Bakanlık 
ihale şartlarını büyük firmala-
rın alabileceği şekilde düzen-
lediğini belirtti. Şükrü Durmuş 
“Bakanlıkta metre küpünü 155 
TL’ye alan firmalar tomrukları 
sadece kabuk sıyırma işleminde 
geçirerek 730 Euro’ya sattığını 
rantın on milyon metre küp 
üzerinde hesaplandığında yedi 
milyar üç yüz milyon Euro’luk 
bir vurgun olduğu ifade eder-
ken, yangında zarar gören 
köylülerin ise henüz bir destek 
alamadığını belirtti.

Her doğal felaket insanların 
aklında bir soru işareti bırak-
maktadır. Bu devlet zenginlerin 
devletidir hizmetleri de, büyü-
mesi de zenginlerin çıkarına 
olacak şekilde düzenlemekte-
dir.

Yangınlar ranta dönüştü

BM’nin, İskoçya’nın Glasgow kentinde 
başlattığı iklim zirvesi birçok devlet başka-
nının katılımı ile iki haftalık süreçten sonra 
sonuçlandı. İklim zirvesi ismi dünyamızı 
ve insanlığı ilgilendirdiği için sonucu ister 
istemez bir beklenti yaratıyor.

Sonuç raporunda küresel ısınma kömür 
yakıtının kullanımını azaltmak ve 2100 yı-
lına kadar küresel ısınmayı sıfırlamayı kısa 
süre içinde ise 1,5 °C altına indirmek hedef-
lendiğini belirttiler. Yoksa küresel ısınmanın 
2,7 °C üstüne çıkması halinde dünyanın kü-
resel felaketlere maruz kalacağını belirttiler. 

Bu toplantılar dünyamızın nasıl bir fela-
ketle karşı karşıya olduğunu göstermekte-
dir. Bu toplantıyı yapan liderler emperyalist 
kapitalist sistemin insafına kaldığını göster-
mektedir.

Küçük bir azınlık dünyanın 6,5 milyar 
insanını kar uğruna nefessiz bırakıyor. Yer 
kabuğunun üzerinde kara çevrilebilecek 
ne varsa çekip alıyorlar. Bu durum yaşadı-
ğımız yer kürenin iklim değerlerinin de-
ğişmesine sebep oluyor.  İnsanlığa dair ne 
varsa umursanmaz bir şekilde kara çevril-
mek üzere kapitalistler birbirleri ile yarış 
halindeler. 

Böyle bir sistem içinde yaşarken iklim zir-
vesinde kurtuluş beklemek elbette ki doğru 
değil.  Çünkü kapitalizm bu işleri para ile 
çözeceğini düşündürtmek istiyor. Doğa-
nın yeşili, denizin maviliği, gökyüzünün 
berraklığına karşılık aşırı kar yarışı önde 
geliyor. Kapitalizmin doğası budur.

Ülkemizde ise iklim zirvesine bakış; 
doğayı koruma kararları yerine protokolde 
ki yer ve katılan ismin tartışması öne çık-
maktadır. HES’lerin yarattığı tahribat değil, 
kuruyan dere yatakları değil, dengesiz gi-
den mevsim yağışları değil, aşırı ısınmalar 
değil, %55’lik kuraklık değil, ranta açılan 
alanlar değil, mesele protokolde poz verme 
tartışması oldu.

İklim zirvesinin en anlamlı tarafı hala 
yaşam alanlarına sahip çıkan insanların iki 
haftalık iklim zirvesi sürecinde karşıt bir-
çok ülkede binden fazla eylem ve etkinlik 
yapması olmuştur. Bir diğer anlamlı duruş 
8 ile 17 yaş arasındaki çocukların protestosu 
olmuştur. Çocukların B’ye doğayı kirlettik-
lerine dair verdikleri şikâyet dilekçesinde 
Türkiye, Fransa, Almanya, Arjantin ve Bre-
zilya bulunmaktadır.

İklim zirvesine karşı açıklama yapan ço-
cuk aktivist Greta Thunberg “Benim burada 
değil okulda olmam gerekiyor. Sizler ne 
cesaretle bizden umut bekliyorsunuz boş 
sözlerle çocukluğumuzu çaldınız. İnsanlık 
ölüyor kitlesel yok oluşlarla karşı karşıyayız 
ama siz sadece para ve ekonominin büyü-
mesini konuşuyorsunuz bu ne cesaret” şek-
linde ifade etti. Derler ki cesaret bulaşıcıdır.

Bu durumda anlaşılıyor ki miadını doldu-
ran kapitalizm dünyamızı yok ederek kendi 
devamlılığını sağlıyor. Elzem bir şekilde 
yaşanılabilir bir dünya bunun için yaşanıla-
bilir bir sistem yani sosyalizmi örgütlemek 
zorunlu hale gelmiştir.

Yusuf Gürsucu

İklim değişikliği mi, 
kapitalizmin doymazlığı mı?
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Emeğimiz, Bedenimiz, Doğamız İçin Adalet Biziz!

Ekim Devrimi’nin kadınlara, kadınların 
Ekim Devrimi’ne katkılarını anlatmadan 

önce Çarlık Rusyası’ndaki kadınların yaşam 
koşullarına kısaca bir bakmak gerekir.

• 19. yüzyıl başlarında Rusya’da nüfusunun 
%85’ini köylüler oluşturuyordu. Bu kesim içinde 
kadın okur-yazarlığı hemen hemen hiç yoktu.  
Kadınların eğitim hakkı yoktu. Tüm kişisel öz-
gürlüklerden, özellikle evlilikteki seçme özgür-
lüğünden yoksunlardı. Kadınların yasal hiçbir 
hakları yoktu

• 19. yüzyıl ortalarından itibaren sanayinin 
gelişimiyle ve 1. Paylaşım Savaşı ile bazı dö-
nüşümler yaşanmaya başladı. Erkeklerin %40’ı 
savaş döneminde silahaltına alındı, bu sebeple 
1914 yılında kadınlar fabrikalarda, hastanelerde, 
yol inşaatında çalışmaya başladılar. 

• 19. yüzyıl sonlarından itibaren kadın işçiler 
erkeklerle omuz omuza grevlerde, gösterilerde 
yer almaya başladılar. 1878’de patlak veren grev-
de kadınlar ön saflardaydı. 

Kadınların  savaş koşullarında yaşadıkları 
zorluklar daha fazla militanlaşmalarının önünü 
açtı. Devrim öncesinde yüzlerce kadın Bolşevik 
Parti’ye üye olmuştu, parti çalışmalarına yasal 
ya da gizli, her kademede katılıyorlardı.

6 Nisan 1915’te Petrograd’da et satışları bir 
günlüğüne askıya alındığında, kadınlar büyük 
kasap dükkânlarının vitrinlerini aşağı indirerek 
tezgâhları yağmaladılar. Bu sahneler kısa sürede 
ülkenin tüm büyük kentlerine yayıldı.

1917’nin 8 Mart’ı Şubat Devrimi’nin ateşleyi-
cisi oldu. 8 Mart (23 Şubat) sabahı Petrogradlı 
birkaç yüz dokuma işçisi kadın, bir günlük siya-

sal grev çağrısı yapma kararı aldı. 
Aralarından seçtikleri temsilcileri 
komşu fabrikalara gönderdiler. 23 
Şubat öğlen vakti, işçi kadınların 
grevine 90.000 işçi katılmıştı. Bol-
şevikler de kadınların çağrısına  
uymak zorunda kaldılar. 

Sovyet devriminden sonra 
kadınların yaşamında neler 
değişti?

Ekim Devrimi sonrası Lenin’in 
önderliğindeki işçi hükümeti en 
başta 3 temel konuyu gündemine 
almıştı; barış ilanı, toprak sorunu ve kadınlara 
tam eşitlik. Bu doğrultuda;

• Kadınlara tam seçme-seçilme hakkı tanındı,
• Evlenen çiftler soyadlarını birlikte seçebili-

yor, kadının, erkeğin ya da birleşik bir soyadı 
alabiliyorlardı.

• Boşanma kolaylaştırıldı. Karşılıklı rıza duru-
munda boşanma anında gerçekleştirilebilecekti. 

• Zina, ensest ve eşcinsellik ceza yasasından 
çıkartıldı.

• “Kimseye zarar gelmediği, kimsenin çıkarla-
rının zedelenmediği sürece, devlet ve toplumun 
cinsel konulara müdahale edemeyeceği” ilkesi 
esas alındı.

•Sovyetler Birliği, kürtajı serbest bırakan ilk 
ülke oldu.

• Çocuklar toplumun sorumluluk alanındaydı
• Eğitim, çalışma ve siyasal katılım alanlarında 

kadınların önlerindeki tüm engeller kaldırıldı
• Tüm çalışan kadınlar için eşit işe eşit ücret ve 

ücretli doğum izni getirildi.

• Aile içi cinsiyete dayalı işbölümünü ortadan 
kaldıracak komünal kurumlar açıldı:  kreşler, 
yuvalar, ortak yemekhaneler, çamaşırhaneler 
gibi.

• Komünist kadınlar, tam eşit üyeler olarak 
parti organları içinde yer almaya başladı.

Sovyet Devrimi sonrasında özellikle 2. Payla-
şım Savaşı dönemi ve sonrasında alınan ka-
rarlarda kadınlar açısından belli eksiklikler de 
yaşandı hiç kuşkusuz. Bununla birlikte Sovyet-
lerin en kötü yönetildiği dönemde bile kadınlar 
kapitalist sistemden bin kat daha iyi şartlara 
sahiptiler.

Ekim Devrimi'nin 104. yılını kutladığımız 
isyanlar ve devrimler çağı olan bu dönemde bu 
deneyimleri bugünkü kadın mücadelesini ileriye 
taşımak adına değerlendirmek bizim için yol 
gösterici olacaktır. 

(Yararlanılan kaynaklar:  Kadın(Lar) Ve Devrim(Ler) - Sibel 
Özbudun ve Sovyetler Birliğinde Kadın -George St. George)

(14.11.2021)

Ekim Devrimi ve Kadınlar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken 

Sosyalist Kadın Hareketi, Ankara’da Sibel 
Özbudun’un katıldığı bir söyleşi-forum 
örgütledi. Sibel Özbudun aile içi şiddet, taciz, 
tecavüz, kadın cinayetleri, kadınların istihdamı, 
siyaset, eğitim vb alanlarında yaşadıkları 
eşitsizlikler, fuhuş, cinsiyetçi dil vb tüm sorunları 
ağız alışkanlığı ile “kadın sorunu” etiketi 
altına yerleştirdiğimizi, oysa bu “sorunların” 
erkeklikte olduğuna dikkat çekerek başladığı 
konuşmasında, insan toplumlarında kadın ya 
da erkek olmanın toplumsal kültürel beklentiler 
ve biçimlendirmelerle ilişkili olduğuna dikkat 
çekti. Kadın mücadelesiyle birlikte ezberler 
bozulduğunda erkeklik rolünün de kadınlar ve 
çocuklar üzerinde kanıtlanmaya ve yitirilmiş 
iktidarın bir nebze olsun geri kazanılmaya 

çalışıldığını belirtti. Bu tabloda “bize ne gerek” 
sorusunun önemine işaret etti. 

Katılımcıların aldığı sözlerin ardından öne 
çıkan başlıklar şöyle oldu;
• Şiddetten korunma kadının özgürleşmesinden 

ayrı düşünülemez.
• Kadınlar bedenlerine, emeklerine, kimlikleri-

ne ve geleceklerine kendileri sahip çıkacaktır. 
Bunun için ise kararlılıkla sürdürülen bir müca-
deleye ihtiyaç var.

• Kadınların ihtiyaç duyduğu kararlılık ve 
özgüven mücadele içinde şekilleniyor.   (Örne-
ğin Novamed, Flormar kadın direnişçilerinin 
deneyimi)

• Katmerlenen saldırıları yönelten cephenin 
örgütlü davranışı karşısında biz kadınların da 
örgütlü mücadele etmesi gerekmekte.

• Ayrı ayrı sürdürdüğümüz mücadelelerinin 
birlikteliğine ihtiyaç var. İkizdere direnişi, Bo-
ğaziçi direnişi, işçi ve emekçilerin eylemleri-
nin birbirinden ayrı düşünülmemesi, birlikte 
ortak bir mücadele hattı içinde akması gerek-
mekte. Kısmi, parçalı direnişler ile kadınlara 
yönelen saldırıların engellenmesi olanaklı 
değil.
• Sömürü ve tahakkümün her türlüsüne 
karşı mücadele etmeliyiz
• Toplumsal cinsiyet temelli problemleri 
gören, gündem eden sınıf mücadelesine ihti-
yaç var.
• Mahallelerdeki emekçi kadınların örgüt-
lenmesi için çalışma yapılması gerekmekte.

(13.11.2021)

Ankara’da kadınlarla söyleşi ve forum: 
“Bize Ne Lazım?”

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa 
zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldüren ve 

15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan’ın 
temyiz başvurusu Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
tarafından duruşma açılarak incelendi. 

Çeşitli illerden gelerek duruşmaya katılan 
avukatlar meşru müdafaa hükümlerinin uygu-
lanması gerektiğini, Çilem Doğan’ın yaşamını 
savunmasının “sınırın kast olmaksızın aşılma-
sı hali” olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Yerel mahkemenin aldığı bilirkişi 
raporu ile gerekçeli kararı arasındaki çelişkilere 
dikkate çekildi. Çilem Doğan’ın koruma kararı 
almasına rağmen ertesi gün Hasan Karabulut 
tarafından darp edildiği, açılan ceza davaları-
nın bulunduğu, devletin kadınların yaşamlarını 
koruyamadığı, bu koşullarda Çilem Doğan’ın 
kendi yaşamını korumak zorunda kaldığı vur-
gulandı. Duruşmanın ardından heyet tarafın-
dan kararın 4 Kasım’da açıklanacağı belirtildi.

4 Kasım’da açıklanan kararda, Yargıtay, yerel 
mahkemenin kararını onadı. Böylelikle yaşa-
mını savunan Çilem Doğan hayatta kaldığı 
için adeta cezalandırılmış oldu. Çilem Doğan’a 
verilen ceza karşısında birçok ilde kadınlar 
tarafından eylemler düzenlendi.

Çilem Doğan yayımladığı mektupta Yargı-
tay’ın cezayı onayarak kendisini değil 8 yaşın-
daki bir çocuğu ve bütün kadınları hapsettiğini, 
erkek adaletten bir şey beklemediğini, kadın 
mücadelesinin kazanacağını belirtti. 

(5.11.2021)

Çilem Doğan 
yalnız değildir!
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Asgari Değil, İnsanca Yaşanabilir Ücret!

Diğer ücret ve gelir düzeylerinin 
asgari ücrete paralel artışı 

sağlanmalı. Büyümeden aslan 
payının varlıklı sınıflara gittiği 
düşünülecek olursa sermayenin daha 
yüksek ücret atışlarına zorlanması 
mümkün ve gerekli.

2022 asgari ücreti için görüşmeler 
yaklaşırken ilginç gelişmeler cere-
yan ediyor. Pahalılık ve eriyen alım 
gücü nedeniyle kamuoyunda asgari 
ücrette yüksek bir artış beklentisi var. 
İlginç olan bu beklentinin hükümet 
çevreleri tarafından da desteklenme-
si, bazı sendikal çevrelerde böylesine 
bir artışın çantada keklik görülmesi 
ve hatta kimi sermaye kesimlerince 
de asgari ücrette ciddi bir artışın 
gerektiğinin dillendirilmesi. Garip 
zamanlarda mı yaşıyoruz? Yoksa as-
gari ücret tartışmasının görünmeyen 
yanları mı var? Bu yazıda asgari ücret 
buzdağının görünmeyen kısmına 
bakmaya çalışacağım.

“Orta gelir tuzağı” iktisat literatü-
ründe sıkça tartışılan bir konu ve pek 
çok iktisatçı Türkiye için bu tuzağa 
işaret ediyor. “Orta gelir tuzağı” 
bir yana Türkiye’de az tartışılan bir 
başka konu ise asgari ücret tuzağı. 
Türkiye’de ortalama ücret düzeyinin 
asgari ücret düzeyine yaklaşması 
çok daha vahim bir sorun. Bir önceki 
yazımda asgari ücretin Türkiye’de gi-
derek ortalama ücret haline geldiğini 
vurgulamıştım. Asgari ücret artışının 
fiili ücret artışı anlamına gelmediğini 
yazmıştım. Bu yazımda bu görüşleri-
mi ayrıntılı hale getirmeye çalışaca-
ğım.

Emek gelirleri nasıl artıyor?
Asgari ücret artışına geçmeden 

önce Türkiye’de temel emek gelirle-
rinin nasıl arttığını ele alalım. Kamu 
işçilerinin ücretleri konfederal bir 
toplu pazarlıkla belirleniyor. Burada 
Türk-İş ve Hak-İş taraf. Yeni bağıtla-
nan kamu toplu iş sözleşmesine göre 
kamu işçilerinin ücret artışları (birin-
ci 6 aydaki kısmı iyileştirme hariç) 
resmi enflasyona bağlandı. Özel sek-
törde toplu sözleşme kapsamındaki 
sendikalı işçi oranı çok düşük, yüzde 
6-7 civarında. Sendikalı işçilerin 
ücretleri toplu pazarlıkla belirleniyor 
ancak grev erteleme basıncı nedeniy-
le özgür toplu pazarlıktan söz etmek 
mümkün değil. Özel sektörün geri 
kalanında ise ücret zamları patronun 
insafına kalmış durumda. En iyim-
ser tahminle özel sektördeki ücret 
zamları resmi enflasyon civarında 
gerçekleşiyor.

Memurların maaş artışları grev 
yasaklı -sözde- bir toplu pazarlıkla 
belirleniyor. Burada tek söz sahibi en 
büyük konfederasyon olan Memur-
Sen. Yeni bağıtlanan memur toplu 
iş sözleşmesi de resmi enflasyona 
hapsedilmiş durumda. Enflasyon 
öngörülen zammı aşarsa aradaki fark 
maaşlara eklenecek. Memur emek-
lilerinin aylıkları memurlarla aynı 
sisteme tabi. Resmi enflasyon artışı 
onlar için de temel belirleyici. İşçi 
emeklilerin aylıklarında durum daha 
da vahim. İşçi emekli aylıkları sadece 

resmi enflasyon kadar artacak. Büyü-
me ve refah artışından işçi emeklileri 
kuruş pay alamayacak.

Görüldüğü gibi neredeyse tüm 
emek geliri kategorileri resmi enf-
lasyona hapsedilmiş durumda. Bu 
nedenle enflasyon düzeyi sadece bir 
makro ekonomik gösterge değil bir 
gelirler politikası aracı durumunda. 
Kasım ayı yıllık resmi enflasyonu 
yüzde 19,89 olarak açıklandı. Bu 
verilerin tartışmalı olduğu ve pek çok 
ürünün fiyatındaki artışın enflas-
yona yansımadığı dile getirildi. Öte 
yandan bu sadece genel enflasyon 
sepetinin oranı. Kasım 2021 resmi 
gıda enflasyonu yüzde 27,41 ola-
rak açıklandı. DİSK-AR tarafından 
yapılan hesaplamaya göre dar gelirli 
ve emeklilerin gıda enflasyonu ise 
yüzde 35-40 bandında gerçekleşti.

Türkiye’de emek gelirleri özgür 
bir pazarlık ortamında ve milli gelir 
artışından pay alarak değil, baskılan-
mış ve yönlendirilmiş resmi enflas-
yona göre belirleniyor. Bu durum 
emek gelirlerinin baskılanmasına ve 
bölüşüm ilişkilerin kötüleşmesine yol 
açıyor. Enflasyonun düşük açıklan-
ması milyonlarca dar gelirlinin ve 
emekçinin daha düşük gelir elde 
etmesi anlamına geliyor. Asgari ücret 
tartışmasına buradan bakmak gereki-
yor. 2022 yılı için asgari ücrette yüzde 
30-40 gibi artışlardan söz edilirken 
Ocak 2022’de özel sektörde işçileri-
nin, kamu işçilerinin, işçi ve memur 
emeklilerinin sadece yüzde 9 civa-
rında zam alacakları unutuluyor! Bu 
ne yaman çelişki! Bir yandan asgari 
ücrette yüzde 30-40 gibi artışlar ko-
nuşulurken öte yandan milyonlarca 
emekçinin gelirinin resmi enflasyona 
hapsedilmesinin anlamı ne?

Asgari ücret kaldıraç değil 
mengene

Önceki yazımda da vurguladım. 
Asgari ücret genel ücret seviyesini 
artıran değil aksine ortalama ücretleri 
asgari ücrete doğru baskılayan bir 
mekanizmaya dönüştü. Asgari ücret 
genel ücret düzeyini yükselten bir 
piston değil ücretleri asgari ücre-
te doğru sıkıştıran bir mengeneye 
dönüşmüş durumda. Asgari ücret 
tuzağı dediğim mesele budur. Bu 
nasıl işliyor? Genel ücret düzeyleri ve 
emek gelirleri asgari ücret artışının 
çok altında arttığı için ortalama ücret-
ler asgari ücrete yakınlaşıyor.

Hep söylüyorum. Bir kez daha 
altını çizmek istiyorum. Önemli olan 
ücretlerde meydana gelen oransal ve 
gösterge niteliğindeki artışlar değil 
fiili ücret ve gelir düzeyidir. Asgari 
ücret bir gösterge ücret düzeyidir. 
Asgari ücret üzerindeki ücretler 
asgari ücretten daha az artarsa bunun 
anlamı açıktır: Ücretlerdeki ortalama 
artış daha düşük olacaktır. İşveren-
ler açısından bakılması gereken fiili 
ücret düzeyinin ne kadar arttığıdır. 
Oransal artışların anlamı yoktur. 
İşverenler yüksek ücretlileri çıkarıp 
düşük ücretli işçi alarak ve birim ve-
rimliliği artırarak fiili ücret maliyetini 

gösterge 
ücret artı-
şının altına 
kolaylıkla 
çekebilirler. 
Türkiye’de 
2002 yılı 
sonundan 
bu yana 
temel emek 
gelirle-
rindeki 
artışlar ve 
temel ekonomik göstergelerin seyrine 
baktığımızda emek gelirleri arasın-
daki asimetriyi daha açık görebiliriz. 
Gelirlerdeki artış parasal, enflasyon-
dan arındırılmamış, parasal değer-
lerdir.

Resmi verilerin ortaya koyduğu 
tablo emek gelirleri artışlarında ciddi 
bir asimetri yaşandığını ortaya koyu-
yor. Bu tablonun gösterdiği iki çarpıcı 
gerçek var: Temel emek gelirlerindeki 
artış ile asgari ücret artışı arasındaki 
bağ kopmuş durumda. En alttakile-
rin durumunda görece bir iyileşme 
yaşanırken emek gelirlerinin ezici 
çoğunluğu aşağıda doğru basılmak-
tadır. Diğer gerçek ise tüm emek ge-
lirlerinin ekonomik büyümeden pay 
alamadığıdır. Kişi başına gelir parasal 
olarak yaklaşık 14 kat artarken temel 
emek gelirlerindeki artışlar parasal 
olarak 6 ile 9 kat arasında artmıştır.

Bu iki gerçeği bir arada değerlen-
dirdiğimizde olan şudur: Birincisi 
sınıfsal bölüşüm ilişkileri bozul-
muştur. Büyümeden emek gelirleri 
yeterince pay alamamıştır. Bunun an-
lamı varlıklı sınıflarından daha fazla 
pay alması ve dar gelirlilerin daha 
da yoksullaşmasıdır. İkincisi asgari 
ücretteki artış ve en düşük gelirlilerin 
refahındaki nispi artış diğer emek 
gelirlerindeki düşüşün sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Varlıklı sınıflardan 
halk sınıflarına kaynak aktarılmamış 
tersine emekçilerin bir bölümünün 
geliri kısılarak en alttakilere kay-
nak aktarılmıştır. Böylece ortaya 
bir asgari ücret tuzağı çıkmıştır. Bu 
tuzak sınıflararası gelir bölüşümüne 
müdahale etmeden emek gelirlerinin 
yüksek asgari ücret artışları yoluyla 
aşağıya doğru baskılanması anlamına 
geliyor.

Açıkça görüldüğü gibi emekçileri 
bir asgari ücret mengenesine sıkışmış 
durumda. Asgari ücret tartışmasını 
yaparken bu gerçeği dikkate almak 
zorunludur. Asgari ücretteki gösterge 
artışlar genel emek gelirlerine yansı-
mıyor. Bunun temel nedeni güçlü bir 
sendikalaşma, toplu pazarlık ve teş-
mil mekanizmasının yokluğu. Böyle-
ce asgari ücret artışı gerçek bir ücret-
ler politikası aracı yerine popülist bir 
siyasal mekanizmaya dönüşebiliyor, 
özellikle de seçim dönemlerinde.

Yeni kaynak işsizlik sigortası 
fonu mu?

Asgari ücrette yüklü bir artış konu-
sunda estirilen rüzgâr beraberinde 
asgari ücret artışının getireceği ma-
liyetin nasıl karşılanacağı sorusunu 

getiriyor. Kamu maliyesi açısından 
bütçeden asgari ücret artışını des-
tekleyecek artışların sınırlı olduğu 
ve işverenlere bütçeden yeni destek 
ayırmanın zor olduğu görülüyor. 
Öte yandan işverenlerin asgari ücret 
maliyetinin bir bölümünün kamu 
kaynaklarından karşılanmasını iste-
diği ise sır değil.

Bu durumda geriye tek seçenek 
kalıyor. Sık sık sermaye teşvikleri 
için kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu 
kaynaklarının asgari ücret desteği 
için kullanılması. Son yıllarda İş-
sizlik Sigortası Fonu kaynaklarının 
yaygın biçimde işveren teşvikleri 
için kullanıldığı biliniyor. Ancak Fon 
kaynaklarının asgari ücret desteği 
için kullanılması ciddi sorunlara yol 
açacaktır. Her şeyden önce böyle 
bir kullanım fonun amacına aykırı. 
Öte yandan böyle bir kullanım fon 
kaynaklarının hızla erimesine yol 
açacak. Fon kaynakları asgari ücret 
desteği olarak değil daha fazla işsiz 
için kullanılmalı.

2022 asgari ücretin geçim düze-
yinde olması şart. Asgari ücretteki 
anlamlı bir artış için ciddi bir vergi ve 
prim desteği sağlanmalı. Böylece sa-
dece asgari ücretliler için değil diğer 
ücret düzeylerinde de reel bir artış 
sağlanmış olur. Asgari ücret artarken 
diğer ücret düzeylerinde de anlamlı 
bir artış olmalı. Bunun için ciddi bir 
vergi reformuna ihtiyaç olduğu açık. 
Asgari ücretin tümüyle vergi dışı 
bırakılması asgari ücret sonrası vergi 
diliminin yüzde 10’dan başlaması ve 
vergi dilimlerine karşılık gelen tarife 
miktarlarının ekonomik büyümeye 
veya yeniden değerleme oranlarına 
uygun artırılması hemen yapılması 
gerekenler.

Öte yandan diğer ücret ve gelir dü-
zeylerinin asgari ücrete paralel artışı 
sağlanmalı. Burada odaklanılması 
gereken yer ise bölüşüm ilişkileri. 
Dahası işverenlerin bölüşüm ilişki-
lerinde çok daha avantajlı oldukları 
ve büyümden aslan payının varlıklı 
sınıflara gittiği düşünülecek olursa 
sermayenin daha yüksek ücret atışla-
rına zorlanması mümkün ve zorunlu. 
Bunun için sendikalaşmanın artışı ve 
yasa hükmü olan teşmilin uygulan-
ması için mücadele şart.

Sendikalar ve emek kesimi ücret 
artışlarının maliyet ve enflasyon 
artırıcı olduğuna ilişkin ana akım 
iktisadın etkisinden hızla çıkıp ücrete 
dayalı büyümeye, bölüşüm ve sınıf 
ilişkilerine odaklı bir ücret politikası 
yürütmesi gerekir.

Kaynak: BirGün

Asgari ücret tuzağı   Aziz Çelik
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Burjuva Medya Mezara, Yaşasın İşçi Gazetesi!

Merhabalar, size fabrikada 
çalıştığım 1 buçuk aylık 

süreçteki deneyimlerimi 
anlatacağım. Çalıştığım iş yeri; 
İstanbul Ataşehir’de bulunan iki 
katlı, dışardan bakılınca harabeye 
benzeyen demir saclarla kaplı 
küçük bir fabrika. Jeneratör kabini 
ve elektrik panosu gibi metal 
ürünler üreten, 45 kişinin çalıştığı ve 
çoğunluğun göçmenlerden oluştuğu 
bir yerdi. Bende montaj bölümünde 
Türkmen, Afgan, Arap göçmenlerle 
birlikte çalışıyordum. Çalışma 
saatleri sabah 8.30 ile akşam 6; mesai 
olduğu günlerde ise akşam 9’a kadar 
sürüyordu. Göçmen işçiler normal 
günlerde 12 saat, mesai olduğunda 
ise 14 saat çalışmak zorunda 
kalıyordu.

İşe başlayacağım gün heyecandan 
sabah 5 buçukta uyandım. İlk gün-
den geç kalmamak için hızlıca hazır-
lanıp apar topar evden çıktım. Yolda 
giderken “fabrika disiplinine” adapte 
olabilmek için kendime telkinlerde 
bulunuyordum. 1 buçuk saat süren 
yolculuk nihayet bitmiş ve fabrikanın 
kapısının önünde, sigaramdan son 
bir nefes alarak girdim içeri. Elbise-
lerimi değiştirip, yemekhanede çay 
içip işçilerle tanışırken “hadi beyler” 
sesiyle iş başlamış oldu. 

Montaj bölümünde tecrübesiz 
olduğum için; montajın başladığı 
ilk banta geçip parçaları balilamakla 
başladım. Kabini oluşturan bütün 
metal parçalar aşağı katta kesilip, 
biçilip, boyandıktan sonra üst kattaki 
montaj yerine gelirdi. Burada biz de 
önce yalıtım için parçalara bali döküp 
yalıtım için kullanılan süngeri yapış-
tırıp, bazı parçalara ise menteşe, kapı 
kilidi ve perçin takıyorduk. Daha 
sonra diğer işçiler kabin iskeletini 
birleştirmeye başlayıp; sırasıyla tek 
tek bütün parçaları takıp, kontrol ve 
düzeni sağlandıktan sonra temizle-
nip, streçlenip bitirilirdi.     

“Fabrikada düşünmeye yer 
yok!”

Her gün aynı saatlerde, aynı dakik-
likte, aynı işi yapmak gerçekten çok 
zorlayıcı. Bütün iş süreci birbirine 
bağlı; aynı tempoda ve mükemmel-
likte işlemesi gerekiyor. Birinin ya-
vaşlaması ya da hata yapması bütün 
süreci tıkayabiliyor. O yüzden sadece 
işe konsantre olmak gerekiyor. Her 
gün aynı metal levhayı görmek yet-
miyormuş gibi bir de iş saatleri bo-
yunca onu düşünmek de gerekiyor. İş 
dışında başka düşüncelere dalındığı 
an iş yavaşlıyor ya da hata yapılıyor. 
Bu yüzden fabrikada düşünmeye yer 
yok.  Fişi takıldığında çalışmaya baş-

layan makine gibi işin gücün sadece 
üretmek oluyor. Sohbet yok, gülmek 
yok, düşünmek yok sadece vida sık, 
bali dök, ya da perçin tak...

“Sen makineyi değil, makine 
yönetiyor seni”

Aslında bu sistemde; işleyen 
makinenin dişlileridir işçilerin ha-
yatları. Fabrika denilen dört duvar 
arasında, bant başına geçtiğin an 
başlıyor makineleşme. Sen makineyi 
değil, makine yönetiyor seni, hem 
de bütün yaşamını. Tabi beraberinde 
yabancılaşma da başlıyor. Fabrikada 
bir işçiyle bu konudaki sohbetimizi 
anlatmak isterim. 8 yıldır bu sektörde 
çalışan S. abiyle “acaba patron ayda 
ne kadar kazanıyor” diye sohbet 
ediyorduk. Ben, ısrarla patronun 
bütün kazancını bizim emeğimizle 
kazandığını ve ürettiğimiz ürünlerin 
aslında bizim olduğunu anlatmaya 
çalışıyordum. Ama S. Abi ürünlerin 
hepsinin patronun olduğunu, çünkü 
patronun kendi parasıyla satın aldı-
ğını ve bizim ise sadece ürettiğimizi 
söylüyordu. Ben de konuyu daha 
genel çerçevede ve matematiksel he-
saplamalarla anlatmaya başlayınca, 
S. Abi “Evet haklısın bunlar patronun 
değil, her şey Allah’ındır” dedi. Kısa 
bir şok içerisinde anlattıklarımdan 
nasıl bu sonuca çıktı diye düşündük-
ten sonra “Abi bizim ürettiklerimiz 
patronun oluyor, Allah’ın oluyor da, 
neden işçilerin olmuyor? Bak vallahi 
her şey bizim ya” deyince gülmeye 
başladık. Daha gülmemiz bitmeden 
“hadi beyler” sözüyle molanın bitti-
ğinin farkına vardık...

‘Çoğunluğu Afgan, 
Türkmen, Özbek, Arap 
işçiler çalışıyor”

Fabrikada kısa süre çalışmış olsam 
da; birçok deneyim yaşama fırsatım 
oldu. Bizim fabrikada çoğunluğun 
göçmen işçilerden oluştuğunu söy-
lemiştim. Montaj bölümünde Afgan, 
Türkmen, Özbek ve Arap işçiler çalı-
şıyor. İşe başladığım ilk zamanlarda 
bana karşı mesafeli davranıyorlardı. 
Onlarla sıkı bir ilişki geliştirmek için 
çok uğraştım. İlk zamanlarda işçilerin 
kendi aralarında ‘günaydın’, ‘nasıl-
sın’ gibi hal hatır sorma durumunun 
olmadığını fark ettim. Israrla her gün 
neredeyse hepsine günaydın, nasıl-
sın, diye sordum. Başlarda sadece 
yanıt alırken, daha sonra artık bana 
ve diğerlerinede sorma alışkanlığı 
gelişti. Aslında çok temel günlük 
konuşma başlangıcı sayılan ifadelerin 
olmadığı bir tablodan bahsediyorum. 
Günün neredeyse tamamını birlikte 

geçirdikleri 
için herhal-
de, hal hatır 
sormayı es 
geçiyorlar-
dı. Benim 
bu konuda-
ki ısrarım 
ve özellikle 
göçmenle-
rin dillerini 
öğrenme 
istediğim 
onları çok 
etkiledi. 
Bir ya da iki kelime bile olsa onların 
dilinde konuşmam çok hoşlarına git-
ti. Tabi Peştuca, Türkmence, Arapça, 
Özbekçe, gibi farklı diller olduğu için 
ben de ancak bir iki kelime öğrenebil-
dim. Ama bu bile bana olan bakışları-
nı değiştirip, yakınlaştırmaya yetti...

‘Ortaklaştıkça hepimizin işçi 
kimliği ortaya çıkıyordu’

Zaman geçtikçe ve birlikte aynı or-
tamda -kölece çalışma koşullarında- 
çalışınca, aynı yemekhanede yemek 
yiyip, çay sırasına birlikte girince 
tüm ön yargılar kırılıyordu. Molalar-
daki sohbet konularımız; her birimi-
zin ülkesine dair kültürel, ekonomik, 
siyasi yapıları; yaşamlarımız ve 
ailelerimiz oluyordu. Bu konuşmalar 
artıp, ortaklaştıkça aslında hepimizin 
işçi kimliği ortaya çıkıyordu. Her 
birimiz dünyanın farklı bir yerindeki 
ezilmişler olarak bu fabrikada buluş-
muş ve farklı bir şekilde ezilmeye, 
sömürülmeye devam ediliyorduk. 
Kimimiz savaştan kaçıp hayatta kala-
bilmek, kimimiz memleketteki aileye 
para gönderebilmek, kimimiz daha 
iyi bir yaşam için gelmiştik buraya. 
Herkes hayatta kalmaya çalışıyordu. 
Herkesin farklı hikayesi ama aynı ya-
şamı vardı. Öyle hayatlar ki mesela; 
çocuğu için yaşayıp 8 yıldır çocuğu-
nu görememek. Büyüdüğünü, ağladı-
ğını, güldüğünü görememek; ya da 
hiç birinin bütün hayatları boyunca 
hiç sinemaya gidememiş, hiç kitap 
okuyamamış, hiç tatile çıkamamış 
olması... 

‘Başka bir dünya, başka bir 
yaşam...’

Değişen tek şey akıp giden zaman 
mı? Ya arada kaybolan yaşamlar, 
onlar ne olacak? Geriye dönüp değiş-
tirme şansımız yok. Ama yarınlar var. 
Başka bir dünya, başka bir yaşam var. 
Üretenlerin yönettiği, kâr için değil 
toplum için üretimin yapıldığı, ha-
yatta kalmak için değil yaşamak için 
yaşanılan bir dünyadan bahsediyo-

rum. Öyle bir dünya ki; bütün işimiz 
gücümüz yaşamak olacak. Öyle bir 
dünya ki; mesela şairin dediği gibi, 
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
insanlar için ölebileceksin, hem de 
yüzünü bile görmediğin insanlar 
için, hem de hiç kimse seni buna 
zorlamamışken, hem de en güzel ve 
en gerçek şeyin yaşamak olduğunu 
bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye 
alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde 
bile, mesela zeytin dikeceksin, hem 
de öyle çocuklara falan kalır diye de-
ğil, ölmekten korktuğun halde ölüme 
inanmadığın için, yaşamak yanı ağır 
bastığından.

 ‘İnsanca onurlu bir yaşam 
mı... O senin ellerinde!’

Yani kısacası şöyle bir dünya; 
sınıfsız, sınırsız, özgür ve ortakça 
yaşamın olduğu, insanlık tarihinin 
başlayacağı bir dünya.

Çocuklarına iyi bir gelecek mi 
bırakmak istiyorsun? Bu dünyayı ya-
ratmak için mücadele etmek dışında 
başka bir seçeneğin yok. Gerçekten 
samimi misin? Mücadeleye katılmak 
dışında bir çaren yok ve sen müca-
dele etmediğin sürece cehennemde 
yaşamaya devam edecek çocuklar, 
çocukların. Ve sen mücadele etmedi-
ğin sürece; mücadele etmek zorunda 
kalacak çocuklar, çocukların.

 İnsanca onurlu bir yaşam mı 
istiyorsun? O yaşam senin ellerinde. 
Bugünden başlayarak ilmek ilmek, 
hep birlikte kurulacak. Ama önce far-
kına var. Senin bir yaşamın var; akıp 
giden, yağmalanan, sömürülen, talan 
edilen. Sahip çık yaşamına. Önce sen 
öğren yaşamayı. Çünkü yaşamayı öğ-
renen, yaşatmayı da öğrenir elbette.

Açlığı, yoksulluğu, aşağılanmayı, 
her türden ayrımcılığı bitirmek mi 
istiyorsun? O zaman sınıfsız bir dün-
ya yaratmaktan için mücadele etmek 
dışında başka bir seçeneğin yok.  

Savaşlara son vermek mi istiyor-
sun? O zaman hazırlanmalısın; bütün 
savaşları bitirecek son savaşa...

İstanbul’dan devrimci sosyalist bir işçi

“Fişi takıldığında çalışmaya başlayan 
makine gibi işin gücün sadece üretmek 
oluyor!”
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Aramızdan ayrılışının 
71. yıldönümünde bize, 
şiirle hayatın ne denli 
iç içe, bir arada yaşayan 
şeyler olduğunu gösteren 
toplumcu gerçekçi şair 
Orhan Veli Kanık’ın anısına 
saygıyla…

Sizin için

Sizin için, insan kardeşlerim,
Her şey sizin için;
Gece de sizin için, gündüz de;
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı;
Ay ışığında yapraklar;
Yapraklarda merak;
Yapraklarda akıl;
Gün ışığında binbir yeşil;
Sarılar da sizin için, pembeler de;
Tenin avuca değişi,
Sıcaklığı,
Yumuşaklığı;
Yatıştaki rahatlık;
Merhabalar sizin için;
Sizin için limanda sallanan direkler;
Günlerin isimleri,
Ayların isimleri,
Kayıkların boyaları sizin için;
Sizin için postacının ayağı,
Testicinin eli;
Alınlardan akan ter,
Cephelerde harcanan kurşun;
Sizin için mezarlar, mezar taşları,
Hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları;
Sizin için;
Her şey sizin için.

Orhan Veli Kanık

OKUR MEKTUPLARI

İşçi Gazetesi Oku, Okut, Abone Ol!

Aras kargo patronları da her 
patron gibi maliyet nasıl düşer, 

daha az kişiyle nasıl daha çok paket 
dağıtılır gibi sorularının galiba 
cevabını buldu; Sürücü Kurye, Esnaf 
Kurye, Girişimci Kurye!..

‘Sürücü Kurye’ adı altında şube-
lerde kuryeliği kaldırıp, 1 şubeden 
en az 6 -10 arası personel azaltarak 

toplamda ciddi bir kâr artışı sağ-
lamış oluyorlar… Sorun şurada; 
10-15 paketten sonra sürücü kurye 
ücreti alıyorsunuz. Yeni yapılan Aras 
teslimat noktaları ile müşterilerin 
kargosunu alabileceği belli yerler ha-
zırlanıyor. Mahalleye 150 paket çıksa 
50’si teslimat noktalarına gitse geriye 
kalır 100 paket. Sürücü kurye kotası 

tutulmadığından kişi 
akşama kadar dağıttığı 
kargoları bedava dağı-
tıyor. Sade yevmiyesini 
alıyor. Ekstra bir ücret 
hakkı yok. 

Kabul eden sürü-
cü kurye arkadaşlar 
pişman olan var, çok 
yoruluyoruz diyenler 
var. Kimsenin böyle bir 
çalışmayı kabul etme-
mesi gerekiyor. En fazla 

1000 lira için şirkete bağlı çalışan 
kurye arkadaşların ekmeğiyle oynu-
yorsunuz. Siz, verilen 1.000 lirayla 
yetinirken, patronu; ortalama bir 
işçinin aylık maaşı, SGK, yol, yemek, 
yıllık tazminat payı, toplamında 
8.600 lira zarardan kurtarıyorsunuz.

Patronlar sizi düşünmez, ceplerini 
düşünür. Örgütlü bir işçinin bunları 
göz önünde tutarak sürücü kuryeliği 
yapması sadece patrona yaradığını 
görürsünüz… 

Aras Kargo’da sürücü kurye adı 
altında yapılan sömürüye son!

‘Esnaf Kurye 
de şöyle bir şey… 
Esnaf Kurye, aslında 
patronun çalışana 
harcadığı SGK primi, 
yol, yemek, kıdem 
tazminatı gibi mas-
rafların aynı ücretini 
verip Esnaf Kurye 
adı altında yeni bir 
sömürü sistemi... 
Dışarıdan kazanıyor 

gibi gözükse de aylık 10.000 lira ka-
zanan esnaf kurye; gelir vergisi, KDV 
gideri, damga vergisi, BAĞ-KUR piri-
mi, mali müşavir gideri, araç sigor-
ta-yakıt-tamir masrafları, muayene 
vb. derken patronu bir sürü yükten 
kurtarıp, bir maaşlı çalışandan daha 
az ücrete talim etmiş oluyor. Daha da 
komik olanı ise patron, ‘işveren mas-
rafı’ adı altında KDV’sinden indirim 
de yapabiliyor. 

Kazananlar her zaman patronlar 
sınıfı. “Kendi işinin patronu olmak 
ister misin’’ adı altında insanların 
hayallerini de sömürürler. Zamanı 
çalınan, işinin başına her gün gelip, 
cenazeden, düğünden, sosyal hayat-
tan, mücadeleden uzak robot gibi 
yaşamanın iyi bir tarafı yok. 

Aras Kargo’da çalışan sendikalı 
bir işçi olarak diyorum ki; İnsanca 
yaşanabilir bir geliri, iş güvencesi 
olmadan çalıştırıp sömürdünüz her 
işçi için Aras Kargo’da esnaf kurye 
hayalinizden vazgeçin…

İstanbul’dan bir Aras Kargo işçisi

Daha fazla sömürü; sürücü kurye, 
esnaf kurye…

Merhabalar… Aras Kargo 
çalışanıyım, yıllardır bu 

iş yerinde çalışıyorum. Uzun 
denilecek bir süre, yoğun emek 
verilerek yürütülen çalışmanın 
sonunda, ‘örgütsüz işçi köle 
işçidir’ gerçeğiyle hareket ederek 
Aras Kargo’ya sendikayı sokmayı 
başardık. Bu sürece emek veren 
herkesin emeğine sağlık.

Sendika bu iş yerine girdikten 
sonra birçok meseleyi çözdük, 
angarya işleri kaldırdık, yeterli 
olmamakla birlikte ücret ve sosyal 
haklarımızda iyileştirmeler sağla-
dık. 

İşçi, kendi gücüne inanırsa başa-
ramayacağı hiç bir şey yok. Sadece 
yanındaki arkadaşına güvensin, 
kendine güvensin, örgütlü gücüne 
güvensin, üstesinden gelemiyeceği 
zorluk yoktur. Bunu örgütlenme 
sürecinde yaşayarak gördük.

Sadece sendika üyesi olmak 

örgütlü olmak anlamına gelmez. 
Örneğin Türk-İş 1 milyondan fazla 
üyeye sahip en büyük konfederas-
yon ama kim örgütlü olduğunu 
söyleyebilir? Bence Aras Kargo iş-
çileri olarak önümüzdeki en güncel 
mesele budur. 

Sendikacı arkadaşların sadece 
arada bir işçiye görünmesi yeterli 
değildir. İşçiye eğitimler vermesi, 
sınıf bilinci taşıması gerekir. Öncü 
işleri daha donanımlı hale getirip 
sendika etrafında kenetleyerek 
hareket gücünü büyütmesi gerekir. 
Bu hem sendikayı rahatlatır hem 
de işçinin kendisine ve sendikasına 
güvenini pekiştirir.

Şimdi gündemde asgari ücret 
görüşmeleri var. Milyonlarca işçi 
gibi bizi de ilgilendiriyor. İnsanca 
yaranabilir bir ücret için alanlara 
çıkarak sesimizi yükseltmeye ihti-
yacımız var. 

“Sadece sendika üyesi olmak 
örgütlü olmak anlamına gelmez!”

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
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No: 34-36 D: 5 Beşiktaş

İşçi Gazetesi

Veliefendi Mah. Hasanoğlu 

İş Merkezi, No:1 Kat: 3 D: 22 

Zeytinbrnu

Sarıgazi AKA-DER

Demokrasi Cad. No:22 Teras Kat, 

Sancaktepe

Aydos AKA-DER

Sülüntepe Mah. Atıf Efendi Cad. 

No: 98/A Aydos/Pendik

Mephisto; Beyoğlu, Kadıköy, 

Beşiktaş

ANKARA
Kaldıraç

Konur Sk. No:17/10 Kızılay

Kızılay AKA-DER Kültür Merkezi

Konur Sk. No:17/10 Kızılay

Batıkent AKA-DER

İlkyerleşim Mah. 1904. Cad. 

2005. Sok. Bizim Çarşı Üst Kat

Mamak Tuzluçayır AKA-DER 

Kültür Merkezi

587. Sok. 25/A, Tuzluçayır/Mamak

İlhanilhan Kitabevi

İmge Kitabevi

Dost Kitabevi

Tayfa Kitabevi

Turhan Kitabevi

İZMİR
Kaldıraç

Konak Mah. 853 Sk. No:13 K:1 

D:103 Kemeraltı - Konak

HATAY

Antakya AKA-DER

Gülbahçe Mah. Silahlı Kuvvetler 

Cad. Beyluni Azar Apartmanı Zemin 

Kat No:1

MERSİN

Sokak Kitabevi

TRABZON

Ra Kitabevi

TONYA

24 Şubat Kitabevi

Kitap 1970’lerden 2021’e kadar Türkiye 
sendikal sürecini, özellikle de 1980 sonrası 

yeni sendikal hareketlerin gelişimini, siyasal 
gelişmeler ışığında ele alıyor. Bu yönüyle, okur 
kitabın sayfalarını karıştırırken sadece döneme 
dair anıları okumakla kalmıyor, sendikal tarih 
içinde analitik bir geziye de çıkmış oluyor. 
Yazarın dışında, bu süreçlere tanıklık etmiş pek 

çok kişi düşünceleriyle kitapta yer alıyor. Bu 
nedenle kitap farklı ya da karşıt fikirlere yer 
veren önemli tartışmaları içeriyor.

Kısacası, kitap Türkiye sol hareketine ve 
özellikle 1980 sonrasından bugüne kadar yürü-
tülen işçi çalışmalarına ilgi duyanlar açısından 
önemli bir kaynak oluşturuyor.

Kitap: Öyle mi Alay Komutanı!
Yazar: Kamil Kartal 
Yayınevi: Notabene

Kitabın yazarı L. Ostrover bir Rus işçisidir. Kitapta 
birbirlerine bağlanan dört öykü, fırtına kuşlarının 

sürdürdüğü devrimci mücadeleler kapsamında elde ettikleri 
başarı, kazanım ve zaferleri, aynı zamanda katlanmak 
durumunda kaldıkları ve yaşadıkları acı yenilgileri de 
yansıtmaktadır. Ostrover’in tanıttığı dört kahraman, 
işçi sınıfı ve emekçi halk arasında sürdürdükleri başarılı 
mücadelenin sonucu, işçi sınıfının 1917 Ekim Devrimi 
ile elde edilen mücadelenin zaferini muştulayan ‘Fırtına 
Kuşlarıdır’. 

Dört ‘Fırtına Kuşunun yaşam ve mücadele öyküleri, 
bizleri Rus işçi hareketi tarihinin başlangıç dönemlerine ta-
şımakta ve bu dönemden farklı kesitleri tekrar gözler önüne 
sererek canlandırmaktadır. Çar döneminin derin karanlığın-

dan, onun kolluk kuvveti polisinin 
kanlı terör koşullarından, karmaşa 
ve küçük burjuva yanılgılarından 
sıyrılarak, kendi yönlerini ve yolla-
rını bulan, mücadeleye katılan ve 
örgütlenen bu devrimci işçiler, işçi 
mücadelesinde sergiledikleri özveri 
ve fedakarlıkları ile işçi sınıfının 
sosyalizm mücadelesine ışık tutan 
ve yolumuzu aydınlatan örneklerdir 

Fırtına Kuşları’nın mücadeleleri bu açıdan da sosyalizm 
mücadelesine esin kaynağı olmaya devam ediyor, sınıf mü-
cadelesinin bir tarihsel kesiti olarak yolumuzu aydınlatan 
özellikleriyle güncelliğini koruyor.

Kitap: Fırtına Kuşları Rus İşçi Hareketi Tarihinden Anlatımlar
Yazar: L. Ostrover 
Yayınevi: Evrensel

Metin Yeğin'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini 
üstlendiği, ‘Grev’ filmi, 1910 yılında Bursa'da bir 

tekstil fabrikasında gerçekleşen ve kadın işçilerin örgütlediği 
bir direnişi anlatıyor. 

Grev filminin büyük paralar ve geniş olanaklarla gerçek-
leşmediğini söyleyen Metin Yeğin, filmin dayanışma ama-
cıyla bir araya gelen insanların soluğuyla gerçekleştiğini 
vurguladı. Çekimler sırasında sette çalışanlarla sohbetler 
yaparken, kimsenin hayatında bir grev deneyimi yaşamamış 
olduğunu fark ettiğinden bahseden Yeğin, filmde anlatılan 
deneyimin ve fikrin bugünün dünyasına ilham olmasını um-
duğunu dile getirerek, kapitalizm denilen bu alçak düzen-
den kurtulma vaktinin geldiğinin altını çizdi.

Osmanlı'daki ilk grevlerden
"Grev" filmi, Osmanlı'nın son dönemlerine tekabül eden 

henüz İttihat Terakki'nin iktidarda olduğu bir dönemde, 

Osmanlı'daki iktisadi süreçlerin 
başına çöreklenmiş Düyun-u 
Umumiye'nin yaratılan değere 
el koymak üzere cendereyi nasıl 
giderek sıktığının ve bu sıkılan 
cendereye tepki olarak, kadın iplik 
işçilerinin başını çektiği, grevin 
hikâyesini anlatıyor. 

Kötü-ağır çalışma koşullarına 
tepki olarak başlayan grev, kentteki az sayıda Ermeni ve 
Rum sosyalistin de katkılarıyla dokuma ve diğer üretim bö-
lümlerine de yayılıyor ve beş bin işçinin katılımına ulaşıyor. 
Film, Bursa'da örgütlenen bu ilk grevin hikâyesini, Selanik 
doğumlu bir İspanyol olan II. Enternasyonal'in bir temsilci-
sinin gözünden anlatıyor.

Film: Grev
Yönetmen: Metin Yeğin

Bir döneme müziği ve yorumlarıyla 
damgasını vuran Ahmet Kaya 

ülke içinde ve dışında düzenlenen 
etkinliklerle anıldı. 1957 yılında 
Malatya’da dünyaya gelen Kaya, 43 
yaşında gurbette hayatını kaybetmişti.

Devletin ırkçı politikaları ve kışkırt-
malarıyla hakında davalar açılan, bir-
çok kez saldırıya uğrayan Kaya, daha 
sonra Fransa’ya yerleşmiş, 16 Kasım 
2000’de Paris’te yaşamını yitirmişti.

Attilâ İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, 
Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver 
Gökçe ve Ahmed Arif gibi birçok şairin 
şiirlerini besteleyen sanatçı, hayatı bo-
yunca toplam 22 albüm yayınladı.

1984 yılında başladığı müzik mesle-

ğinde sırasıyla “Acılara Tutunmak”, 
“Şafak Türküsü”, “An Gelir” ve 
“Yorgun Demokrat” isimli albümleri-
ni Taç Plak’tan yayımladı. Sanatçının, 
“Şafak Türküsü” isimli albümü satış 
rekorları kırdı. 

Magazin Gazetecileri Derneği’nin 
1999 yılında düzenlediği ödül mera-
siminde yaptığı konuşma nedeniyle 
hakkında 10.5 yıl ceza istemiyle iki 
farklı dava açılan Kaya, bir süre son-
ra Türkiye’yi terk ederek Fransa’ya 
yerleşti.

16 Kasım 2000 yılında Fransa’daki 
evinde kalp krizi sonrası hayatını 
kaybeden Ahmet Kaya, on binlerce ki-

şinin katıldığı merasimle Paris’in Père 
Lachaise Mezarlığına defnedildi.

Anısına saygıyla.

Ahmet Kaya vefatının 21. yıldönümünde anıldı
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