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Emperyalistler arası paylaşım savaşı, yeni boyutlar 
kazanarak sürüyor. NATO’nun Sovyetler Birliği’nin 

dağılması sonrasında paylaşım hedefine koyduğu 
topraklara yönelik saldırgan tutumu, emperyalistler 
eliyle Neo-Nazilerin iktidara taşındığı Ukrayna’nın 
NATO’nun koç başına çevrilmek istenmesi ile yeni bir 
aşamaya evrildi. 

Bir savaş örgütü olan NATO’nun sınırlarına dayan-

masını kendisi için tehdit gören Rusya’nın Ukrayna’ya 
askeri müdahalesi ’Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor’ 
tartışmalarını gündeme taşırken, Neo-Nazi çetelerce 6 
yıldır yangın yerine çevrilen, bir iç savaş yaşayan Uk-
rayna dünya gündemine girdi. Halklara karşı işledik-
leri suçlar saymakla bitmeyecek NATO ülkeleri hep bir 
ağızdan savaş karşıtlığından, demokrasiden 
dem vurmaya başladılar. 

Ekonomik kriz çok uzun zamandır 
Türkiye’nin gündemindedir. Özellikle 

2022 yılı ile birlikte hem durdurulamaz 
hem de öngörülemez şekilde devam 
ediyor. Market, manav, Pazar fiyatları her 
gün artıyor. Elektrik, doğal gaz evimizi 
ısıtmak yerine cebimizi yakıyor. Benzine, 
mazota her gün ama her gün zam geliyor. 
Siz bu yazıyı okuduğunuzda belki de 30 
TL’yi geçmiş olacak.

Tabi ki bunlar hepimizin bildiği konular. 
Hemen her gün bu durum ile yüzleşmek 
zorunda kalıyoruz. En son Ayçiçek yağı 
ile yüzleşmek zorunda kaldık. Rusya’nın 
Ukrayna’ya müdahalesinin sonucu olarak, 
Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen mallar-
da yüksek oranda zam beklentisi, Ayçiçek 
yağına hücum edilmesine neden oldu.
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İşçiler esarete 
direniyor!
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Savaşsız Bir Dünyayı İşçi Sınıfı 
Yaratacak!

İşçi Emekçi Birliği 
Kuruldu!
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Direnişteki Farplas 
işçisi ile röportaj...

B
U

 S
A

Y
ID

A

12-13’te

Çözüm ellerimizde, 
örgütlü direnişte!
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2014’ten bu yana 14 bin Ukray-
nalıyı katletmiş çetelere övgülerle, 
Rusya’ya dönük yaptırımlar at başı 
gitti. Demokrasinin anavatanı de-
nilen Avrupa ülkelerinde insanlar 
Rus avına çıkmaya başladı. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasın-
dan bu yana emperyalistler arası 
paylaşım kavgası hız kazandı. ABD, 
Ukrayna üzerinden, “beyin ölümü 
gerçekleşti“ denilen NATO’yu di-
riltme, rakibi AB’yi kontrolü altına 
alma, Rusya ve Çin’e karşı daha 
açık bir savaş yürütme peşindedir. 
Avrupalı emperyalist güçler ise bu 
durumu ülkelerinde savaş ekono-
misinin ve ırkçılığın geliştirilmesi 
için fırsata çeviriyor. “Büyük Batı 
Medeniyeti“ halklara karşı bir suç 
makinası olan NATO eliyle gerçek 
yüzünü ortaya koyuyor. 

Dünyada yaşanan bütün savaş-
ların, bitmez tükenmez iç savaşla-
rın sorumlusu, buralara “adalet“, 
“barış“, “demokrasi“ götürdüğünü 
iddia ederek yağmaya girişen; başta 
ABD olmak üzere emperyalist mer-
kezler ve onların eli kanlı örgütü 
NATO’dur. Rusya ise kapitalist, 
fakat sömürge olmak istemeyen bir 
ülkedir. Emperyalistlerce payla-
şım masasına konmuş bir ülkedir. 
Batının, Donbas bölgesinde işlenen 
suçlara yıllarca destek verip sessiz 
kalmaları iki yüzlülükten başka bir 
şey değildir. 

Saray Rejimi işçi ve emekçilerin 
düşmanıdır!

Saray rejimi, özel bir organi-
zasyon olarak gündeme gelen, 
rant – yağma - savaş ekonomisine 
dayanan bir rejimdir. Yaşayarak 
görüyoruz. Aksini düşünmek, her 
şeyin bir grup kötü adam tarafın-
dan yapıldığı anlamına gelir. Saray 
rejimi, işçi ve emekçilerin, halkın 
düşmanıdır. 

Tekrardan zarar gelmez. Emper-
yalist merkezler arasında yaşanan 
paylaşım savaşı, bir türlü iradesi 
kırılamayan Kürt halkının mücade-
lesi ve Gezi direnişiyle başlayan ve 
devam eden ’batıdaki’ direniş saray 
rejiminin kurulmasına neden oldu. 
Amaç, yönetememe durumuna 
çözüm olmaktı ama bu mümkün 
olmadı. Saray rejimi, gösterişli bir 
biçimde çözülmeye devam ediyor. 
Evet güçlüler; eğer güç, hakkını 
isteyen işçiye bir kişi bile olsa ters 
kelepçe takmaksa güçlüler. İşçi, 
genç, kadın, direnen herkese azgın-
ca saldırmak, fabrikalara TOMA ile 
girmek güç ise işte o kadar güçlüler.

Bütün sistem, işçi ve emekçilerin 
cebinden patronların cebine kaynak 
aktarmak üzerine kurulu. Bütün bir 
halk, sanki sadece faturaları öde-
mek, savaş ekonomisinin çarklarını 
döndürmek için yaşıyor gibidir. Bu 
yüzden itiraz eden karşısında bü-
tün kurumları ile devleti buluyor. 

Ekonomik kriz, halkın üzerine bir 
kâbus gibi çökmüş haldedir. Çocuk-
ların dilinde bile bu var. Ekonomik 
kriz, bedelini işçi ve emekçilerin 
ödeyeceği bir şey olamaz. Krizin 
bedelini ödemesi gereken, krizin 
nedeni olan, krizden olağanüstü 
kârlar elde eden sermayedir. Bunun 
yolu, örgütlü işçi sınıfının toplu-
mun bütün kesimlerine öncülük 
edeceği bir Birleşik Emek Cephe-
si’nin örülüp büyütülmesinden 
geçiyor. 

Sarayın stepnesi, toplumsal 
mücadelenin freni; burjuva muha-
lefet!

Başta ’Millet İttifakı’ olmak üzere 
burjuva muhalefetin birinci he-
defi devletin bekası, bu yağma ve 
sömürü düzeni-
nin devamıdır. 
Onca şey söy-
lüyorlar. Ağız-
larından işçi 
sınıfının adını 
duyan var mı? 
Bir savaş örgütü 
olan NATO’dan 
çıkılması gerek-
tiğini söyleyen 
var mı? Tartış-
tıkları konu, 
Saray Rejimi-
nin devam mı 
edeceği yoksa 
güçlendirilmiş 
parlamenter sistem eliyle düzenin 
yeniden revize mi edileceği üzeri-
nedir. Tartışmanın hiçbir yerinde 
halk, işçi ve emekçiler yoktur. Bize 
biçtikleri rol, eğer bir sandık kuru-
lursa oyumuzu verip yeni düzenin 
çarkına su taşımaktan ibarettir. 

Muhalefet esas olarak, sarayın 
baskısının yetmediği yerde emekçi 
kitlelere fren olmak, geri çekmek 
için devrededir. Saray rejiminin 
birinci hedefi, bütün dinamikleri 
ile süren direnişlerin bastırılması, 
sermaye için dikensiz gül bahçesi 
yaratmaktır. Muhalefet, giderek 
düzenden kopan işçileri yeniden 
düzene bağlamakla görevlendiril-
miştir. İçi boş ’helalleşme’ çağrıları 
bunun içindir.  Helalleşmek değil, 
bu sömürü ve yağma düzeniyle 

hesaplaşmaktır ihtiyaç.
Kamulaştırma işçilerin 

acil talebi olmalıdır!
Bir işçi ailesinin gelirinin 

hemen hemen tamamı kira, 
gıda ve faturalara gitmek-
tedir. Durum öyle bir hale 
gelmiştir ki, bunları ödemek 
için kredi çekmek zorun-
da kalan insanlar vardır. 
Ülkenin dört bir yanında, 
yüksek faturalar ve fahiş 

zamlara karşı eylem-
ler gelişiyor. Muha-
lefetin en sert tepkisi 
Kılıçdaroğlu’nun 
faturasını ödemeyece-
ğini açıklaması oldu. 
Neyse ki, Kılıçdaroğlu 
bu tavrının kişisel 
olduğunu söyledi de 
sarayı rahatlattı! İyi 
Parti’den gelen açık-
lama ise faturaların 
ödeneceği yönünde oldu. Böyle 
saraya böyle muhalefet! 

Enerji, eğitim, sağlık, ulaşım hem 
pahalı hem de ulaşılamaz hizmet-
ler haline gelmiştir. Ortalama bir 
işçinin yaşamı evi ile çalıştığı iş yeri 
arasına sıkışmış kalmıştır. İktidar 
sözcüleri soğan-ekmek edebiyatı 
yaparken, medyada çöp artıkları 
ile yemek yapma dersleri veriliyor. 
Bunu yapanların hiçbiri ’fiyakalı’, 
’havalı’ hayatlarından bir milim 
taviz vermeden hayatlarına devam 
ediyorlar. 

İşçilere düşen, bu koşullarda 
hayatta kalma-
ya çabalamak 
oluyor. Bu 
fahiş faturaları 
ödememek bir 
yoldur. Yasal 
olmayabilir ama 
meşrudur. Zira 
zamlar, gelen fa-
turalar yasaldır 
yasal olmasına, 
ama akla man-
tığa sığmayacak 
düzeylerde ve 
gayri meşrudur. 
İşçiler elektriği, 
suyu, doğalgazı 

bedavaya getirmenin yollarını bu-
labilecek kabiliyete sahiptir ve daha 
şimdiden başlamışlardır da. Kılıç-
daroğlu’nun zamlar geri alınmalı 
çağrısı, indirim çağrıları bu yüzden 
eksik ve düzenin razı olabileceği 
çözüm yollarıdır. Çözüm, temel 
hizmetlerin kamulaştırılması ve 
ücretsiz olmasıdır. 

Direniş daha geniş kesimleri 
kapsayarak derinleşiyor! 

Ocak-Şubat aylarında, son yılla-
rın en geniş çaplı işçi eylemlerine 
tanık olduk. 2022 yılının ilk iki 
ayında tam 108 adet grev gerçek-
leşti. Büyük bölümü örgütsüz ve 
kendiliğinden gelişen eylemlerde 
patronların dayattığı ortalama yüz-
de 10’luk zamlara karşı işçiler talep-
lerini büyük ölçüde kabul ettirdi. 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
yaşanan direnişlerin ortak noktaları 
üretimden gelen gücünü kullanarak 
hızla sonuca ulaşmak oldu. 

İşçiler bir süredir Mitsuba’da, 
Farplas’ta, Migros Depo işçilerinin 
direnişinde yaşandığı üzere fabrika 
işgalleri gibi, direnişi patronun evi-
nin önüne taşımak gibi ileri müca-
dele yöntemleri geliştiriyor. Özel-
likle geleneksel konfederasyonların 
denetimi dışındaki sendikaların 

işçi sendikacılığı tavrı, sendikaların 
nasıl bir yapıya kavuşturulması 
gerektiğini ortaya koyuyor. 

Ülkede süren ve gelişen eylemler 
bununla sınırlı değil... Tüm bas-
kı, gözaltı, tutuklamalara karşın 
iradesine daha fazla sahip çıkan 
Kürt halkı, şimdi büyük bir coşkuy-
la Newroz alanlarını doldurmaya 
hazırlanıyor. Zamlara ve hayat 
pahalılığına karşı gelişen ’geçinemi-
yoruz’ eylemleri direnişin bir başka 
boyutu olarak sürüyor. Kadınlar, 8 
Mart’ta ortaya koydukları militan 
mücadele pratiğiyle bir kez daha 
direniş bayrağını yükseltiyor. Doğa-
nın ve yaşam alanlarının korunması 
için sürdürülen direnişlere yenileri 
ekleniyor. Öğrenci eylemleri yeni 
taleplerle sürüyor. Özetle; Gezi 
Direnişi’nden bu yana çeşitli biçim-
lerde varlığını sürdüren direniş, 
giderek yaygınlaşıyor, derinleşme-
ye devam ediyor.

 Çare örgütlü direnişte, işçi sını-
fının devrimcileşmesindedir!

Direnişi pencereden alkışlamak 
da bir katılım biçimidir ancak 
gelinen koşullarda ne alkışlayanın 
ne alkışlananın yarasına merhem 
değildir. Tek çare örgütlü direniştir. 
Sokağa inme, kavgaya omuz verme 
zamanıdır şimdi. Saldıran, bir avuç 
egemendir. Hayatımızı cehenneme 
çevirirken kendileri zevk-ü safa 
süren Saray rejimidir. Bu rejime 
karşı her yol ve araçla mücadeleye 
girişmek hem zorunludur hem de 
son derece meşrudur. 

Bugün ihtiyacı hissedilen şey, 
direnişlerin ortak bir potada bir-
leştirilmesi, başta işçi sınıfı olmak 
üzere, direnenlerin devrimci örgüt-
lenmeye olan uzaklığının kırılma-
sıdır. Bu, her bir direnişin yerel 
kalmasının, yalıtılmış olmasının 
önüne geçmenin de yoludur. 

İşçi sınıfı, varlığını başka bir sı-
nıfın sömürülmesine borçlu olma-
yan yegâne sınıf olarak toplumsal 
mücadelenin öncüsüdür. Bu rolünü 
yerine getirmek için ihtiyacı olan, 
devrimci saflarda yerini almasıdır. 
Bugün öncü işçilerin görevi, işçile-
rin devrimcileşmesine katkı sağla-
yacak yol-yöntemlerin geliştirmek-
tir. Küçük büyük demeden, gelişen 
her direniş, her bir işyeri komitesi, 
her bir direniş komitesi bu yolda 
atılmış önemli birer adım olacaktır.

İşçileri, geniş halk yığınlarını, 
burjuva partilerin kuyruğuna takıl-
maktan kurtaracak olan tumturaklı 
söylevler değil, örgütlenmede atı-
lan küçük ama kararlı adımlardır.

MANŞET

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hepberaber Ya Hiç Birimiz!

1. Sayfa’dan devam...
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Mitinge, üç koldan yürüyüş 
düzenleyerek alana gelen 

binlerce işçi katıldı. Çoğunluğunu 
Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin 
oluşturduğu mitingde sık sık 
“Şalter inecek bu iş bitecek“, “Genel 
grev genel direniş“, “Hükümet 

istifa“ sloganları atıldı. 
15 Mart’ta düzenlenen miting-

de ilk konuşmayı yapan Genel-İş 
Genel Başkanı Remzi Çalışkan, 
ülkenin ekonomik ve siyasal olarak 
bir yıkıma sürüklendiğini belirtti, 

savaş politikalarının yıkımına 
dikkat çekti.

“Bu meydan sorumlular-
dan hesap soruyor“

 Çalışkan’ın ardından söz 
alan DİSK Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu ise şöyle 
konuştu: 

“Bu memlekette tek adam 
rejimine geçilirken, her şeyin 
sorumlusu tek kişi olacak, 
hesabı tek kişi verecek dedi-

ler. Ama gelin görün ki zamların, 
hayat pahalılığının, soyguna dönü-
şen faturaların sorumluluğunu alan 
yok. Zamlar yağarken, enflasyon 
tırmanırken, 
işçilere, emekçi-
lere, emeklilere, 
dar gelirlilere 
hayat zehir 
edilirken ortada 
sorumlu yok. 
İstedikleri ka-
dar gizlensinler, 
sorumluktan 
kaçamazlar. Ve 
buradan, İzmir 
Cumhuriyet 
Meydanı’ndan 

Türkiye işçi sınıfı adına hesap soru-
yor. Bu meydan sorumluları biliyor, 
ama bu meydan sorumlulardan 
hesap soruyor.“

Sağlık emekçileri 14-15 Mart tarihlerinde bir kez daha iş bırakarak fiili grev gerçekleştirdi. Greve katılım yoğun oldu. 
Taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini belirten emekçiler, kendilerini yok sayan iktidara karşı emeklerine, mesleklerine 
ve geleceklerine sahip çıkacaklarını belirttiler.

İŞÇİ HABERLERİ

Genel Grev, Genel Direniş!

Sağlık emekçileri: “Hiçbir yere gitmiyoruz, hakkımız olanı alacağız!“

TBMM Genel Kurulu’nda, hekim ve diş 
hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme 

yapılmasını öngören yasa teklifinin Saray 
hükümeti tarafından geri çekilmesinin ardından 
eylemli bir mücadele süreci başlatan sağlık 
emekçileri bir kez daha iş bıraktı. Türk Tabipler 
Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES), Diş Hekimleri Odası ve 
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikasının çağrısıyla 
ülke çapında gerçekleştirilen “Beyaz G(ö)rev“e 
katılım yoğun oldu. Hastanelerde acil servis 
dışında hizmet verilmedi.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya 
hiçbirimiz“, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat 
etmiyoruz“, “Direne direne kazanacağız“ slo-
ganları arasında yapılan basın açıklamaların-
da, taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini 
vurgulayan emekçiler, “gidiyorlarsa gitsinler“ 
ifadesiyle kendilerini yok sayan iktidara karşı 
emeklerine, mesleklerine ve geleceklerine hep 
birlikte sahip çıkacaklarını belirttiler.

“Emeğimizin değersizleştirilmesine izin 
vermeyeceğiz“

Sorunlarını ve çözüm önerilerini iletmek için 
defalarca görüşme talep ettikleri halde görmez-
den gelindiklerini belirten sağlık emekçileri, 
yoksulluk sınırının çok altına düşmüş gelirleri 
ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılacağı 
iddiasıyla hazırlanan ucube yasa tasarısının 
tüm sağlık emekçilerini, tüm hekimleri kapsa-
madığını belirterek, “Bu teklif bile bize fazla 
görülmüş; ne zaman tekrar meclise getirileceği, 
varsa eksiklerinin yasa tasarısına eklenerek ne-

den tamamlanmadığı gibi 
sorular havada bırakılarak 
usule aykırı bir şekilde 
geri çekilmiştir... Salgın 
döneminde yaşamımızı da 
ortaya koyup verdiğimiz 
emeğin, böyle daha fazla 
değersizleştirilmesine izin 
vermeyeceğiz“ dediler. 

“Haklarımızı alana 
kadar mücadeleye 
devam edeceğiz“

Tıkanmış ve işlemeyen 
sağlık sisteminin yükünü 
artık çekmek istemedikleri-
ni ifade eden sağlık emekçileri, “Bize dayatılan 
bu çalışma koşulları nedeniyle tükeniyoruz ve 
biz bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. 
Bunun kader olmadığını biliyoruz, toplumun 
sağlık hakkı ve tüm sağlık emekçileri olarak 
haklarımızı alana kadar mücadeleye devam ede-
ceğiz“ vurgusu yaptılar.

Saraylı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendile-
rine yönelik sarf ettiği “Gidiyorlarsa gitsinler“ 
aymazlığına da yanıt veren emekçiler, “Biz değil 
ama siz gidici gibisiniz... Korkmuyoruz, susmu-
yoruz hiçbir yere gitmiyoruz“ dediler.  

Sağlık emekçilerinin sıraladığı bazı 
talepler şöyle:

* İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçine-
bileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 
3600-7200 kademeli ek gösterge ve pandemide 

çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma 
payı ve geçmişe dönük, her sağlık ça-
lışanı için yıllık 90 gün yıpranma payı 
istiyoruz.

* Sağlıkta Şiddet Yasası’nın acilen 
gerçekleştirilmesini istiyoruz.

* Performans sisteminin kaldırılma-
sını, döner sermaye uygulamasına son 
verilmesini, sabit maaşımızın bunlara 
muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıya-
cak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.

* Şehir hastanelerinin kamulaştırıl-

masını, özel hastanelere değil kamu hastanele-
rine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı 
çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini 
istiyoruz.

* Tüm asistanların emeklerinin karşılığını 
aldığı, tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli 
uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde 
çalıştırılmamasını istiyoruz.

* Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekil-
mesini, kamuya ait binalarda kamu çalışanların-
dan oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci 
basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz.

* KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuk-
suzca işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanla-
rının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.

“Söyleyecek sözümüz, değiştirecek 
gücümüz var“

Talepleri için mücadelelerini sürdürecekleri-
ni vurgulayan sağlık emekçileri açıklamalarını 
şöyle sonlandırdı:

“Bu grev, emeğimize, geleceğimize, halkın 
sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir 
uyarıdır. Artık toplumun, sağlık emekçilerinin 
çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul 
edilmediği, sağlık emekçilerinin çalışma ve ya-
şam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla 
meclise getirilmediği takdirde eylemlerimiz 
devam edecektir. İktidar bilmelidir ki söyleyecek 
sözümüz, değiştirecek gücümüz var.“

DİSK’ten İzmir’de hayat pahalılığına karşı miting
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve zamlara karşı 
Konak Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. 
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Farplas işçileri, direnişlerinin 
34. gününde, haklı 

mücadelelerine “provokasyon“ 
ithamında bulunan şirket 
CEO’su Ömer Burhanoğlu’nun 
Beykoz’daki evinin önünde 
açıklama yaptı. “Biz 
çocuklarımıza onurlu bir 
gelecek bırakacağız, ya sen!“ 
sloganlarıyla Burhanoğlu’nu 
protesto eden işçiler, talepleri 
karşılanıncaya kadar 
direnişlerini sürdüreceklerini 
vurguladılar.

Farplas’ta ne oldu?

Farglas işçileri, Gebze Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde faa-
liyet gösteren Fark Holding’e 
bağlı fabrikalarda düşük zam 
oranları ve kötü çalışma ko-
şullarının iyileştirilmesi tale-
biyle 20 Ocak’ta iş durdurmuş, 
ardından DİSK’e bağlı Birleşik 
Metal-İş, Limter-İş, Lastik-İş 
sendikalarında örgütlenmeye 
başlamıştı.

İşçilerin hak arama müca-
delesine şirket yönetiminin 
işten atma saldırısıyla karşılık 
vermesi üzerine işçiler fabri-

kayı işgal 
etmiş, aynı 
gece polis 
saldırısıyla 
gözaltına 
alınmışlar-
dı; ardın-
dan fabrika 
önünde di-
reniş süreci 
başlamıştı.

Top-

lam150 kişinin işten çıkarıldığı 
Farplas’ta, patronun “terörist“ 
ithamına, şirketin bağlı olduğu 
Fark Holding’in CEO’su Ömer 
Burhanoğlu da “provokatör“ 
ithamıyla katılarak atılan işçi-
lerin “kalite kültürüne uyumlu 
olmadığını“ söylemişti.

Hakları için örgütlenin-
ce ’uyumsuz’ oldular

İşten atılan 150 işçinin büyük 
çoğunluğu 20 yıl 15 yıl ve 10 
yıllık Farplas çalışanı. Yıllar-
dır asgari ücretle, 12 saatlik 
mesai dayatmalarıyla, ücret 
kesintileriyle kölece koşullarda 
çalıştırıldıklarını belirten işçiler, 
hakları ve sendikal örgütlenme 
için mücadeleye girişmelerinin 
akibinde ’şirketin kalite politi-
kasına uyumsuz’ ilan edildikle-
rini söylediler.

İşçiler karalı. Atılan işçiler 
geri alınmadan, sendika hakları 
tanınmadan direnişi bırakma-
yacaklarını söylüyorlar.

07 Mart 2022

Farplas direnişçilerinden CEO’yu ziyaret!
Sendikal örgütlenme nedeniyle işten atılan ve fabrika önünde direnişlerini 
sürdüren Farplas işçileri, şirket CEO’nun evinin önünde eylem yaparak, 
mücadelelerini ’provokasyon’ ithamıyla karalayan CEO’yu uyardı.

Esir değil işçiyiz, yarının sahibiyiz!
Ne oldu? Daha üzerinden 2 ay geçmeden 
’rekor’ asgari ücret balonu patladı. 4.253 
TL olarak belirlenen asgari ücret, Şubat 
ayında açıklanan 4.552 liralık açlık 
sınırının altında kaldı. Enflasyon aldı 
başını gidiyor. TÜİK’e göre yıllık yüzde 
54.44, akademisyenlerden oluşan ENA 
Grup’un hesaplamasına göre yüzde 123.80!

Zamlar otomatiğe bağlandı. Temel gıda 
maddelerinde bir aldığını ikincisinde aynı 
fiyata almak imkansız. Elektrik, doğalgaz, 
akaryakıt, ulaşım, kiralar, eğitim giderleri, 
sağlık giderleri... Altından kalkılır gibi 
değil.

Üzerine, kölelik koşullarını aratmayan 
ağır şartlarda çalış babam çalış; patronları 
zenginleştiriyoruz! Daha ayın ilk 
günlerinde elde-avuçta bir şey kalmıyor.

Şayet bu rezilliğe, bu sefalete razı 

değilsek mücadele etmek dışında bir yol 
var mı? Bir Yemeksepeti İşçisi diyor ki; 
“İki yıldır ne bir sinema ne bir tiyatro 
ne de konsere gittim... Para kazanıp borç 
ödemekten başka bir hayatımız yok. 
Evli olan arkadaşlarımız eşini, çocuğunu 
göremiyor.“

İşte, ’başka yol kalmadı’ diyerek 
mücadeleye atılanlar nedeniyle işçi 
direnişleri artmaya, yayılmaya başladı. 
Sadece Ocak ve Şubat aylarında 108 fiili 
grev gerçekleştirdi. Bu grevlerin 96’sı 
düşük ücret zammına karşı yapıldı. 
Toplam 18 bin dolayında işçinin katıldığı 
fiili iş bırakma eylemlerinin yarısı 
kazanımla sonuçlandı. Mart ayı daha 
kitlesel grev ve eylemlere sahne oldu, daha 
da olacak.

Önümüz 1 Mayıs; işçi sınıfının şanlı 

mücadele günü. Şimdiden fabrikalarda, 
işyerlerinde güçlü bir 1 Mayıs için 
kollarımızı sıvamalıyız. Bize açlığı-
yoksulluğu-işsizliği reva görenlerin, 
bizi hiçe sayanların suratına hep birlikte 
haykıralım; 

Esir değil işçiyiz yarının sahibiyiz!

Üreten biz, yöneten de biz olacağız!

.... 

Çok sayıda eylem var. Görünen o ki 
daha da artacak. Sayfalarımız sınırlı. Öne 
çıkanlardan başlayarak mümkün olduğunca 
yer vermeye çalışacağız. 

Derleyebildiğimiz kadarıyla Şubat ve 
Mart ayı ortasına kadar gerçekleşen işçi 
eylemlerini özetleyerek okurlarımızla 
paylaşıyoruz...

DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri 
Sendikası (BTO-Sen) üyesi Ağaç A.Ş. işçileri, 

sendika üyesi 3 işçinin işten atılmasının ardından 
iş bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
şirketlerinden Ağaç AŞ.’de çalışan işçiler, iş 
bırakma eyleminin ardından CHP İl binasına 
yürüyerek binada oturma eylemi başlattı, işten 
atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istedi.

Bir süre devam eden görüşmelerin ardından 
işten atılan 3 işçinin geri alınacağı duyuruldu. 
’Direnerek kazandık’ diyen işçiler, bu kazanım-
la olası işten atmaların da önüne geçtiklerine 
dikkat çektiler.

24 Şubat 2022

Ağaç AŞ. işçilerinin direnişi kazanımla sonlandı
BTO-Sen üyesi Ağaç A.Ş. işçileri, işten atma saldırısına karşı CHP İstanbul İl 
binası önünde başlattıkları oturma eylemini kazanımla sonlandırdı.

İşçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesi, 
ücretlerin artırılması talebiyle Birleşik 

Metal-İş’te örgütlenmiş, sendikanın üye 
çoğunluğu sağlayıp yetki almasının ardından 
patron, “küçülmeye gidiyoruz“ diyerek 5 
işçiyi işten çıkarmıştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası,17 Mart tarihin-
de şirket yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını; 
üyelerinin herhangi bir hak kaybı yaşamadan 
işlerine geri döneceklerini açıkladı.

Krom Evye’de işçiler 
kazandı
İstanbul Esenyurt’ta bulunan Krom 
Evye’de sendikalı oldukları için işten 
çıkarılan işçilerin direnişi kazanımla 
sonuçlandı, işçiler işlerine geri döndü.

Tekirdağ Çerkezköy’de kablo üretimi yapan 
PAS South fabrikasında kötü çalışma 

koşulları ve sefalet zamlarına karşı sendikaya 
üye oldukları için işten atılan işçiler, kötü hava 
koşullarına rağmen direnişini sürdürüyor. 
Direnişleri ikinci ayına giren işçiler, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü fabrika 
önünde halaylarla kutladı, “sanmayın ki pes 
ederiz!“ diyerek kararlılık mesajı verdi.

09 Mart 2022

Pas South direnişi 2. ayında
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

İpek Mekik Halı işçileri sabah iş 
bıraktı, öğlen kazandı

İşçilerin üyesi olduğu Depo, 
Liman, Tersane ve Deniz İşçileri 

Sendikası (DGD-SEN), Migros 
yönetimiyle varılan anlaşma 
sonucu, işten atılan 257 işçinin 
işe geri alınması, en düşük işçi 
maaşının net 5.125 lira olması, prim 
sistemiyle ilgili yaşanan sorunlar 
giderilmesi ve çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi konusunda 
mutabakata vardıklarını duyurdu. 

Migros’un İstanbul Esenyurt de-
posunda çalışan işçiler, işten çıka-
rılmaları sonrasında sendikalarıyla 
birlikte örnek bir mücadele başlat-
mış, emek örgütleri ve devrimci 
sosyalist örgütlerin aktif desteğiyle 

Migros yönetimini 
masaya oturmak 
zorunda bırak-
mıştı. 

İşçiler direnişle 
elde edilen kaza-
nımlarını dostla-
rıyla birlikte depo 
önünde halaylar 
çekerek kutladı. 

21 Şubat 2022

Migros depo işçileri kazanımlarını 
kutladı

Antep’te bulunan Kevser Halı’da işçiler patronun yüzde 
57 zammına karşı iş durdurdu, iki saat sonra patron zammı 
yüzde 80’e çıktı.

İpek Mekik Halı yönetimi 
işçilere ücretlerini 6.600 lira, 

atkı başı ücretlerini de 10 lira 70 
kuruş olarak açıkladı. İşçiler ise 
net ücretlerin 6.800 lira, atkı başı 
ücretlerinin de 11 lira olmasını talep 
ederek iş bıraktı.

İşçilerin araması üzerine fabrika 
önüne giden BİRTEK-SEN Genel 
Başkanı Mehmet Türkmen işçilerle 
konuşmaya başlarken patron ve 
yöneticiler gelip işçileri fabrika 
içerisine soktu. Fabrika önünde 
beklenmesini engellemeye çalışan 

patronlar ve fabrika yöneticileri, 
polisin müdahale etmesini istedi. 
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Meh-
met Türkmen bekleyişini sürdürür-
ken dışarı çıkan işçiler, taleplerinin 
kabul edildiğini söyledi.

Evrensel’e konuşan bir işçi, “Pat-
ron sabah bize ’İsteyen çalışsın, 
istemeyen çalışmasın’ diyordu. Yani 
taleplerimizi kabul etmedi. Sendi-
kadan arkadaşlar gelince bizi he-
men içeri sokup taleplerimizi kabul 
ettiklerini söylediler“ dedi.

23 Şubat 2022

Antep’te bulunan İpek Mekik Halı fabrikasında düşük 
zamma karşı iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi. İşçiler 
bu kararda BİRTEK-SEN’in etkisinin olduğunu dile getirdi.

Kevser Halı işçileri iş durdurdu, yüzde 
80 zam kazandı

Antep’te Başpınar OSB’de 
bulunan Kevser Halı’da 

patron işçilere yüzde 57 zam 
açıkladı. Zammı kabul etmeyen 
işçiler, dokumanın üç vardiyası 
ve konfeksiyon bölümünde iş 
durdurdu. Fabrikada üretim 
tamamen durunca patron iki saat 
içinde zam oranını yüzde 80’e 
çıkarmak zorunda kaldı.

Paylaşılan bilgilere göre, zam 
oranı sabit ücrette yüzde 80’e, 
parça başında yüzde 60’a çıktı. 
Halfelerin yüzde 57 zamla 210 lira 
olan yevmiyesi 240 liraya, telcilerin 

yüzde 57 zamla 180 lira olan yevmi-
yesi 200 liraya çıktı. İşçiler açık-
lanan zammın ardından yeniden 
işbaşı yaptı.

09 Mart 2022

TİS haklarını yok sayan oda yönetimine karşı örgütlü 
oldukları sendikanın önlüklerini giyerek çalışma kararı aldı.

TİS hakları için sendika önlükleri ile 
görevdeler

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerinde 
görev yapan Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlü emekçiler, örgütlenme 

haklarını tanımayan 
oda yönetiminin 
toplu iş sözleşmesinin 
maddelerini kabul 
edene kadar önlüklerle 
çalışacaklarını duyurdu.

Oda emekçileri, anlaşma 
sağlanamaması halinde 
grev sürecine girileceğini 
belirttiler.

09 Mart 2022

Düşük zamma karşı iş bırakan ve işten atmalar üzerine 
direniş başlatan Migros Depo işçileri, mücadelelerinin 
kazanımla sonuçlanmasını kutladı.

Gemi Söküm işçileri: "Şimdilik bu kadar!"

İşçiler sosyal medya hesabından 
yaptıkları açıklamada eylemlerini 

sonlandırdıklarını belirttiler. 
Mücadelenin bitmediğine değinilen 
açıklamada, “Yevmiyelerimizin 
yükseltilmesini sağladık. Sigorta 

primlerimiz tam ve maaşlarımızın 
hepsinin bankaya yatırılmasını 
sağladık. Gemi söküm işçileri 
üzerindeki ölü toprağını attı, 
birleşerek yan yana gelebileceğini 
öğrendi. Tüm Türkiye gemi söküm 

işçisinin çalıştığı 
zorlu koşulları 
gördü. Patronlara 
gücümüzü 
gösterdik. Üreten 
biziz, yöneten 
de biz olacağız“ 
ifadeleri yer aldı.

23 Şubat 2022

İzmir Aliağa ilçesinde düşük ücret ve ağır çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi için 11 gündür iş bırakma eylemi 
yapan gemi söküm işçileri, işe dönüş kararı aldı.

Tekirdağ Çerkezköy OSB’de faaliyet yürüten Coko-Werk 
plastik fabrikasında sendikal örgütlenmeye karşı 19 işçi işten 
çıkarıldı. Petrol-İş’te örgütlü işçiler, fabrika önünde direnişe 
başladı. 

Coko-Werk işçileri: ’Sendika girene 
kadar buradayız!’ 

Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı 
fabrikada tehditler ile bazı işçiler 

sendika üyeliğinden vazgeçirilirken, 
“maskesiz dolaşma“ ve 
“performans yetersizliği“ 
gerekçeleriyle 19 işçi de işten 
çıkarıldı. İşçiler, sendikal 
örgütlenmeyi engellemeye 
yönelik işten atma saldırısının 
ardından 1 Mart’ta fabrika 
önünde direnişe başladı. 

Fabrikadaki işçilerin kendile-
rine destek vermemesi için ser-

vis yerlerinin değiştiğini de söyleyen 
işçiler, “Fabrikaya sendikayla girene 
kadar buradayız“ dedi.

Yemeksepeti işçilerinin sefalet ücreti ve kölece çalışma 
koşulları dayatmasına karşı direnişi ikinci ayında sürüyor. 
Direnişteki işçiler, üyesi oldukları Nakliyat-İş ile birlikte 
Kadıköy’de açıklama yaptı. 

“Nankör sensin Nevzat Aydın“

Hakları için mücadele eden 
işçileri “nankörlükle“ suçlayan 

Yemeksepeti patronu Nevzat Aydın’a 
işaret eden “Nankör sensin Nevzat 
Aydın“ yazılı pankartın açıldığı 
eylemde; “Nevzat nankör sensin“, 

“Sefalet ücreti istemiyoruz“, “Direne 
direne kazanacağız“, “İşçiyiz, 
haklıyız, kazanacağız“ sloganları 
atıldı.

05 Mart 2022
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Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız!

İnşaat işçilerinin hak arama kavgası sürüyor 
Sıkça hak gasplarının 

yaşandığı inşaat 
şantiyelerinde işçilerin 
haklarına sahip çıkma 
bilinci ve mücadelesi de 
giderek yaygınlaşıyor. Bu 
alanda, özellikle DİSK’e bağlı 
Dev Yapı-İş ve bağımsız 
bir sendika olan İnşaat-İş 
sendikalarının mücadelesi 
işçilere yol gösterici oluyor.

İnşaat işkolunda derleyebil-
diğimiz bazı eylemler şöyle:

“Yemekhane dağıtılınca 10 
çeşit yemek çıkmaya başladı!“

İstanbul Finans Şehir Merkezi şantiye-
sinde soğuk-yetersiz-besleyici olmayan 
yemeklere isyan eden işçiler yemekhane-
yi dağıttı. İşçilerin taleplerini kabul eden 
şirket acil düzenleme yapacakları sözü 
verdi.

Üyelerinden gelen bilgiyi paylaşan 
Dev Yapı-İş, “Finans Merkezi Rönesans 
Şantiyesinde bugün gerçekleşen yemek 
eylemi sonrası Rönesans yetkililerinin 
İnşaat İş ve Dev Yapı İş sendika temsilci-
lerimiz ile yaptığı görüşme sonuçlandı. 

Yemekhane ve kamp koşullarının dü-
zeltilmesi için acil düzenleme yapılacağı 
sözü verildi, takipçisiyiz“ denildi. Daha 
sonra muhabirimizin görüştüğü bir işçi 
“Defalarca uyardık yapmadılar, yemek-
hane dağıtılınca 10 çeşit yemek çıkmaya 
başladı“ dedi.

Burdur’da inşaat işçileri kazandı
Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üni-

versitesi İstiklal şantiyesinde çalışan 8 
işçinin, aylardır ödenmeyen ücretleri için 
sürdürdüğü direniş kazanımla sonuç-
landı. İşçilerinin ücretleri hesaplarına 

yatırıldı.
Direnişlerinin sonuç-

lanması üzerine açıklama 
yapan İnşaat ve Yapı İşçile-
ri Sendikası (İYİ-SEN), 
“Grevimiz 6. gününde 
kazanım ile sonuçlandı. 
Günlerdir patronların tüm 
baskılarına, tehditlerine 
karşı geri adım atmayan 
üyelerimiz bugün ücretle-
ri alarak memleketlerine 
dönüş yaptı. İnşaat işçisi 
sendikası ile güçlüdür“ 
dedi.

Kartal Belediyesi ve Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube 
arasında ek protokol imzalandı.

Kartal Belediyesi’nde ek protokol

’Geçinemiyoruz’ diyen işçilerin 
başlattığı ’ücret artışı’ talepli 

fiili grev ve direnişler sürerken, 
belediye işçileri ’ek protokol’ talebiyle 
hareketlenmeye başladı. Şimdilik 
görünür olan Genel-İş üyesi bazı 
şubelerin eylemleri.

Bu şubelerden Genel-İş İstanbul Ana-
dolu Yakası 1 No’lu Şubesi Mart ayı 
ortalarında Kartal Belediyesi ile protokol 
imzaladı. Şube yönetiminin açıklamasına 
göre çıkan tablo şöyle:

Asgari ücrete gelen zam sonrası Kartal 

Belediyesinde çalışan 1190 işçinin ücreti 
4.253 TL oldu. CHP, ’bizim belediyeleri-
mizde 4.500 TL uygulanacak’ dedi ama 
maaşlarda bir düzenleme yapılmadı. 
Bunun üzerine işyeri temsilci meclisi, 
“4.500 TL nerede?“ diyerek ek protokol 
talebiyle mücadele başlattı. 

İşçilerin ve sendikanın kararlı mücade-
lesi sonucu belediye işvereni görüşmeyi 
kabul etti. İlk görüşmedeki brüt 300 TL 
teklifi kabul edilmedi, sonrasında ise 
tüm işçileri kapsayacak biçimde 560 TL 
ile sonuçlandı.

Yürürlükteki toplu sözleşmenin bitiş 
tarihi 01 Temmuz 2022... 560 liralık 
fark bu tarihine kadar işçilerin bord-
rolarına yansıtılarak ödenecek. Bu ta-
rihten sonra ve yapılacak yeni sözleş-
menin imza tarihine kadar da işveren 
önden ödemeye devam edecek. Yeni 
sözleşme imzalanınca, geriye dönük 
biriken alacaklar hesaplanıp arada 
kalan sürede işçilere ödenmiş miktar 
mahsup edilecek.

Bakırköy Belediyesi işçileri, Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda bir araya gelerek 10’u greve katılan 
toplam 18 işçinin işten çıkarılmasına protesto etti. 
İşçiler, CHP’li yönetimin işçi ve emekçi düşmanı 
anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

Belediye-İş: ’Atılan işçiler geri 
alınsın!’

Bakırköy Belediyesi’nde 
belediye başkanı 

Bülent Kerimoğlu’nun sıfır 
zam dayatmasına karşı 25 
Ekim’de greve çıkan ve 100 
gün süren grevden sonra 
toplu iş sözleşmesinin 
imzalanmasıyla işbaşı 
yapan işçilerden 10’u 
işten atıldı. Sözleşmenin 
imzalanmasının üzerinden 
bir ay bile geçmeden 10’u 
greve katılan toplamda 18 işçi 
işten çıkarılırken, kadrolu 85 
işçinin görev yeri değiştirildi.

Belediye-İş’in çağrısıyla bir 
araya gelen işçiler, sendikalar 
ve demok-
ratik kitle 
örgütü 
temsilcileri 
Bakırköy 
Özgürlük 
Meyda-
nı’nda 
işten atma 
saldırısını 
protesto 
etti. 

Eylemde basın açıklamasını 
okuyan Belediye İş 2 No’lu 
Şube Başkanı Savaş Doğan, 
belediyedeki yönetim anla-
yışının sorunları çözmeye, 
hizmet üretmeye odaklı değil, 
sorun yaratmaya ve suni kriz-
lerle ayakta kalmaya yönelik, 
emek ve emekçi düşmanı bir 
anlayış olduğunu ifade etti. 

Belediye başkanının sıfır 
zam dayatmasıyla 25 Ekim’de 
çıktıkları grevi hatırlatan 
Doğan, atılan arkadaşlarının 
işlerine geri alınıncaya kadar 
mücadelelerini sürdürecekle-
rini belirtti.

Lila Kâğıt direnişi sürüyor 
Çorlu’da faaliyet yürüten ve Selüloz İş sendikasına üye 

oldukları için işten atılan Lila Kağıt işçilerinin direnişi 
sürüyor. Direnişleri üçüncü ayında olan işçiler, ’mücadeleyi 
kazanana kadar devam’ diyorlar. 

Geçtiğimiz yılın haziran ayından beri örgütlenme mücadele-
si veren işçilerden 
60’a yakını işten 
atıldı. Fabrika 
önünde kurduk-
ları çadırda dire-
nişlerini sürdüren 
işçiler mücadeleyi 
kazanana kadar 
devam edecekle-
rini belirtiyor.

Adeka İlaç’a TİS hakkı için uyarı 
Samsun’da Adeka İlaç’ta 

örgütlenen Limter-İş 
ve Lastik-İş sendikaları 
düzenledikleri eylemle ilaç 
şirketini uyardı; 
’Toplu sözleşme 
hakkımız 
engellenemez’ 
dedi. 

Eylemde açıkla-
ma yapan Limter-
İş Sendikası Genel 
Başkanı Kamber 
Saygılı, bakanlık-
tan yetki belgesi 

aldıklarını belirterek, Adeka 
işverenini toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri için masaya otur-
maya davet etti.

(Kaynaklar: İşçi Gazetesi, Direnişteyiz org, Evrensel, Sendikalar, BİK, ETHA, Kızılbayrak, Sendika org, Mezopotamya Ajansı)
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Mersin’in Gülnar 
ilçesinde Akkuyu 

Nükleer Güç Santrali 
(NGS) işçilerini taşıyan 
otobüs kaza yaptı. Gülnar 
ilçesinin Büyükeceli 
Mahallesinde meydana 
gelen kazada santralde 
çalışan işçilerden biri 
ağır olmak üzere 12 işçi 
yaralandı.

Yaralanan işçiler yakın 
hastanelere kaldırıldı... 
Bu aynı bölgede bir hafta 
içinde yaşanan üçün-
cü ’kaza’... Son kaza ile 
birlikte hayatını kaybeden 
sayısı beşe, yaralanan işçi 

sayısı ise 75’e yükseldi. Ya-
şamını yitirenlerin dördü, 
devrilen servis aracının 
üzerlerine düşmesi so-
nucu otomobilde 
sıkışıp can veren 
vatandaşlardan.

Dev Yapı İş 
Sendikası, Akkuyu 
Nükleer Santrali 
inşaatında 20 bini 
aşkın işçinin adeta 
bir kaos ortamın-
da çalıştırıldığını, 
üretim baskısıyla 
işçilerin hayatının 
hiçe sayıldığını, 
devletin ise bu 

kanunsuzluğu sadece sey-
rettiğini açıkladı; işçileri, 
yaşam hakları dahil tüm 
hakları için örgütlü olma-
ya çağırdı.

İŞÇİ CİNAYETLERİ

Sermaye Vampirdir, İşçi Kanı Emmektedir!

İSİG’in, yüzde 63’ünü ulusal 
basından; yüzde 37’sini ise yerel 
basın, işçilerin mesai arkadaşları, 
aileleri, iş güvenliği uzmanları, 
işyeri hekimleri, meslek örgütleri 
ve sendikalardan edindiği bilgilere 
dayanarak derlediği rapora göre, 
Şubat ayında en az 111 işçi iş cina-
yetlerinde hayatını kaybetti...

Ocak ayında yaşamını yitiren 
106 emekçinin 97’si ücretli (işçi ve 
memur), 9’u kendi nam ve hesa-
bına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) 
oluşuyor. 

Raporun diğer başlıkları şöyle:
* Ocak ayında en az 119 işçi, Şu-

bat ayında ise en az 106 işçi olmak 
üzere 2022 yılının ilk iki ayında en 
az 225 işçi iş cinayetlerinde hayatı-
nı kaybetti.

* En fazla ölüm nedenleri yük-
sekten düşme, ezilme/göçük, 
trafik/servis kazası, kalp krizi, 
Covid-19, patlama/yanma, zehir-
lenme/boğulma, intihar, şiddet ve 
nesne düşmesi/çarpması.

* Yarıdan fazlası inşaat işkolunda 

meydana gelen yüksekten düşme 
nedenli ölümler neredeyse birbiri-
nin kopyası, ancak maliyet kalemi 
olarak görüldüğü için çok basit 
olan önlemler dahi alınmıyor.

* Covid-19 nedenli ölümler çalı-
şan işçi sınıfı içinde azalma gös-
terirken ölenlerin yüzde 95’ini ise 
emekli işçi aileleri oluşturuyor.

* Moto kurye eylemleri bu ayda 
da yoğunlaşarak devam etti, 
önemli bir nedeni de iş cinayet-
leri tablosunda artık moto kurye 
ölümlerinin (ki genç bir yaş orta-
lamasına sahip) bir başlık olarak 
yerini alması.

* Bu ay işyerinde çalışırken kalp 
krizi nedeniyle meydana gelen 
ölümlere sıkça rastladık. Aşırı ve 
sağlıksız çalıştırma koşulları kalp 
krizlerine neden olurken rahatsız-
lanan işçilere gerekli ilk yardımla-
rın yapılmadığını da görüyoruz.

* Üç çocuk çalışırken hayatını 
kaybetti. Çocuk işçilerden birisi 
tarım işçisi diğeri ise moto kurye. 
Bir de geçen yıl kayıtlarımızda yer 

almayan stajyer çocuk işçi ölümü 
tespit ettik.

* 51 yaş ve üstünde çalışırken 
ölen 31 emekçi bulunuyor... 

Yaş gruplarına göre ölümler:
15-17 yaş grubunda 3 işçi,
18-27 yaş grubunda 14 işçi,
28-50 yaş grubunda 51 işçi,
51-64 yaş grubunda 26 işçi,
65 yaş ve üstü yaş grubunda 5 

işçi,
Ve yaşını bilmediğimiz/öğrene-

mediğimiz 7 işçi hayatını kaybetti.
* İş cinayetlerinde ölenlerin 8’i 

kadın işçi, 98’i erkek işçi. Kadın 
işçi cinayetleri eğitim, ticaret, büro, 
sağlık ve genel işler işkollarında 
meydana geldi. 

* 25 ölüm İstanbul’da; 6’şar ölüm 
Ankara ve Bursa’da; 4’er ölüm 
Adana, İzmir ve Şanlıurfa’da; 3’er 
ölüm Aydın, Kahramanmaraş, 
Mersin, Muğla, Samsun ve Zon-
guldak’ta; 2’şer ölüm Antalya, 
Batman, Çanakkale, Gaziantep, 
Kırıkkale ve Kocaeli’nde; 1’er ölüm 
Afyon, Artvin, Balıkesir, Bartın, 
Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, 
Isparta, Karaman, Kastamonu, 
Kırklareli, Kilis, Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, 
Ordu, Sinop, Sivas, Trabzon, Uşak, 
Yalova, Kuzey Kıbrıs ve Rusya’da 
meydana geldi…

Şubat ayında en az 106 işçi hayatını 
kaybetti 
Sermaye sınıfı işçi kanıyla beslenmeye devam ediyor. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayımladığı Şubat ayı iş 
cinayetleri raporuna göre en az 106 işçi hayatını kaybetti.

İSİG: İki yılda Covid-19 nedeniyle 
1400 işçi yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Meclisi (İSİG), salgının 
başladığı 11 Mart 2020’den 
Şubat 2022 arasındaki 
dönemde Covid-19’dan 1400 
işçinin yaşamını yitirdiğini 
duyurdu. Devletin gerçek 
verileri gizlediğine dikkat 
çeken İSİG, ölümlerin 5-6 

kat daha fazla olabileceğini 
belirtti.

’Covid-19 işçi sınıfı hasta-
lığı’

Covid-19’a bağlı ölümlerin 
büyük bir çoğunluğunun işçi 
aileleri ve bir önceki işçi kuşa-
ğı olan emeklilerden oluştu-
ğunu belirten İSİG, “Özellikle 

Omicron varyantı 
sonrası emekli işçile-
rin ölüm oranı daha 
da artmış durumda. 
Bu durum Covid-
19’un bir işçi sınıfı 
(çalışan+emekli) 
hastalığı olduğunun 
en büyük göstergesi“ 
diye vurguladı.

2022/ Şubat ayında hayatını kaybeden işçiler: 
Osman Güngör, Hayati Ömür Ercedoğan, Faruk Yetkin, Mümin Sakin, Eshabil Keçe, Mustafa Hızır, İsa Çetinçakmak, Ercan Kala, Ahmet 
Şaşoğlu, Abdulkadir Onurlu, Hayri Altun, Gökhan Öztürk, Mehmet Emir, Emin Karanfil, Ümit Kurt, Kadir Ulama, Murat Bakan, Adil Dinler, 
Hanifi Öztürk, Mehmet Kızıltaş, Kenan Okurer, Jasim Waka, Uday Vehid, Majid Elseydi, Ahmed ., Ertan Erkan, Güngör Arslan, Ö.D., Şeyda 
Yazgan, Gülsüm Kuyar, Yılmaz Şahin, İsmail Karahan, Ahmet Yetiz, Neşe Gökdağ, Pınar Zeytin, Erhan Merzifon, Hasan Onur, Mevlüt Akbaba, 
Alparslan Demiroğlu, Harun Alpözen, Doğukan Akyiğit, Emrullah Erol, Rüzgâr Necat Beyhan, Murat Selvi, Hasan Bulut, Yüksel Eroğlu, 
Maşallah Öksüz, Mehmet Yılmaz, Halil İbrahim Çolak, Mustafa Sarıçiçek, Zafer Milli, Abdullah Aslan, Muhammet Cabran, Ahmet Alış, Ahmet 
Kartal, Niyazi Çerkeşli, Çelebi Şaban, Hasan Ramadan, Nuh Turan, İsa Demir, Nizamettin Erdem, İhsan Dayar, Hekim Gülalan, Şaban Ali Köse, 
Duran Temur, İbrahim Ş., Asım Akyel, Atilla Bagceci, Memduh Çakmak, Ziya Ada, Recep Yağmur, Necati İpekçi, Stevan Kokaji, Erkin Şeydanur, 
Selahattin Kanay, Hüseyin Hellaç, Soner Şimşek, Wendri ., Yücel Ulaşkın, Nurcan Kahraman, Büşra Hamamcı, Yücel Karadeniz, Sami Oflaz, 
Vahdettin Boğadur, Murat Özcan, Ceylan Öner, Ahmet Şahin, Güney Sarıkaya, Ali Diyapoğlu, Ahmet Rüştü Bayar, Bahadırhan Bıyıklı, Seyit 
Ahmet Aksu, Cihat Özoğul, Halil Kapan, Nurseven Baştürk, Mehmet Gül, Cengizhan Tetikişçi, Salih Demirkaya, Şahin Sesli, Ramazan Çalışkan, 
Şaban İmanlı, Harun Yılmaz, Gürbüz Bozkurt, Ahmet Çetin Genç ve ismini öğrenemediğimiz iki işçi...
İş cinayetlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz...

Akkuyu’da bir haftada 3. servis kazası
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada biri ağır 
olmak üzere 12 işçi yaralandı.
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Yaşasın Birleşik Emek Cephesi!

Emek Cephesini Büyütelim,  Birleşik İşçi Kurultayı’nda Buluşalım!

8 Nisan 2018’de kuruluşunu ilan eden 
Birleşik işçi Kurultayı aradan geçen 4 
yılda, kuruluş amacına uygun olarak 
bir çok alanda örgütlenme faaliyetleri 
yürüttü. Kendisini sendikalara 
alternatif bir örgütlenme olarak tarif 
etmeyen Birleşik İşçi Kurultayı, faaliyet 
yürüttüğü alanlarda işçilerin sendikalı 
olması yönünde adımlar attı. Sendikal 
örgütlenmenin var olduğu durumlarda 
ise sendikal yapının güçlenmesi, 

işçilerin sendikal faaliyetlere aktif 
katılarak bu faaliyetlerin örgütleyicisi 
olmaları gerektiği konusunda 
çalışmalar yürüttü. “İşçi sınıfının 
ekmekten çok onura ihtiyacı var“ 
şiarıyla yola çıkan Birleşik İşçi 
Kurultayı 27 Mart 2022 Pazar günü 
Su Tiyatrosunda gerçekleştireceği 
3. Kurultayı ile şu an gelişen işçi 
direnişlerini selamlarken, önümüzdeki 
dönem gelişecek olan direnişlere 

dair, ülkede yaşanan ekonomik kriz, 
açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum 
edilmeye çalışmamıza dair, dönem 
perspektifini belirlemeyi amaçlıyor. 
Bizim de İşçi Gazetesi olarak bileşeni 
olduğumuz BİK’in; “Emek Cephesini 
Büyütelim, Birleşik İşçi Kurultayı’nda 
Buluşalım“ şiarı ile örgütlediği 3. 
Kurultayın çağrı metnini okurlarımızla 
paylaşıyoruz.

“kim tutacak elinden bitik kişi
birleşmek zorundadır başkalarıyla
yoksulluğa dayanamayan
birleş sen de yoksullarla durma birleş
yarına bırakmayanlarla bu işi

ya hep beraber ya da hiç birimiz
kurtulmak yok tek başına yumruktan 

ve zincirden
ya hep beraber ya da hiç birimiz...

kim tutacak elinden bitik kişi
birleşmek zorundadır başkalarıyla
yoksulluğa dayanamayan
birleş sen de yoksullarla durma birleş
yarına bırakmayanlarla bu işi

ya hep beraber ya da hiç birimiz
kurtulmak yok tek başına yumruktan 

ve zincirden
ya hep beraber ya da hiç birimiz“

Biz işçiler-emekçiler için hayat 
her gün biraz daha çekilmez hale 
geliyor. Ekonomik krizin yükü biz-
lerin omuzlarına yıkılmış durum-
da. Hemen her gün temel ihtiyaç 
maddelerine, gıda ürünlerine zam 
geliyor. Faturalar aylık olmasına 
rağmen zamlar neredeyse haftalık 
olarak belirleniyor. Akaryakıt zam-
ları katlanarak ilerliyor. Zam haberi 
çıkar çıkmaz benzin istasyonlarında 
kuyruklar oluşuyor. Bir bebek için 
kimi zaman yaşamsal önemi olan 
mamalar bile zamlar sonrası kilitli 
kutularda satılıyor. Bir diğer kritik 
konu ise barınma sorunu. Temel 
bir hak olan barınma bile lüks bir 
harcama haline geldi. Özellikle İs-
tanbul gibi büyük şehirlerde kiralar 
kimi zaman asgari ücretin üzerin-
de. Ekonomik durumun kendisi ve 
her gün bir yenisi eklenen zamlar 
gündelik yaşamda önemli bir yer 
tutuyor. 

Asgari ücret henüz alınmadan 
açlık sınırının altında kaldı. Yoksul-
luk sınırı ise bugün itibari ile 15 bin 
tl’nin üzerinde. Yani asgari ücret 
aylık olarak belirlense süreç ancak 
yakalanabilir gibi görünüyor. Yeni 
asgari ücret işçilerin-emekçilerin 
koşullarında bir değişim meydana 
getirmedi. Yoksulluk tüm hızıyla 
derinleşmeye devam ediyor. 

Ekonomik krizin yükü yetmezmiş 
gibi sermaye tarafından da işçilere-
emekçilere yönelik saldırılar boyut-
lanarak sürmektedir. Işten atmalar 
bunun bir ayağıyken, güvenceli ça-

lışma talebi ile sendikalaşan işçilere 
dönük saldırılar bir diğer ayağıdır. 
Pandemi ile birlikte sermayesine 
sermaye katan patronlar, dün açlık-
ölüm ikileminde bıraktıkları bizlere 
bugün de benzer bir tabloyu dayat-
maktadırlar. 

Saldırı varsa, direniş var!
İşçi sınıfına dönük topyekun 

saldırılara karşı işçi sınıfının içinde 
de bir direniş gelişmektedir. Belki 
bugün yeterli güçte değil, belki 
saldırıların tümünü püskürtemiyor, 
belki hala bir bütün olarak hareket 
etme refleksine sahip değil ama 
görünen o ki dipten gelen bir dalga 
gibi gelişiyor. Belki çoğumuz bu di-
renişlerin farkında değil; görmüyor 
ya da duymuyor ama direnişlerin 
bir çok alanda yayıldığı bir gerçek 
olarak ortada duruyor. Sadece son 
1 ay içerisinde kaydı tutulan 64 
grev ve 100’e yakın direniş ger-
çekleşmiştir. Bunun içinde Farplas 
ve Çimsetaş işçilerinin işgalleri 
de bulunmaktadır. Aynı zamanda 
kent emekçisi motokuryelerin şehir 
merkezlerindeki direnişi büyü-
mektedir. Migros işçisinin direnişi 
işçiler için yol gösterici eylemlerde 
bulunmuştur ve kazanmıştır. Gemi 
söküm işçileri uzun yıllar sonra 
hakları için iş durdurmuş; direni-
şin bir ayağını da onlar kurmuştur. 
Başka bir ayağını ise çorap işçileri 
tutmuştur. Dipten gelen, yayılan 
direniş işte budur. Şunu da görmek 
gerekir ki; direniş yayılmaya müsait 
bir zemine sahiptir. Bugün direnişi 
büyütmek bütün emek cephesinin 
görevidir. Saldırıları topyekün 
püskürtmek ise genel grev ve genel 
direniş ile mümkündür.

Direnişlerin talepleri, 
talebimizdir!

Direnişler belli başlı talepler ile 
ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Biz BİK 
olarak bu talepleri sahipleniyoruz 
ve herkesi bu talepleri büyütmeye 
çağırıyoruz.

1. İnsanca yaşanabilir bir ücret 
tüm çalışanların hakkıdır, emeğidir. 
Bu anlamda asgari ücretin her ay 
belirlenmesi gerektiği açıktır. Öte 
yandan tüm diğer işçi maaşları da 
benzer bir mantık ile sürekli olarak 
güncellenmelidir.

2. Güvenceli çalışmak için sen-
dikal örgütlenme zorunludur. 

Sendikal örgüt-
lenme önündeki 
tüm süreçler ve 
engeller kaldırıl-
malıdır.

3. Zamlar geri 
çekilmelidir. Te-
mel gıda ürünle-
rinin ulaşmadığı 
konut kalmama-
lıdır. Özelleşti-
rilmiş elektrik 
vb kurumlar için 
kamulaştırma 
yapılmalıdır.

4. İşçileri 
kontrol altın-
da tutmak için 
kullanılan işten 
atmalar yasak-
lanmalıdır.

Bu talepler 
işçilerin direniş-
lerinden açığa 
çıkan talepler-
dir ve artırmak 
mümkündür. 
Biz daha önce 
belirttiğimiz gibi 
bu taleplerin 
arkasındayız ve 
direnişi beraber büyütmek gerekti-
ğini düşünüyoruz.

Bu anlamıyla Birleşik İşçi Kurul-
tayı olarak hem talepleri büyütmek 
hem de direnişin örgütlülüğünü 
geliştirmek için farklı illerden, faklı 
sektörlerden, farklı işyerlerinden 
gelen işçi arkadaşlarımız ile  Kurul-
tayımızı topluyoruz! 

Birleşik İşçi Kurultayı 
toplanıyor!

BİK Kurultayı olarak bu dönemi 
değerlendirerek döneme uygun 
mücadele hattını ortaya koymak 
için toplanıyor. 

Bugün direnişler gelişkin ve yay-
gın durumdadır. Fakat direnişlerin 
en temel sorunu sürekliliği sağlaya-
cak, birbirleri ile bağlarını geliştire-
cek bir örgütlülüğünün bulunmayı-
şıdır. Ayrıca sadece direnişler değil, 
direnişe çıkmamış fakat yol arayan 
bir çok arkadaşımız da bulunmak-
tadır. İşte bu yüzden diyoruz ki 
gelin beraber BİK saflarında bu 
direnişi örgütleyelim, büyütelim. 

Gündüzleri sömürülmediğimiz ve 
geceleri aç yatmadığımız bir dünya-
yı örelim.

Neden Kurultaya gelmeliyim?
1. Emek çalışması yapan kişi, ku-

rum, komisyon, birlik ya da başka 
bir örgütlenmeye sahipsen seni BİK 
saflarında ülke genelinde beraber 
mücadele etmeye, sözünü sözümü-
ze katmaya çağırıyoruz.

2. Hakkını aramak istiyorsan ve 
yol arıyorsan gel yolu beraber aça-
lım. Direnişi beraber örgütleyelim. 
Kaderimizi kendi ellerimize alalım.

3. Direnişteysen ve sesini daha 
fazla  duyurmak istiyorsan; örgüt-
lülükten güç almak için “Gücümüz 
Birliğimizden Gelir“ demeye çağı-
rıyoruz.

4. Sendikalarımızı beraber geri 
almak için çağırıyoruz

5. İşçiler olarak sözümüz var de-
mek için buluşuyoruz.

Birleşik İşçi Kurultayı tüm işçi-
emekçi dostlarımıza açıktır. Emeğin 
sözünü büyüttüğümüz bir alandır. 

27 Mart tarihinde dünümüzü 
konuşmak, bugünümüzü ve yarını-
mızı planlamak için buluşuyoruz.

Kurutuluş yok tek başına ya hep 
beraber ya hiçbirimiz!

BİRLEŞİK İŞÇİ KURULTAYI
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Ankara’da otobüs ve 
dolmuşlarla özel toplu 

taşıma hizmeti veren esnaf, 
akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma 
ile maliyetler nedeniyle zor 
günlerden geçtiklerini belirterek 
kontak kapattı. Minibüsçüler 
Esnaf Odası Başkanı Murat 
Yılmazer, “KDV’siz ÖTV’siz yakıt 
desteği sağlanmasını istiyoruz. 
Olumlu sonuç alana kadar 
eylemimiz sürecek“ dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
önünde toplanan esnaf ’Esnaf 
burada, Mansur nerede’ sloganı 
atarak bekleyişe geçti. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Mansur Yavaş ile görüşen oda 
başkanları görüşme ardından 
belediye önünde açıklama yaptı. 
Minibüsçüler Esnaf Odası Başka-
nı Murat Yılmazer, “Bu bir eylem 
değil, çaresizlik. Akaryakıtla 
alakalı ulaşım sektörünün etki-
lenmesinden dolayı fiyat güncel-
lemesinin acilen yapılması gere-
kiyor. Çalışmama nedenimiz de 
bu. Uygulamak zorunda kaldık.  
Ankara halkından özür diliyoruz, 
bizi anlayışla karşılayacaklarını 
düşünüyoruz. Fiyat güncelleme-

sinin yapılması, KDV’siz ÖTV’siz 
yakıt desteği sağlanmasını istiyo-
ruz. Olumlu sonuç alana kadar 
eylemimiz sürecek“ dedi.

Büyükşehir Belediyesi ek 
sefer çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş kontak 
kapatma eylemine ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Ankara’da hizmet 
veren özel halk otobüsü ve dol-
muşçu esnafı, yaşanılan ekono-
mik zorluklar ve artan akaryakıt 
maliyeti karşısında ulaşım bede-
linin en az 8 lira olmasını talep 
etmektedir. Özel toplu taşıma 
esnafları ayrıca Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının belirle-
diği ücretsiz taşıma bedelinin de 
belediyemiz tarafından karşılan-
masını talep etmektedir. Bugünkü 
ekonomik şartlarda, bu talepleri 
ne vatandaşlarımızın ne de bele-
diyemizin karşılaması mümkün 
değildir“ dedi.

Belediye ulaşım için ek seferler 
koyarken, Yavaş çözüm üretilene 
kadar vatandaşların imkanları 
varsa özel araçlarını tercih etmele-
rini istedi. Yavaş, artan akaryakıt 

maliyet-
leri karşı-
sında va-
tandaş ve 
esnafın 
mağdur 
edilme-
yeceği 
çözüm 
üretmeye 
çalışa-
caklarını 
söyledi.

Ankara’da otobüs esnafı kontak 
kapattı

Mersin’de nakliyecilik 
yapan şoförler, neredeyse 

her gün artan akaryakıt 
fiyatlarındaki zamlara tepki 
gösterdi, kontak kapattı. 
Nakliyeciler, zamların geri 
alınmasını istedi.

Mersin Nakliyatçılar Site-
si’nde esnaf ve şoförler, akaryakıt 
zamlarına tepki gösterdi. Kontak 
kapatan nakliyeciler, art arda gelen 

zamlara yetişemediklerini, iş yapa-
madıklarını ve evlerine ekmek götü-
remediklerini dile getirerek, zamların 
geri alınmasını istedi.

Mersin’de nakliyeciler kontak 
kapattı

İstanbul Zamlar Geri Alınsın Koordinasyonu 
elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve temel tüketim 

maddelerine yapılan zamları protesto etmek için 
Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açıklaması 
düzenledi. “Zamlar geri alınsın“ pankartı açan 
kitle, sık sık “Saraya değil emekçiye bütçe“, 
“Hükümet istifa“, “AKP mezara, halk iktidara“, 
“AKP’den hesabı emekçiler soracak“, “Yapılan 
zamlar geri alınsın“ sloganları attı.

“Enerjide yaşanan bir soygundur“
Zamlar Geri Alınsın Koordinasyonu’ndan 4 

farklı ismin okuduğu ortak açıklamada, “İstan-
bul’un ve Türkiye’nin dört bir yanında sokaklara 
çıkan binlercemiz aynı sözü söylüyoruz. Zamlar 
geri alınsın!“ sözleri vurgulandı.

Ortak açıklamayı okuyan TÜKODER MYK 
Üyesi Oya Erakıncı, Emek Partisi (EMEP) İstan-
bul İl Başkanı Sema Barbaros, Sol Parti İstanbul 
İl Başkanı Leyla Koçüzüm ve HDP İstanbul Eş 
Sözcüsü İlknur Birol, “Enerjide yaşanan bir soy-
gundur. Bu soygun hikayesi özelleştirme politi-
kalarıyla başladı. Önce Türkiye Elektrik Kurumu 
kamu iktisadi teşekkülü olmaktan çıkarıldı. 
Sonra elektrik üretiminde özel sektör boy gös-

termeye başladı. Kurdukları konsorsi-
yumlarla bir avuç şirket; Cengiz, Kolin, 
Limak, Sabancı, Zorlu, Aksa, Çalık… 
Hepsi çok tanıdık! Nerede bir emek 
sömürüsü var nerede bir doğa yağması 
var altından bu şirketler çıkıyor. Bu şir-
ketler emekçinin ürettiği zenginliği ve 
ülkemizin varlıklarını talan eden hırsız 
şirketler. Bu şirketler halkın parasıyla 
servetlerine servet katarken, işleri-
ni yapmadıkları için Isparta’da halk 
günlerce soğukta, karanlıkta kaldı. Yıl 
2022; Isparta’da bir kişi donarak öldü“ 
dedi.

“Zamlar geri alınsın“
“İnsanca yaşayacak ücret ve güvenceli iş isti-

yoruz“ sözlerinin vurgulandığı ortak açıklama-
da, “Bizler; İstanbul’da siyasi partilerden de-
mokratik kitle örgütlerine, kadın örgütlerinden 
ekoloji örgütlerine, dayanışma meclislerinden 
derneklere geniş bir bileşenle başta enerji olmak 
üzere halkın hayatını giderek zorlaştıran zam-
lara karşı bir araya geldik. Biz bu zamları geri 
aldıracağız.

Taleplerimizi burdan bir kez daha yineliyo-
ruz, zamlar geri alınsın, faturayı tekeller ödesin! 
Temel tüketimde vergiler kaldırılsın. Her haneye 
230 kilo vata kadar bedava elektrik sağlansın. 
Enerji dağıtım ve üretimi kamusal olarak sağlan-
sın, şirketlere el konulsun ve halkın denetimine 
açık halkın yararına planlansın. Yoksuldan alıp 
zengine veriyorlar. Biz bu zamları geri aldıraca-
ğız!“ sözlerine yer verildi. 

Kaynak:  (İstanbul/Evrensel)

İstanbul’da ’Geçinemiyoruz’ eylemi

Çankaya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde tutulan 

öğrenciler, ifadeleri alındıktan 
sonra savcılığa çıkarılmadan 
serbest bırakıldı. Öğrenciler, 
emniyette karanlık bir odada kilitli 
tutulduklarını ve temel ihtiyaçlarını 
karşılamaları için ise 10 dakika 
bekletildiklerini belirtti.

Serbest bırakılan öğrenciler, sanal 
medya hesaplarından yayınladıkları 
videoyla, “Buradan tekrarlıyoruz, 
ulaşım haktır engellenemez“ diye 
seslendi.

Ne olmuştu?
Ankara’da toplu taşıma üc-

retlerine 11 Mart’ta yüzde 44 
zam geldi. Son iki ay içinde 
gelen ikinci zamla birlikte 
toplu taşıma ücretleri iki 
ayda iki katına çıkmış oldu. 
Kendilerine “Yurtsuzlar“ ve 
“Barınamıyoruz“ hareketi 

ismini veren öğrenciler “Bizler fatu-
raları ödeyemezken bir de ulaşıma 
gelen zamlarla okula gidişimiz engel-
leniyor“ diyerek metro altında pro-
testo gerçekleştirdi. Zamları protesto 
etmek isteyen öğrenciler gözaltına 
alındıkları sırada darp edildi. Öğren-
cilerden birinin yüzünden morluklar 
oluşurken başka bir öğrencinin dişi 
kırıldı. Polis, darp anlarını görüntü-
leyen Sendika Org muhabiri Tankut 
Serttaş’ın görüntüleri silmesini istedi 
ve gözaltına aldı.

Ankara’da ulaşım zammını protesto 
eden öğrenciler serbest bırakıldı
Ankara’da toplu taşımaya gelen zamları Çankaya’da bulunan 
Metro’da yürüyüşle protesto etmek istedikleri sırada darp 
edilerek gözaltına alınan 9 öğrenci 16 Mart günü gece yarısı 
serbest bırakıldı.

Saraylara Değil Emekçiye Bütçe!
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Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük 
askeri harekâtında Devlet Başkanı 
Putin’in “denazifikasyon“ iddiası 
fazlaca tartışıldı.

Bir kısım yazar, Ukrayna’da 
Nazifikasyon olmadığı konusunda 
hala ısrar etmekte. Ya da Putin’in 
denazifikasyon söyleminin hamasi 
olduğu iddia edilmekte.

Bunları kimisi bilmemezlikten, 
kimisi de hakikati çarpıtma amaçlı 
söylüyor. Fakat ülkenin Yahudi 
azınlığı, yıllardır ülkedeki Nazifi-
kasyon sürecini bas bas bağırarak 
anlatıyor

Halihazırda Mariupol’de çetin bir 
savaş var. Bu kentin Azak Taburu 
tarafından karargâha çevrildiğini 
epeydir Batı basını da söylüyordu.

Maydan’dan Azak Taburu ve 
türevi onlarca grup ülkenin çeşitli 
bölgelerinde çeteleşerek yağma, 
tecavüz, işkence ve cinayet gibi 
çok sayıda suça karıştı. Bu suçlara 
rağmen hepsi, 12 Kasım 2014’te 
İçişleri Bakanı Arsen Avakov tara-
fından yasal statüye kavuşturularak 
“gönüllü taburlar“ adı altında suç 
faaliyetlerini sürdürdü.

Bahsi geçen grupların baş-
lıcaları şöyle:

Tornado Taburu
Maydan’dan sonraki gaze-

teci cinayetlerinde adı geçen 
Tornado Taburu, hakkındaki 
suçlamaları takiben 2015’in 
ortalarında dağıtıldı. Faaliye-
ti alanı Lugansk bölgesiydi.

Azak Taburu
Bugün var olan en faal 

neo-Nazi grup. Azak Taburu, 
2014’ün Mayıs ayında Mariu-

pol’de kuruldu. Neo-Nazi kimliğini 
hiçbir zaman gizlemeyen taburun 
elemanlarından “küçük kara adam-
lar“ diye bahsediliyor.

Aydar Taburu
İşkence, adam kaçırma ve cinayet 

gibi çok sayıda suça karıştığı belgeli 
olan Aydar Taburu ya da 24. özel 
harekat müfrezesi, geçen haftalarda 
eski komutanı Maksim Marçen-
ko’nun Ukrayna Devlet Başkanı 
Zelenskiy tarafından Odessa’ya vali 
olarak atanmasıyla yeniden konu-
şulmaya başlamıştı.

Aydar’ın kurucusu ve ilk komuta-
nı Sergey Melniçuk, bir süre Ver-
hovna Rada’da milletvekiliydi.

Praviy Sektor
Biletskiy’in kurduğu Trizub’un 

eski kıdemli üyelerinden Dmitriy 
Yaroş tarafından kuruldu. Yaroş, 
geçen aylarda Ukrayna Genelkur-
may Başkanı’nın başdanışmanı 
olarak atandı ve bir dönem Rada’da 
milletvekilliği de yapmıştı.

Dinyeper-1 Taburu
Eski milletvekili ve oligark Yuriy 

Bereza tarafından kuruldu. Yine 

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağla-
nan ve Kolomoyskiy’den finansman 
desteği alan gruplar arasında.

Tabur, 2014’ün Nisan ayında 
Dinyeper’de kuruldu. Donbass’ta 
savaşan ilk gönüllü gruplardan biri 
ve ilk etapta 5 bin elemanı vardı. 23 
Eylül’de Dinyeper-1 Taburu adını 
aldı ve halihazırda hem ordu hem 
de polis birimleriyle ortak çalışıyor.

Donbass Taburu
“Semyon Semençenko“ lakap-

lı Konstantin Grişin tarafından 
2014’ün ninsan ayınrda kuruldu. 
Grişin, 2014 Maydan protestoların-
da aktifti ve bir dönem Rada millet-
vekilliği yaptı.

Meryem Ana Taburu
Grubu kuran “kendisine el bom-

bası efişinadosu“ diyen Dmitriy 
Korçinskiy adında bir “aktivist“. 
Korçinskiy, ayrıca aşırıs sağcı 
“Bratstvo“ [Kardeşlik] partisinin 
de kurucusuydu. Taburun faaliyet 
alanı Mariupol kentiydi.

Ukrayna Milliyetçileri Örgütü 
(OUN)

2014’ün bahar aylarında Azak 
Taburu’na bağlı olarak çalışıyordu. 
“Azov-2“ adında ayrı bir tabur kur-
ma planları vardı. Ancak Ukrayna 
devletine resmi olarak kayıt yaptır-
mayı başaramayan OUN liderliği, 
Praviy Sektor’un gönüllü birlikleri-
ne katılmaya karar verdi.

Ağustos 2014’te OUN, Praviy 
Sektor’den ayrılarak kendi birliğini 
kurdu.

Teni Taburu
Aleksandr Gladkiy takma adlı, 

pek meşhur olmayan biri tarafın-

dan kuruldu. Sonrasında Dinye-
per-1 Taburu’na katıldı. Gladkiy’in 
kim olduğu tam olarak bilinmiyor; 
sadece savaştan önce şirketlerde 
güvenlikçi olarak çalıştığını söylü-
yor.

Ukrayna Leninist Komünist 
Gençlik Birliği’nin Birinci Sek-
reteri ve kardeşi, Ukrayna Rejimi 
tarafından tutuklandı

Ukrayna Leninist Komünist Genç-
lik Birliği’nin Birinci Sekreteri Mik-
hail Kononovich ve kardeşi Alek-
sander Kononovich  tutuklandı.

Kononovich’leri tutuklayanın 
Azov Taburu olduğu düşünülüyor. 
Rus ve Belarus casusları olmakla 
suçlandıkları için ilerleyen saatler-
de öldürülmelerinden korkuluyor.

Dünya Demokratik Gençlik Fede-

rasyonu, üye örgütlerini ve dünya 
çapındaki tüm gençliği ve insanları 
bu durumu kınamaya, özgürlük-
lerini talep etmeye ve Ukrayna 
rejimine cinayetleri engellemek için 
baskı yapması için protesto etmeye 
çağırıyor.

Ayrıca sosyal medyada #Free-
Kononovich etiketiyle kampanya 
başlatıldı.

Yaklaşık bir aydır Rusya’nın Ukrayna’ya 
müdahalesi konuşuluyor. 3. Dünya Savaşının 
başladığını iddia eden de var, bunun 3. Dünya 
Savaşını tetikleyeceğini düşünen de. 
Bizim İşçi Gazetesi olarak değerlendirmemiz 
özetle şöyledir:
Ukrayna’da süren çatışmalar, uzun 
süredir devam eden; başlangıcı Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 
dağılmasının sonrasına kadar uzanan 3’ncü 
Emperyalist Pazar Paylaşımı Savaşı’nın yeni 
bir aşamasıdır. 
Savaş isteyenler, başta ABD olmak üzere 
İngiltere, Almanya, Fransa ve Japon 
emperyalist devletleridir. Kuşkusuz, başkaları 
da vardır ama ana aktörler bunlardır. 
Meselenin özü bizce şöyledir; Kapitalist-
emperyalist sistem derin bir kriz 
yaşamaktadır. Yeni pazar alanlarına ihtiyacı 
vardır. Henüz sömürecekleri başka gezegen 
keşfedemediler! Dünyayı bir kez daha kana 
boğacak, yıkıma uğratacaklar, pazarlar bir 
kez daha güçler dengesine göre sahiplerini 
bulacak. 
ABD, Rusya ve Çin’i düşman ilan etmiştir. 
Bu düşmanlar çökertildiğinde hem siyasi, 

ekonomik, askeri anlamda büyük bir tehdit 
ortadan kaldırılmış olacak hem de dünya 
coğrafyasının üçte birini oluşturan topraklar 
üzerinde hakimiyet sağlanarak geniş enerji ve 
kıymetli maden kaynakları talan edilecektir.
Afganistan, Irak, Libya, Suriye gibi girdiği her 
yerde ’eğik’ çıkan ABD’nin tek başına Rusya 
ve Çin’le baş edemeyeceği açık... Başaşağı 
kaydıkça eski ağırlığını da yitirdi.
Bir süreden beridir NATO üzerinden diğer 
emperyalist ’dostlarını’ Rusya ve Çin’e karşı 
harekete zorluyor. 
Ukrayna böylesi bir hamledir. Görüntüde 
bunu başarmış gibidir. Rusya’ya uygulanan 
ambargo, Rus sporcularından sanatçılarına, 
orkestra şefinden Rus kedisine kadar 
genişletildi!
Ukrayna bugünlere yıllar öncesinden 
hazırlandı. Kanada ve ABD’den getirilen 
Neo-Nazi çetelerle 2014 yılında bir darbe 
gerçekleştirildi. Katliamlar, işkenceler yapıldı. 
Donbas bölgesindeki Donetsk ve Lugansk 
halkları on bini aşkın can kaybı vererek bu 
çetelere karşı savaştı, bağımsızlığını ilan etti. 
“Medeni Batı“ bu süreçte ’tık’ bile çıkarmadı. 
Ukrayna, daha sonra bu iki şehrin özerk 

bağımsızlığını da takvime bağlayan Minsk 
anlaşmasını imzaladığı halde tek bir adım 
atmadı.
Rusya, peyderpey etrafını kuşatan ABD-
NATO tehdidine karşı müdahale kararı aldı. 
Bir çete devleti haline getirilen Ukrayna 
burada açıkça kullanıldı. Aşağıdaki yazı 
Ukrayna’daki çete örgütlenmesinin boyutları 
hakkında epey bir fikir vermektedir. 
Şimdilerde batı gözünden bakarak Rusya’yı 
lanetlemek revaçta. Evet, Rusya kapitalist 
bir devlettir. Yarınlarda emperyalist bir güce 
dönüşür mü? Bugünden söylemek erken. 
Tekelci dünya sistemi içindeki yeri, sermaye 
yapısı, yatırımlar vb. hesaba katılmadan 
ezberlere dayalı değerlendirme yapılmamalı. 
Gayet de somut bir gerçekliktir; müdahalesi, 
kendi varlığını bir çete devlet yapılanması 
üzerinden tehdit eden ABD-NATO planlarını 
boşa çıkarmaya yöneliktir.
Acıdır ki her savaşta en büyük yıkımı halklar 
yaşar, yaşamaktadır. Varlığını sömürü, savaş, 
yağma üzerine kuran kapitalist-emperyalist 
sistem yeryüzünden silinmedikçe bu kural 
değişmeyecektir.
Emperyalizm düşman, halklar kardeştir! 

Donbass’ta savaşan neo-Nazi gruplar: 
İsimleri, finansörleri ve karıştıkları suçlar  Emre Köse

Emperyalizm Düşman, Haklar Kardeştir!
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Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Çin Dışişleri Bakanı Wang 
Yi, Ukrayna krizine 

ilişkin son açıklamasında 
Rusya’nın “Pekin’in en önemli 
stratejik ortağı“ olduğunu 
söyledi; Moskova ile ilişkileri 
“dünyadaki en önemli ikili 
ilişkilerden biri“ olarak 
nitelendirdi. Wang Yi, Çin’in 

Rusya ile dostluğunun “kaya 
gibi sağlam“ olduğunu ve 
işbirliği beklentilerinin çok 
geniş olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Halk Kongresi’nin 
(NPC) Pekin’deki yıllık toplantı-
sında konuşan Wang Yi, “Batılı 
ülkelerin Rusya’ya dönük yap-
tırım kararlarının yeni sorunlar 

yarattığını ve 
siyasi çözümü 
tehdit ettiğini“ 
savundu. Wang 
Yi, “Uluslararası 
alanda Rusya’ya 
dönük kararlar 
ne kadar tehlikeli 
olursa olsun Rus-
ya’yla ilişkilerini 
sürdürmeye 

devam edeceklerini“ ifade etti. 
Çinli bakan, “İki halk arasındaki 
dostluğu, kapsamlı bir Çin-
Rusya ortaklığının gelişmesini 
destekleyeceğiz“ diye konuştu.

’Çatışmaların tırmanmasına 
karşıyız’

Bakan Wang Yi 5 Mart’ta ABD 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken 
ile telefon görüşmesi yapmış, 
görüşmede “Çin’in Ukrayna’da 
çatışmaları tırmandıran her 
türlü adıma karşı olduğunu“ 
belirtmişti.

Çin lideri Şi Cinping ile Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
arasında 4 Şubat’ta Pekin’de 
yapılan görüşmenin ardından 
ikili işbirliği anlaşmaları imza-
lanmıştı.

Çin: Rusya’yla dostluğumuz kaya gibi sağlam

Arjantin halkı hükümetin 
Uluslararası Para 

Fonu (IMF) ile yaptığı 44,5 
milyar dolarlık borç ödeme 
anlaşmasına itiraz etmek için 
sokaklara döküldü. Anlaşmanın 
Ulusal Kongre’de görüşüldüğü 

esnada Kongre binası önünde 
toplanan binlerce insan, “IMF 
dışarı“ ve “IMF anlaşmasına 
hayır“ diye haykırdı.

Bunun bir “kolonizasyon“ 
anlaşması olduğunu, açlık ve 
yoksulluktan başka bir şey 

getirmeyeceğini 
belirten halk, Kong-
re binası önünde 
eylem yaptı. Halka 
kendilerine saldıran 
polisle çatıştı. Polis 
şiddetine karşı çöp 
konteynırlarıyla 
barikat kuran halk, 
Kongre binasını da 
taşladı.

Arjantin’de gün-

lerdir süren eylemlere rağmen 
hükümet yaşanan ekonomik 
krizin bu anlaşmayla çözülece-
ğini ısrarla iddia ediyor.

Devlet Başkanı Alberto Fer-
nandez, 28 Ocak’ta hükümetinin 
IMF ile borç ödeme konusunda 
prensipte bir anlaşmaya var-
dığını duyurmuş, anlaşmanın 
Kongre’nin de onayından geçe-
ceğini açıklamıştı.

Arjantin, eski Devlet Başkanı 
Mauricio Macri’nin liderliğinde 
IMF tarihinin açtığı en yüksek 
krediyi içeren 57 milyar dolarlık 
stand-by anlaşmasını 2018’de 
imzalamış ve bu kapsamda 
fondan 44 milyar dolar kaynak 
kullanmıştı.

Arjantin halkı IMF’ye karşı sokaklara döküldü

Fransa’ya bağlı Korsika Adası’nda halk 
Fransa sömürüsüne karşı “sömürgeciliğe 

son, yaşasın hürriyet!“ diyerek sokağa döküldü.
Yvan Colonna’nın hapishanede öldürülmeye 

çalışılması nedeniyle binlerce kişi sokağa çıktı. 
Polisle eylemciler arasındaki çatışmada onlarca 
eylemci yaralandı.

Fransa’da cezaevinde saldırıya uğrayan 
bağımsızlıkçı Yvan Colanna için Korsika Ada-
sı’ndaki kolej ve lise öğrencileri blokaj eylemle-
rinde bulundu.

Korsika valisi Claude Erignac’ı şubat 1998’de 
Ajaccio kentinde öldürdüğü gerekçesiyle Arles 
kentinde tutuklu olan 61 yaşındaki Korsikalı 
bağımsızlıkçı Yvan Colonna, cezaevinde 2 Mart 
günü bir tutuklunun saldırısına uğradı. İlkin 
bağımsızlıkçı tutsağın öldüğü bildirilmişti. Ancak 
daha sonra bu bilgi düzeltildi. Tutsağın Mar-

silya’da bir hastanede yaşam ve ölüm arasında 
olduğu açıklandı.

Pazartesi günü itibariyle Korsika’da en az 11 
lise ve kolejde öğrenciler Colonna için blokaj 
eylemleri gerçekleştirdi.

Ajaccio’deki bir lise önüne Korsika diliyle “Yvan 
Colonna’ya destek“ ve “Ava Basta“ (Yeter artık) 
yazılı pankartlar asıldı. Bir başka liseye “Katil 
Fransa Devleti“ yazılı pankart asıldı.

Pazar günü de Corte kentinde 15 bin dolayında 
kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirilmiş ve 
güvenlik güçleri ile çatışmalar yaşanmıştı.

Colonna, cihatçı olarak tanımlanan bir tutuklu-
nun saldırısına uğramıştı. 36 yaşındaki saldırgan 
Franck Elong Abé sorgusunda Colonna’yı öldür-
mek istediğini itiraf etti. Saldırıya ilişkin “terörist 
bir örgütle bağlantılı cinayete teşebbüsten“ soruş-
turma açıldı. İlk bulgular da saldırının “kişisel bir 

husumetten“ kaynaklanmadığını gösteriyor.
Korsikalı bağımsızlıkçı 1998’de valinin 

öldürülmesinden dört yıl sonra Temmuz 
2003’te tutuklanmıştı. Colonna hakkında-
ki suçlamaları kabul etmedi. 2007 yılında 
ömür boyu hapse çarptırılan Colonna, 2009 
ve 2011 yıllarında da aynı dava kapsamın-
daki itirazlarla toplamda üç kez ömür boyu 
hapse mahkum edildi.

Arles cezaevinde tutulan Colonna, birçok 
kez Korsika’ya sevk edilmek için talepte bu-
lunmuş ancak her seferinde reddedilmişti.

Korsikalılar sömürgeci Fransa'yı protesto etti

Fransa’nın birçok kentinde “iklim değişikliği“ 
ve “sosyal adaletsizliğe“ dikkat çekmek için 

on binlerce kişinin katıldığı İklim Yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Yürüyüşler, 573 çevreci derneğin 
çağrısıyla Paris başta olmak üzere ülke genelinde 
yaklaşık 135 yerde yapıldı.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi süreci nede-
niyle “iklim“ konusunun nerdeyse hiç gündeme 
gelmemesine ve sosyal adaletsizliğe tepki gösteren 
çevreciler, bu konuların gündeme getirilmesini ve 
medyada yer almasını talep etti.

Ellerinde “Ne zaman (iklimden) bahsediyoruz?“, 
“İklim!“, “Sorumluluklarınızı alın, geleceğimizi 
değil!“ ve “Dünyayı nasıl arzu edersiniz: Mavi mi 
çok pişmiş mi?“ yazılı pankartlar taşıyan çevreci-
ler, “İklim Adaleti!“ ve “İklim, barış, aynı mücade-
le!“ sloganlarını attı.

Yürüyüşü organize edenlerden Alternatiba İklim 
Hareketi, 32 bini Paris’te olmak üzere, ülke gene-
linde 80 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

Fransa’da kitlesel “İklim 
Yürüyüşü“

Bütün İtalya, önce liseleri sarıp, oradan 
sokaklara taşan eylemlerle sarsılıyor. Eylemleri 

tetikleyen, bir ay içerisinde yaşanan iki iş cinayeti 
oldu. İtalya’da lise öğrencilerinin mezun olabilmek 
için bir dönem staj yapması gerekiyor. Türkiye’den 
de çok iyi bildiğimiz üzere, öğrenciler sıklıkla 
stajları karşılığında herhangi bir maaş da alamıyor. 
Bu zorunlu staj uygulaması, 2015’te Matteo 
Renzi hükümetinin Buona Scuola yani İyi Okul 
yasası ile başlamıştı. Bugün gelinen noktada, iki 
lise öğrencisinin, “İyi Okul“ gereği ücretsiz ve 
güvencesiz staj yaparken hayatını kaybetmesi 
bardağı taşıran son damla oldu.

İlk iş cinayeti 21 Ocak’ta gerçekleşti. 18 yaşındaki 
lise öğrencisi Lorenzo Parelli, stajının son gününde 
üzerine bir çelik bloğunun düşmesi sonucu hayatı-
nı kaybetti. 

İkinci iş cinayeti haberi 14 Şubat’ta geldi. 16 
yaşındaki Giuseppe Lenoci, stajı sırasında bir araba 
kazasında hayatını kaybetti.  Bu haber sonrasında 
eylemler doruk noktasına ulaştı. Çok sayıda lise 
işgalinin yanı sıra, 18 Şubat’taki eylemler İtalya’nın 
son yıllarda görmediği bir kitleselliğe ulaştı. 40’tan 
fazla şehirde eylemler gerçekleşirken basının 
hesaplamalarına göre 200 binden fazla öğrenci gös-
terilere katıldı. Öğrencilerin haklı eylemi Bologna 
başta olmak üzere bazı şehirlerde karşısında polis 
şiddetini buldu ama yine de büyük bir kitlesellik 
ve kararlılık içerisinde gerçekleşti.

İtalya’da liseliler ayakta!

Emperyalizm Düşman, Haklar Kardeştir!
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Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Yaşasın Birleşik Emek Cephesi!
Bu ülkenin tarihi katliamlarla, cinayetlerde 
dolu. Egemenlerin, iktidarlarını 
kaybetmemek için yapamayacakları şey 
yoktur.  Bu 1938’de Dersim'de de aynıydı, 
6-7 Eylül 1955 olaylarında da aynıydı. 
Çorum,  Maraş, Sivas katliamlarında 
da devlet vardı sahnede, 12 Mart 1995 
Gazi Mahallesi olaylarında da. Berkin 
Elvan 11 Mart 2014 yılında öldürüldü 

Devlet tarafından. Her gün onlarca işçi 
kardeşimiz iş cinayetlerinde ölüyor, 
öldürülüyor. Duran Baysal yoldaşımız da 
3 Mart 2016’da böyle bir iş cinayetinde 
koparıldı aramızdan. Tüm iş cinayetlerinin 
sorumlusu bu devlettir. 

Mart ayı birçok şeyi koparıp alsa da bizden 
umut hala dimdik ayakta. Direnişler 
her geçen gün artıyor. İşçiler daha sık 

yan yana geliyor artık. Devrim Gezi’de 
göz kırpmıştı, şimdi ise bu köhnemiş 
düzenden kurtulmanın yolu işçilerin 
kulağında fısıltı halinde duyulmaya 
başlıyor. O fısıltı sosyalizmdir. 

Bu sayımızda Mart ayında gerçekleşen 
anmaları ve oluşturulan işçi birliklerinin 
haberlerini bulacaksınız. İyi okumalar. 

“Gezi Direnişi“nde 
polisin attığı gaz 

fişeğiyle katledilen Berkin 
Elvan, ölümünün 8’inci yıl 
dönümünde mezarı başında 
anıldı.

Anmada konuşan Berkin 
Elvan’ın babası Sami Elvan, 
suçlular cezalandırılana 
kadar mücadele edeceklerini 
söyledi. Sadece kendileri için 
değil herkes için adalet iste-
diklerini belirten baba Elvan, 
“Bizim çocuğumuzu vuran 
polise mahkeme başkanı 
kasten adam öldürmeden 
müebbet hapis cezası verdi. 
Ve şu anda dışarıda. Sadece 
ve sadece yurtdışı yasağı 
var. Bizim çocuğumuzu vu-
ranlar içerde değil ama eşim 

ve ben hakaretten yargılanı-
yoruz. Bizim mücadelemiz, 
çocuğumuzu vuranların, 
emir verenlerin, valinin, 
emniyetin ve suçlu olanların 
yargılanması talebidir“ dedi.

“Adaletle tanıştıracağız“
Berkin’in Annesi Gülsüm 

Elvan, mücadelesini sonuna 
kadar sürdüreceğini söyle-
yerek, “Anayasayı, yargıyı 
ve adaleti tanımıyorum 
diyenlere er ya da geç tanış-
tıracağız. Eminim ki benim 
oğlumun hesabını, elimi 
utanarak öpen polis çocuğu, 
beni metrobüste görüp ağla-
yan çocuklar, o savcıların ve 
hâkimlerin çocukları sora-
cak. Ve biz yine de ölüme 
karşı yaşamı, savaşa karşı 

barış deme-
ye devam 
edeceğiz. 
Hiçbir ço-
cuk ölmesin. 
Biz yine bu 
yolda müca-
dele etmeye 
devam ede-
ceğiz“ diye 
belirtti.

Berkin Elvan ölümünün 
8’inci yılında anıldı

Devrimci inşaat işçisi Duran Baysal 
yoldaşımız bundan tam 6 yıl önce 

3 Mart 2016’da tam da İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü’nde, 
Diyarbakır’da camii inşaatında 
çalışırken, beton blok taşıyan halatın 
kopması sonucu yaşamını yitirdi. 
Üzerinden 6 yıl geçti ama sorumluları 
hala ceza almadı. Yoldaşımızın, işçi 
cinayetlerinin sorumlularından hesap 
soracağız, er yada geç!

Mezar anması
Anma öncesi devlet diğer yıllarda 

olduğu gibi teyakkuza geçti! Tokat 
Valiliği, il merkezi ve köylerine 1 
haftalık eylem yasağı getirdi. Köy girişi 
ve mezarlığı zırhlı araç ve askerlerle 

kapatıldı. Tüm yasaklara rağmen köye 
vararak Duran'ın ailesini ziyaret eden 
yoldaşlarımız daha sonra mezar başın-
da yaptıkları konuşma, şiir okumala-
rıyla anma etkinliği gerçekleştirdi.

İstanbul Finans Merkezi 
şantiyesinde anma

İstanbul’daki anma, bu yıl haliha-
zırda 20 bin dolayında inşaat işçisinin 
çalıştığı İstanbul Finans Merkezi şan-
tiyesinde gerçekleştirildi. Dev Yapı-İş, 
İnşaat-İş ve Birleşik İşçi Kurultayı’nın 
3 Mart Dünya İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü’nde yaptıkları eylem-
de Duran Baysal ve iş cinayetlerinde 
hayatını kaybeden işçiler selamlandı; 
“İşçi cinayetlerini örgütlenerek durdu-

racağız!“ denildi.
Eylemde ortak basın 

metnini gazetemizin 
de temsilcisi olan Şahin 
Uçar okudu. “İşçilerin 
çalışırken canını alan, daha 
fazlasını sakatlayan ve 
meslek hastalıkları sonucu 
ölümüne neden olan üc-
retli kölelik düzenine karşı 

sürdürülen mücadeleyle, yıllar içinde 
toplumsal bir duyarlılık ve bilinç 
gelişti ancak işçi cinayetleri hız kesme-
di“ diyen Uçar, ölmemek için tek 
yolun örgütlü mücadele yürütmek 
olduğunu vurguladı, inşaat işçileri-
ni örgütlenmeye davet etti.

Ankara ve İzmir’de anma 
eylemleri 

Ankara’daki anma saygı duruşu ve 
sinevizyon gösterimi ile başladı, şiir 
dinletileri ile devam etti...

Birleşik İşçi Kurultayı temsilcisi ve 
davayı takip eden avukatlar yaptıkları 
konuşmada mahkeme 
süreci hakkında bilgiler 
verdiler. Davanın bilinçli 
bir şekilde uzatıldığını 
vurgulanırken “Duran’ın 
hesabını örgütlenerek 
soracağız“ diyerek konuş-
malarını bitirdiler. Anma 
Liberte Müzik Toplulu-
ğunun müzik dinletisi ile 
son buldu.

İzmir Çiğli Belediyesi 
önünde yapılan anmada 

ise Duran’ın hayal ettiği sınırsız, sınıf-
sız, sömürüsüz bir dünya hayalini ger-
çekleştirene kadar mücadele sürecek 
vurgusu yapıldı. Ardından basın metni 
okunup, 1997 yılında Ankara Emni-
yetinde katledilen Bekir Kilerci’nin 
“Fırtına kopanda“ şiiri okundu.

Devrimci işçi Duran Baysal kavgamızda yaşıyor!

Gazi Mahallesi’nde 12 
Mart 1995’te hayatını 

kaybeden 22 kişi, direnişin 
27. yılında anıldı. Gazi, 
Ümraniye Şehit Aileleri, 12 
Mart Platformu, Gazi Halkı ve 
Alevi Kurumları tarafından 
düzenlenen anmaya yüzlerce 
kişi katıldı. Anmaya çok sayıda 
siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütü katıldı. Yoğun kar 
yağışı ve soğuk havaya rağmen 
sabah erken saatlerinden 
itibaren Gazi Cemevi önünde 
toplanan yüzlerce kişi, 
“Gazi’de düşene dövüşecek 
bin selam. Gazi ve Ümraniye 
Şehitleri onurumuzdur“ 
yazılı pankartları açarak, eski 
postaneye yürüdü.

Katledilen 22 kişinin fotoğra-
fının taşındığı yürüyüş sıra-
sında sık sık “Gazi’yi unutma 
unutturma“, “Gazi’nin hesabı 
sorulacak“, “Gazi Şehitleri 
ölümsüzdür“, “Susma sustukça 
sıra sana gelecek“, “Anaların 
öfkesi katilleri boğacak“, “Katil 
devlet hesap verecek“ slogan-
ları atıldı. Gazi ve Ümraniye’de 
hayatını kaybedenlerin isimleri 
tek tek okunarak ’yaşıyor’ yanıtı 
verildi.

Yürüyüş sonrası katliamın 

yaşandığı 
eski postane 
önünde bir 
araya gelen 
kitle yaşamını 
yitirenler için 
bir dakikalık 
saygı duruşun-
da bulundu. 
Ardından 
yapılan basın 
açıklamasını 
aileler adına 
Sezgin Engin Can okudu. Can 
açıklamasında bunun bilin-
ci bir katliam olduğunu dile 
getirirken, sorumluların hala 
yargılanmadığını, göstermelik 
olarak birkaç polise ufak cezalar 
verilirken, asıl sorumluların dö-
nemin başbakanı Tansu Çiller, 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 
Emniyet Genel Mdr. İstihbarat 
Daire Başkanı Hanife Avcı, 
Emniyet Genel Müdürü Meh-
met Ağar, İstanbul Valisi Hayri 
Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet 
Md. Nejdet Menzir ve bunların 
tetikçileri olduğunu dile getirdi. 

Engin, ülkenin hala yoğun bir 
tecrit altında olduğunu söyleye-
rek, “Cezaevleri ölüm evlerine 
dönmeye başladı, adil olmayan 
infaz yasalarıyla siyasi mah-

puslar ölüme terk edilip çeteler 
serbest bırakıldı. Kürt halkının 
anadili gibi en doğal hak talebi 
dahi yok sayılıp siyasal temsilci-
leri iktidarı hırsıyla esir ediliyor. 
Kadın cinayetleri yüzde 70 
oranında arttı. İnanç diktası ve 
asimilasyon cenderesinde tüm 
okullarda zorunlu din dersle-
ri her okula mescit yaklaşımı 
Alevilere ve inanç kimliklerine 
zulüm uygulanmakta. İşçiler ve 
emekçiler açlık sınırının altında 
yaşam dayatılırken iktidar ve 
ortakları saraylarda halkların 
sırtından zevki sefa içinde yaşı-
yorlar.“

Açıklamanın ardından katli-
amın yaşandığı yere karanfiller 
bırakıldı. Ardından cemevine 
geçenler, yaşamını yitirenler için 
dua edip lokma dağıttı.

Gazi Direnişi’nde hayatını kaybedenler için anma
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Birçok işçi örgütü, devrimci 
kurum ve demokratik kitle 

örgütünün bir araya gelerek kurduğu 
İşçi Emekçi Birliği kuruluşunu 
İstanbul’da gerçekleştirilen basın 
toplantısında ilan etti.

Açıklamada, güncel ekonomik kriz 
koşulları altında sermaye ve emekçi 
kesimleri arasında giderek derinleş-
mekte olan uçuruma işaret edildi. 
Bu durumun ülke genelindeki işçi 
sınıfında farklı biçimlerde direnişler 
oluşturduğu ifade edilerek; kendili-
ğinden, örgütsüz olarak gelişen bu 
direnişlerin kazanımla sonuçlanabil-
mesi için “ortak bir çabanın zorunlu-
luk olduğu“ belirtildi.

Ayrıca açıklamada yer alan 9 
maddede, İşçi-Emekçi Birliği’nin işçi 
sınıfı hareketine nasıl katkıda bulu-
nacağı ve başlayan direnişlere ilişkin 
nasıl tutum alacağına dair ilkeler de 
belirtildi.

1- İşçi ve emekçilerin tabana dayalı 
devrimci, siyasal, birleşik inisiyatifini 
ve mücadele hattını geliştirmeyi esas 
alıyoruz.

2- İşçi sınıfı ve emekçilerin her türlü 
eylemine yön verecek öncü kuşağının 
gelişip serpilmesini için birleşik bir 
çabayı ortaya koymayı esas alıyoruz. 

3- İşçi sınıfını kuşatan milliyetçilik, 
şovenizm, cinsiyetçilik başta olmak 

üzere sınıfın birliğini parçalayan her 
türlü gerici ideolojiye karşı mücade-
leyi, sınıf bilinci ve kimliğini geliştir-
mek için esas alıyoruz. 

4- İşçi sınıfının çok azının sendi-
kalı vb. olduğu, olanların da tabana 
dayalı inisiyatifinin zayıf ve yeter-
siz olduğu zeminlerin gelişen sınıf 
hareketi ve direnişleri taşıyamadığı 
ortadadır. Bu anlamıyla sınıf müca-
delesinin sadece yasal sınırlarla ve 
mevcut araçlarla sınırlandırılmadığı, 
fiili-meşru mücadele çizgisini öne 
çıkaran bir anlayışla hareket etmeyi 
esas alıyoruz.

5- Sendikalar önemli ölçüde işçi 
sınıfının öz örgütlülükleri olmak-
tan uzaklaşmıştır. Birçok sendikaya 
hâkim bürokratik anlayışların misyo-
nu işçi ve emekçileri sermaye adına 
kontrol altında tutmak ve sömürü 
çarklarının kusursuz dönmesini 
sağlamaktır. İşçi sınıfının öz örgütü 
olan sendikalara hâkim bürokratik 
anlayışların aşılması ancak taban 
inisiyatifinin geliştirilmesi ile müm-
kündür. İşçi sınıfının tüm mücadele 
örgütleri ve araçlarının gerçek misyo-
nuna kavuşması için işçi örgütlerinde 
işçilerin temsiliyetini sağlamayı esas 
alıyoruz. 

6- Sınıf mücadelesini merkezine 
alan tüm örgütlenmeleri destekler ve 

bu örgütlenmeler 
arasında daya-
nışma ve ortak 
mücadeleyi öne 
çıkartıyoruz.

7- Her ne kadar 
direnişler eko-
nomik talep-
lerle başlasa da 
egemenler her 
direnişe siyasal 
olarak yaklaşmakta, buna göre ko-
num almaktadır. Bu anlamda direniş-
lerin politikleştirilmesini, kazanımla 
sonuçlanmasının en önemli noktala-
rından biri olarak görüyoruz.

8- Her direnişi kendi özgünlüğün-
de değerlendirerek politikleştirmeye 
çalışmak,  direnişleri tekil direnişler 
olmaktan çıkarmak ve genelleştirmek 
ortak hedeftir.

9- Direnişlerde işçilerin özne 
olduğu, söz, yetki, kararın işçilerde 
olduğu bir tarzı ortaya koymanın, iş-
çilerin kararlılığını, sınıf ve mücadele 
bilincini, arttırmanın temel noktala-
rından biri olarak kabul ediyoruz.

İmzacı kurumlar arasındaki bu 
ilkelere bağlı olarak;

*Direnişler arasında bağ kurar, sınıf 
dayanışmasını geliştirmek için yollar 
bulur, direnişlerin koordinasyonunu 
sağlamaya çalışır.

*Var olan direnişlerin kazanması 
hedefi ile hareket ederken, sınıf içeri-
sindeki yeni örgütlenmeleri destekle-
mek ve sınıf çıkarları doğrultusunda 
yön vermek konusunda ortak hareket 
eder. 

*Burada imzacı olan yapılar arasın-
da dayanışma ve kolektif aklı geliştir-
me esastır. Örgütlenme ve direnişle-
rin olduğu fabrikalarda, işyerlerinde 
etkin olan tüm kurumlar buna uygun 
hareket eder. 

*İmzacı kurumlar sınıf mücadele-
sinin öne çıkardığı, güncel sorunlara 
yönelik de müdahale etmeyi, birlikte 
kampanya, basın açıklaması, etkinlik 
vb. yapmayı hedefler.

Mücadeleyi büyütmek ve birleştir-
mek adına belirtilen ilkeler ve hedef-
ler doğrultusunda bu mücadeleye 
katkı sunacak ve katılacak herkese 
çağrımızdır!

İşçi Emekçi Birliği kuruldu

13 Mart 2022 günü İzmir’de 
BDSP, BİK, DKDER, 

EHP, ESP, Kaldıraç, KÖZ, Söz 
ve Eylem, TÖP tarafından 
“Umudu büyütelim“ çağrılı 
“Siyasal gelişmeler, işçi hareketi, 
sosyalist politika“ konulu panel 
gerçekleştirildi.  

Yapılan açıklamalarda, kapitaliz-
min yapısal krizlerinin sürdüğü, 

genel olarak sistemin bir çıkmaz-
da olduğu, egemenlerin bu süreci 
yönetemediği, işçiler-emekçiler 
cephesinden sesimizi daha güçlü 
bir şekilde nasıl yükseltmemiz 
gerektiği ve örgütlü mücadelenin 
önemi üzerinde duruldu. Krizlerle 
işçi ve emekçilerin sırtına binen 
yükün her geçen gün arttığı, buna 
karşılıksa işçi sınıfında bir mücade-

le dinamiğinin varlığın-
dan bahsedildi. Kadın, 
Öğrenci, Ekoloji, Halklar 
ve İşçi-Emekçiler cephe-
sinde sürekli direnişlerin 
olduğu vurgulandı. Bu 
direnişleri büyütmenin 
esas olduğu çokça vur-
gulanırken, mücadele-
nin biçim ve yöntemleri 
her kurumca farklı ele 
alındı.

İzmir’de “Umudu Büyütüyoruz“ paneli
Ankara’da geçtiğimiz haftalarda 

çağrısı yapılan İşçi Kürsüsü 
etkinliği Tüm Bel-Sen Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ankara İşçi Meclisi, Bağımsız 
Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), 
Birleşik İşçi Kurultayı (BİK), Kaldı-
raç ve Emekçi Hareket Partisi’nin 
(EHP) gerçekleştirdiği etkinlik saat 
14.00’te başladı.

Açılış konuşmasın 
ardından sırasıyla Yük-
sel Direnişçisi Mahmut 
Konuk, Ankara İşçi Mec-
lisi temsilcisi, Çankaya 
Belediyesi’nde işten atılan 
Yasin Keskin, Tüketici 
Hakları Derneği temsilci-
si, Kaldıraç hareketi tem-
silcisi, SES Şube Sekreteri, 
Sincan İşçi Birliği adına 
söz alan bir depo işçisi, 

Emekçi Hareket Partisi temsilcisi, 
OSTİM’den metal işçisi, Birleşik İşçi 
Kurultayı temsilcisi, Şişli Belediyesi 
direnişçisi, Turan Aktaş ve Son-
rasında BDSP adına konuşmalar 
yapıldı. 

Konuşmalarda öne çıkan vur-
gu ise topyekûn saldırılara karşı 
koymanın yolu birlikte mücadele 
etmektir şeklinde oldu.  

Ankara’da “İşçi Kürsüsü“ etkinliği

Kaldıraç hareketi ve Aka-Der 
İstanbul Sarıgazi’de “İnsanca, 

onurlu yaşayacağız!“ eylemi 
gerçekleştirdi. 

Artık her gün yeni bir zam habe-
ri ile güne başlar olduk. İğneden 
ipliğe, her şey zamlanıyor. TÜİK 
bile Şubat ayında yıllık enflasyonu 
%54,44 olarak açıkladı. TÜİK bile 
diyoruz çünkü bu kurumun bir ya-
lan üretme merkezine dönüştüğünü 
bilmeyenimiz yoktur. TÜİK %54,44 
açıkladı ama enflasyon araştırma 
grubu Enagrup enflasyonu %123,80 
olarak duyurdu. Enflasyonun 
gerçekte kaç olduğunun ilanına 

ihtiyacımız yok aslında. Markete 
manava giden herkes o enflasyonu 
yaşıyor, görüyor. Herkes merak için 
de birbirine soru sorar vaziyettedir. 
“Nereye kadar böyle gidecek“, veya 
“ Şimdi ne olacak“. Soru sormak 
iyidir. Bir başlangıç sayılabilir. Soru 
soran samimi ise cevabında ken-
dinde olduğunu görecektir. İşte bu 
nedenle Kaldıraç hareketi ve Aka-
Der İstanbul Sarıgazi’de “İnsanca, 
onurlu yaşayacağız!“ eylemi ger-
çekleştirdi. 

Açıklamada: “Biz sokağa çıkıp 
hakkımızı istediğimizde, hakkımız 
için dövüştüğümüzde kazanacağız. 

Biz geçinemiyo-
ruz, açız, işsiziz.

Isınma, elektrik, 
su kamulaştı-
rılsın, ücretsiz 
olsun!

Eğitim, sağlık, 
ulaşım kamulaş-
tırılsın, ücretsiz 
olsun! Temel gıda 
maddeleri ücret-
siz karşılansın!

En düşük ücret işçi sendikaları-
nın açıkladığı yoksulluk sınırının 
üstünde olsun! Biz bu sesi yükselt-
meye devam edeceğiz. Dernekleri-

mizde örgütleneceğiz, yoksulluğa, 
hayat pahalılığına karşı birlikte 
mücadele etmeye, örgütlenmeye 
devam edeceğiz! Gücün örgüttür 
durma örgütlen!“ denildi.

Sarıgazi’de “İnsanca, onurlu yaşayacağız!“ eylemi 
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Yoksullukla değil, sermayeyle mücadeleye!
Etrafı sivrisinekler bastı ise 

sineklerle mücadele etmek 
yetmez, bataklığı kurutmak 
gerekir derler. 

Öyle değil mi gerçekten? Ülkeyi 
yönetenlerin, artan hayat pahalılığı 
ve büyüyen yoksulluğa önlem adı 
altında attığı her adım yoksulluğu-
muzu daha da derinleştiriyor. Her 
gün büyüyen fatura masrafları, gi-
derek soframızdan eksilen meyve 
ve sebzeler, birer müze gibi gezi-
len marketler ve mağazalar... Her 
zam, bizim cebimizden patronların 
cebine döşenen bir boru hattı gibi. 
Milyonlarca insan bir avuç kan 
emici için yaşıyor. 

Şubat ayında yaşanan işçi eylem-
leri ve zamlara karşı yurdun dört 
bir yanında yükselen öfke, çaresiz 
olmadığımızı gösteriyor. KDV 
indirimleri bile bize yansımadan 
sermayenin cebine iniyor. Açığa 
çıkan vergi kaybı yine bize yükle-
niyor. Ucuz gıdaya ulaşım, yeterli 
beslenme; sağlık, eğitim, ulaşım 
gibi temel hizmetlerin kamulaştı-
rılması ve ücretsiz olması en temel 
hak ve taleptir. 

Aşağıda, son bir ayın ekonomik 
verilerini derlemeye çalıştık. Amaç 
yandık bittik edebiyatı değil, ger-
çekleri ortaya koymaktır. Rakamlar 
yalan söylemez! İyi okumalar... 

Açlık sınırı asgari ücretin 
üzerine çıktı!

2021 yılının son günlerinde, biz-
zat Cumhurbaşkanı tarafından tan-
tanalı bir törenle açıklanan asgari 
ücret, daha 2022’nin ilk aylarında 
asgari ücretin altına geriledi. 

Açlık sınırı, dört kişilik bir aile-
nin aylık gıda harcamalarını içeren 
bir veri. İşçi ailelerinin harcama-
larının önemli bir bölümünü gıda 
oluşturuyor. Türk-İş Konfederas-
yonu tarafından yapılan çalışmaya 
göre, Şubat ayında dört kişilik bir 
ailenin açlık sınırı 4.552 liraya yük-
selerek 4.253 TL olan asgari ücretin 
üzerine çıktı. 

Gıda harcamalarının yanı sıra; 
faturalar, kira, ulaşım, eğitim gibi 
zorunlu harcamaları da içeren 
yoksulluk sınırı ise 15.139 TL’ye 
yükseldi. Asgari ücretin belirlen-

mesinde esas teşkil eden bekâr bir 
işçinin yaşam maliyeti ise 5.970 TL 
oldu. 

Geçen yılın aynı döneminde açlık 
sınırı 2.719 TL, yoksulluk sınırı ise 
8.856 TL idi. Yıllık artışın yakla-
şık yüzde 100 olduğu koşullarda, 
asgari ücretin yüzde 50 artışı pek 
bir şey ifade etmiyor. Son beş yılın 
yüzde 83’ünde asgari ücret açlık 
sınırının altında seyretti. 

2022’nin hemen başında yaşanan 
ve hala sürmekte olan işçi eylem-
lerinin önemli bir kısmı iş yerle-
rinde dayatılan ortalama yüzde 
10’luk zamlara karşı daha iyi bir 
ücret talebiyle gelişti. İşçiler için 
önümüzdeki aylarda asgari ücre-
tin yeniden belirlenmesi talebinin 
altını çizen eylemlerde üretimden 
gelen gücün kullanımı öne çıktı ve 
kazanımların önünü açtı. 

Enflasyon, sefalet, yoksulluk 
diz boyu!

Şubat ayının enflasyon rakamları 
açıklandı. TÜİK verilerine göre 
enflasyon Şubat ayında bir önceki 
aya göre yüzde 4.81 arttı. Böylece 
resmi rakamlara göre bir yıllık 

tüketici enflasyonu 20 yıl sonra 
ilk kez yüzde 50’yi geçerek yüzde  
54.44’ e yükseldi. Bu rakamlara 
göre, yeni atanan TÜİK başkanı da 
gidici gibi! 

Saray emireri TÜİK’in açıkla-
malarına karşın, bir grup akade-
misyen tarafından oluşturulan ve 
alternatif enflasyon hesapları ya-
pan ENA Grup, Şubat ayı enflasyo-
nunu yüzde 5.44, yıllık enflasyonu 

ise yüzde 123.80 olarak hesapladı. 
ENAG, geçtiğimiz günlerde TÜİK 
tarafından hedef gösterilmiş, veri 
açıklamasının yasaklanması isten-
mişti. Bu rakamlar TÜFE, yani biz 
işçilerin çarşıda pazarda yaşadı-
ğımız enflasyon rakamları. Birde 
ÜFE var. Üretici Fiyat Endeksi de-
nen oranlar, önümüzdeki günlerde 
yaşanacak enflasyon hakkında fikir 
veriyor. TÜİK bile bu oranı yüzde 
105 olarak hesapladı.

Akaryakıta neredeyse gün aşırı 
yapılan zamlar, dışa bağımlı tarım 

politikaları nedeniyle yaşanan 
tedarik sıkıntıları, patronların aşırı 
kâr hırsı, her ekonomik tedbirin 
patronlar lehine düzenlenir olması 
gibi etkenler, gelirin yeniden pay-
laşımı için bir araç olan enflasyo-
nun daha da yükseleceğine işaret.

Yukarıdaki verilere ek olarak 
şunları ekleyelim. Türkiye, et ye-
meye gücü yetmeyenler listesinde 
Avrupa birincisi oldu. Avrupa Bir-

liği İstatistik Ofisinin verilerine 
göre iki günde bir et, tavuk veya 
balık yemeye gücü yetmeyenler 
listesinde Türkiye yüzde 37.3’le 
36 Avrupa ülkesi arasında birinci 
oldu. Araştırmaya göre, yoksul-
lukla mücadele edenler arasında 
bu oran yüzde 63’e kadar çıkıyor. 

Sosyal yardım alan hane 
sayısı 6 milyon 630 bine 
yükseldi! 

Öte yandan cumhurbaşkanlığı 
verilerine göre, sosyal yardım 
alan hane sayısı tırmanıyor. 
2019’da 3 milyon 280 bin hane 
sosyal yardım alırken, 2020’de bu 

rakam yüzde 102 oranında artışla 
6 milyon 630 bin haneye yüksel-
di. Bu, ortalama 4 kişilik bir hane 
hesabıyla 26 milyon 520 bin kişiyi 
kapsaması anlamına geliyor. 

Enflasyon ve işsizlik rakamları-
nın toplamından hesaplanan se-
falet endeksine göre Türkiye, IMF 
programı uygulamaya zorlanan 
ve ağır bir ekonomik kriz yaşayan 
Arjantin’in gerisine düştü. Resmi 
verilere göre enflasyon yüzde 54.4, 
işsizlik 11.2... ’Sefalet endeksi’ bu 
hesaplama ile yüzde 65.64’ e yük-
selmiş oluyor. Bugün Arjantin’de 
resmi enflasyon yüzde 59.7, işsizlik 
oranı ise yüzde 8.2...

 DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz 
sayısı 8 milyon 459 bin 

TÜİK Ocak 2022 Hanehalkı 
İşgücü Araştırması sonuçları 10 
Mart 2022’de yayımlandı. Mevsim 
etkisinden arındırılmış dar tanımlı 
işsizlik oranı yüzde 11,4, mev-
sim etkisinden arındırılmış geniş 
tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22,9 
seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 
işsiz sayısı (mevsim etkisinden 
arındırılmış), 2021 Ocak ayında 
bir önceki aya göre 21 bin kişi 
artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. 
DİSK-AR tarafından hesaplamaya 
göre ise mevsim etkisinden arın-
dırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı 
Ocak 2022’de 8 milyon 459 bin kişi 
olarak gerçekleşti.

DİSK-AR, İŞKUR ile TÜİK’in 
işsizlik verileri arasındaki çelişkiye 
dikkat çekti.  

İŞKUR verilerine göre kayıtlı 
işsiz sayısı Ocak 2021 ve Ocak 
2022 arası bir yıllık dönemde 209 
bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son 
bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı 
bu dönemler arası 162 bin azaldı. 
Böylece iki veri arasındaki işsizlik 
sayısı farkı 435 bin oldu. 

Biz işçiler, sadece enflasyona, 
hayat pahalılığına karşı değil, ser-
mayeye sınıfının iktidarına karşı 
mücadele etmek durumundayız. 
Zira, yaşamı bize zehir eden, gele-
ceğimizi ipotek altına alan bizzat 
bu iktidardır. 

Asıl olan bataklığı kurutmak!
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Ayçiçek yağı alabilmek için insanların 
yaptıkları ekranlara yansıdı. Kimisi 

kuyruklara girdi, kimisi bunu yapanları 
kınadı. Siz neler düşünüyorsunuz bu 
konuda?

Çocukken, bir misafirliğe gittiğimizde, 
önümüze konan çikolataları bir çırpıda 
mideye indirir, eve gidince hem annemden 
bi ton sopa yer, hem de karnımı ağrıtırdım. 
Annem, “falancanın oğlu gibi iki tane yiyip 
bırakmayı bilemedin“ diye söylenip durur-
du. Falancanın oğlu her gün önüne gelen 
çikolatayı ertesi gün tekrar bulacağını bilirdi. 
Oysa ben bir daha ne zaman çikolata bulur-
dum bilmiyordum. Buyurun size gelecek 
kaygısı... 

Bir propaganda ve algı yaratma aygıtı ola-
rak medya, ayçiçeği yağı krizini ballandıra 
ballandıra sununca, insanların soluğu mar-
ket sıralarında almasında bence şaşılacak bir 
durum yok. Devlet katından yapılan açıkla-
maların toplum nezdinde bir karşılığı yok.  
İnsanlar sahipsiz, yarınından kaygılı, bencil, 
korkak vb... 

Bu insan tipi, düzenin yaratmak istediği 
insan tipidir. Her koyunun kendi bacağından 
asıldığı, gemisini kurtaranın kaptan olduğu 
bir dünya. 

Toplumsal sorunların çözümü, toplumsal 
olmak zorundadır. Tersi, çürüme ve yozlaş-
madır.

Benzer görüntülerin, bedava herhangi bir 
şey dağıtılan yerlerde ortaya çıkması tesa-
düf değildir. İnsanların birbirini çiğnediğine 
tanık oluruz o anlarda. Hatta, kaza yapıp 
devrilen bir kamyondan etrafa yayılan şeyle-
ri kapışmak için yaşanan sefaleti de. 

Oysa mesela bir direniş yerinde böyle şey-
lerle karşılaşmak mümkün değildir. Büyük 
bir incelik hakimdir orada. Eğer paylaşılacak 
bir şey varsa, herkes sırasını kendinden daha 
zor durumda olana vermek ister. Bunun en 
güzel örneklerini Gezi Direnişi sırasında ya-
şadık. Ortak mutfakları, ortak hayatları gör-
dük. Paylaştıkça nasıl çoğaldığını gördük. 

Geziye olan bitmez tükenmez kinlerinin 
başlıca sebeplerinden biri de bu değil midir?

Örgütlü bir toplum, sorunlarını toplumun 
genel çıkarları doğrultusunda çözer. Örgütlü 
bir toplumun bireyleri, sorunların çözümü 
için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini 
bilir. 

Ayçiçek yağından çıktık, nerelere geldik! 
Her zaman söylüyoruz; işçi sınıfı ya ör-

gütlüdür ve her şeydir, ya da değildir ve 
hiçbir şeydir. Hiçbir şey; yani nesne olunca, 
rüzgâr nereye savurursa oraya gidersin. Her 
şey; yani özne olunca, rüzgâra yönünü sen 
verirsin. 

İrfan Taşkıran

Ayçiçek yağı üzerine 
TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 

2021 yılında yüzde 11 büyümüş. 
Doğrudur ekonominin büyüdüğü. Acaba 
bu büyümeden kimin payına ne düşmüş? 

Şöyle bir düşünelim; fabrikalarda üre-
tilenlerden kim ne pay alıyor? İşçilerin 
payına ne düşüyor? Patronun payına ne 
düşüyor? İşte toplam büyümede de payın 
dağılımı böyle oluyor.

Yüzde 11 büyümeden, işgücü, yani 
ücretli çalışanlar geçen yıl gayri safi kat-
ma değerden yüzde 33.1 pay alırken, 2021 
yılında bu oran yüzde 30,2’ye düştü. Buna 
karşılık şirketlerin geliri yüzde 49.3’ten 
yüzde 52.6’ya yükseldi. Hane halkı harca-
maları yüzde 15.1 artarak GSYH içindeki payı 
yüzde 55.1 oldu.

Bu büyüme rakamlarına biraz daha yakından 
bakalım. İlk örneğimiz, Migros işçisine üç kuruş 
zam yapmamak için bin dereden su getiren, işçi-
leri villasının önünden ters kelepçe ile gözaltına 
aldıran Tuncay Özilhan’a ait Anadolu Grubu...

Anadolu Grubu’nun, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na gönderdiği 2021 yılı faaliyet rapo-
runa göre, toplam satışları yüzde 33,3 artışla 82 
milyar 700 milyon TL’ye yükseldi. Faiz, amor-
tisman ve vergi öncesi kârı yüzde 32,9 artışla 11 
milyar 100 milyon TL, ana ortaklık net karı ise 1 
milyar 300 milyon TL oldu. 

Koç Holding başka bir örnek. 2021 yılının son 
çeyreğinde 5 milyar 776 milyon lira net kâr açık-
layan holding, 2021 yılının tamamında kârını 
önceki yıla göre yüzde 64 artışla 15 milyar 193 
milyon lira kâr etti. 2020 yılında 183 milyar TL 
gelir elde eden holdingin gelirleri yıllık bazda 
yüzde 89 artışla 346,7 milyar TL’ye çıktı. Aynı 
dönemde faaliyet kârındaki artış ise yüzde 106 
ile 34 milyar 700 milyon TL oldu. 

Bir başka örnek bankacılık sektöründen. Hani 
şu her işçinin kredi kartı ya da krediler yoluyla 
kolunu kaptırdığı bankalar... 

Bankacılık sektörünün 2021 yılı net kârı 
önceki yıla göre yüzde 57.4 artarak 92 milyar 
100 milyon olarak açıklandı. Kamu bankaları; 
kaynaklarını ucuz kredi olarak -başta beşli çete 
olmak üzere-sermayeye peşkeş çekmesine, batık 
onca krediye rağmen kârını yüzde 0.2 artırarak 
21 milyar 500 milyon lira kâr etti. Özel bankalar 
ise kârını yüzde 90.5 artışla 70 milyar 600 milyo-
na yükseltti. 

Biz yoksulluk sınırı olan 15 bin lirayı hayal 
bile edemezken ne rakamlar ama! Büyümenin 
kimin için olduğu, biz emekçiler için bilinmez 
olmasa da ’uçurumun derinliğine dikkat!’ 
demiş olduk.

’Dumanlı’ hava, zam-vurgun!
Saray medyası ve bir bütün olarak burjuva 

medya, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 
savaşa deyim yerindeyse balıklama atladı. Bir 

yandan damat Bayraktar’ın SİHA, İHA’sı gökle-
re çıkarılırken, diğer yandan başta enerji ürünle-
ri olmak üzere üst üste gelen zamlar ve yaşanan 
ekonomik krizi savaşa bağlama cinliği yapılma-
ya başlandı. 

Peki gerçek durum dedir?
Enerji alanında dışa bağımlı bir ülke olduğu-

muz biliniyor. Dünyanın bir yerinde petrol, do-
ğalgaz vb. açısından zengin bir ülke hapşırsa biz 
nezle oluyoruz. Erdoğan tarafından açıklanan 
müjdeler fos. Elbette asıl mesele, Türk lirasının 
değer kaybıyla orantılı olarak enerji maliyetleri-
nin artması. Diğer taraftan akaryakıt fiyatlarının 
vergiler nedeniyle yüksek olması bir etken. 

Daha birkaç ay önce 10 lira olur mu denilen 
akaryakıt fiyatları 20 liraya dayandı. Binbir 
zorlukla bir otomobil alanlar aldıklarını kulla-
namaz hale geldi. Büyükşehir belediyeleri, bu 
artışı gerekçe göstererek ulaşım hizmetlerine bir 
zam daha bindirdi. 

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının 
temel nedeni, uluslararası anlaşmalar yoluyla 
ülke tarımını büyük şirketlerin insafına terk 
eden sermaye politikaları. Kendisine fazlasıyla 
yetecek potansiyele sahip bir tarım ülkesinden, 
hemen hemen her alanda net ithalatçı bir ülkeye 
gelinen süreç 12 Eylül’den beri bütün iktidarlar 
tarafından adım adım örüldü. 

En net örnek, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 
başta hububat olmak üzere tarım ürünlerin-
de kıtlık tehlikesinin gündeme gelmesi. Savaş 
nedeniyle öğrendik ki, buğday, arpa, mısır, ay 
çiçeği, soya gibi ürünlerin yüzde 80’ini bu ülke-
lerden alıyoruz. Buna karşılık Türkiyeli çiftçiler 
ürettiği domates, limon, portakal, nar gibi ürün-
leri ağırlıklı olarak bu iki ülkeye satıyor. 

Ukrayna’nın en önemli ihracat mallarının 
başında ayçiçeği geliyor. Hani şu Trakya’da her 
yerden fışkıran ayçiçeği. Son yıllarda ayçiçeği 
üreticileri, çoğu zaman ürünü maliyeti karşıla-
madığı için toprakta bırakmayı tercih etti. 

Çiftçi böyle zorlanırken ihracat yapan şirketler 
kârına kâr katıyor. Stok-
çuluk, karaborsa, vurgun-
culuk yeniden güncel bir 
sorun olarak ortadadır. 
Bilinir, sermaye dumanlı 
havayı hep sevmiş, fırsat 
olarak değerlendirmiştir.  

Yani kısacası, vatandaş 
tarım ürünlerini daha 
pahalı almak zorunda 
kalacak, hatta ulaşmakta 
zorluk yaşayacak. Zaten 
güçlükle ayakta duran 
çiftçiyi ise daha zor günler 
bekliyor. 

Büyüme: Kimin için?
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Ekonomik kriz çok uzun 
zamandır Türkiye’nin 

gündemindedir. Özellikle 2022 yılı 
ile birlikte hem durdurulamaz hem 
de öngörülemez şekilde devam 
ediyor. Market, manav, Pazar 
fiyatları her gün artıyor. Elektrik, 
doğal gaz evimizi ısıtmak yerine 
cebimizi yakıyor. Benzine, mazota 
her gün ama her gün zam geliyor. 
Siz bu yazıyı okuduğunuzda belki 
de 30 TL’yi geçmiş olacak.  

Tabi ki bunlar hepimizin bildiği 
konular. Hemen her gün bu durum 
ile yüzleşmek zorunda kalıyoruz. 
En son Ayçiçek yağı ile yüzleşmek 
zorunda kaldık. Rusya’nın Uk-
rayna’ya müdahalesinin sonucu 
olarak, Rusya ve Ukrayna’dan ithal 
edilen mallarda yüksek oranda zam 
beklentisi, Ayçiçek yağına hücum 
edilmesine neden oldu. Bu sayede 
Ayçiçek yağının da ithal edildiğini, 
hatta kış ülkeleri olan Rusya ve Uk-
rayna’dan ithal edildiğini öğrenmiş 
olduk. 

Aslında bu durum bile başlı başı-
na bir yazının konusudur. Yıllarca 
okullarda kendi kendine yetebilen 
bir ülke olarak anlatılan Türkiye, 
şimdi tamamen dışa bağımlı bir 
ülke konumuna getirilmiştir. Dedi-
ğimiz gibi bu yazının asıl konusu 
bu değil. Asıl konu Rusya’nın Uk-
rayna’ya müdahalesi. Gördüğümüz 
kadarı ile bu konu da kafa karışık-
lığı mevcut. Bu nedenle tane tane 
anlatmaya çalışacağız. 

Birincisi medya konusunu çöz-
memiz gerekiyor. Medya kitleleri 
manipüle etme konusunda oldukça 
büyük bir güçtür. Sanırım bunu 
en iyi bu topraklarda yaşayanlar 
bilir. Burjuva basınının, beyaz 
olanı siyah, siyah olanı nasıl beyaz 
gösterdiğine, gözümüzün içine 
baka baka nasıl yalan haber yap-
tıklarına her gün tanıklık ediyoruz. 
Tabi ki bu durum dünyada da farklı 
ilerlemiyor. Büyük medya tekelleri 
istedikleri haberi istedikleri şekil-

de sunabiliyorlar. Rusya- Ukrayna 
meselesini devrimci yayın organları 
dışındaki kaynaklardan takip eden 
herkes bilmelidir ki çok büyük 
oranda yalan haberlere maruz kalı-
yorlar. 

Devrimci yayınlar demişken bu 
konuya da değinmeden geçmemek 
gerekiyor.  Gördüğümüz kadarı 
ile birçok dost kurum da haber 
takibini bu medya tekellerinden 
yapıp, görüp duyduklarına inanır 
durumdadır. Rusya’yı Emperyalist 
ilan edip, Ukrayna’yı masum gören 
açıklamalara tanık olduk, oluyoruz. 
Bu en kibar ifade ile yönsüzlüktür. 
Batı hayranlığının yarattığı bir yön-
süzlük. Korkarız ki yakında “Nato 
demokrasinin garantisidir“ diye 
açıklama yapacaklar. 

NATO bir savaş örgütüdür 
Evet NATO bir savaş örgütüdür 

ve Rusya-Ukrayna savaşı diye anla-
tılan şey aslında Rusya-NATO sava-
şıdır. Bunu daha iyi anlamak için 
çok da geriye gitmeden tarihe bak-
mak gerekir. Sovyetler Birliği’nin 
varlığı koşullarında, Sovyetler 
Birliği’ne karşı kurulan bu örgütün 
amacı, hem Sovyetleri sarmak, hem 
de Sovyetlerin etkisi ile gelişebile-
cek devrimci hareketleri bastırmak-
tı. Birçok ülkede bu amaçla darbeler 
organize etti. Birçok ülke de gizli 
örgütlenmeler kurdu. İtalya’da Gla-
dio, T.C.’de Ergenekon, Fethullah 
Gülen, Sadat gibi organizasyonların 
hepsi NATO’ ya bağlıdır. 

I. Dünya Savaşı denilen savaş 
aslında dünyanın emperyalist dev-
letler tarafından paylaşılması savaşı 
idi. Lenin’in önderliğinde Rusya’da 
gerçekleşen devrim savaşı bitirdi. 
Paylaşılacak alanlardan olan Rusya, 
Ekim devrimi ile paylaşımdan kur-
tulmuş oldu. Savaş bitti ama em-
peryalist devletlerin dünyayı bir Pa-
zar olarak paylaşma isteği bitmedi. 
II. Dünya Savaşı da işte bitmeyen 
bu pazar paylaşımının devamı idi. 

Amaç Sovyetleri 
yenip, orayı sö-
mürge yapmaktı. 
Planlar istenildi-
ği gibi gitmedi. 
Stalin önderliğin-
deki Kızıl Ordu, 
Hitlerin önderli-
ğindeki Nazi’leri 
yendi. II. Dünya 
Savaşı böyle bitti fakat emperyalist 
devletlerin dünyayı paylaşma isteği 
bitmedi, bitmiyor. II. Dünya Sava-
şı sonrası o çok bildiğimiz soğuk 
savaş dönemi başladı. İstihbarat 
örgütleri üzerinden yürütülen bu 
savaşın amacı yine Sovyetleri yıp-
ratarak yenilgiye uğratmaktı. Daha 
sonra da yenilgiye uğrayan Sovyet-
leri paylaşıma açmak. İşte NATO 
bu planların bir ürünüdür. 

Sovyetler birliği 26 Aralık 1991’de 
dağıldı. Kapitalist sisteme geçti 
fakat ne sömürge oldu, ne de em-
peryalist. Sermaye hareketlerine, te-
kelci dünya sistemi içindeki yerine 
bakılırsa daha anlaşılır olacaktır. 

ABD başta olmak üzere İngilte-
re, Almanya, Fransa ve Japonya 
dünyayı yeniden paylaşmak için 
atak davranmaktadırlar. Özellik-
le ABD askeri olarak daha güçlü 
olduğu için bir an önce savaşa girip 
paylaşımdan en çok payı almak 
ister vaziyettedir. Afganistan, Irak, 
Libya, Suriye işgalleri hep bu pazar 
paylaşım savaşının neticeleridir. 

Günümüze dönecek olursak, son 
yaşanan Rusya- Ukrayna meselesi 
de bu pazar paylaşım savaşı çerçe-
vesi içerisinde değerlendirilmelidir. 
Ukrayna, eski Sovyet toprağıdır ve 
şu an Rusya’ya sınırdır. 2014 yılın-
da NATO’nun organize ettiği bir 
darbe ile iktidar değişmiştir. Özel-
likle Kanada’dan getirilen eski Nazi 
artıklarının yürüttüğü bir darbe ile 
iktidar değişmiş ve çetelerin eline 
geçmiştir. O dönemde çetelerin 
yaptığı katliamlar hala hafızalarda. 
Yani şu an Ukrayna’da iktidarda 

olan ve yerlere 
göklere sığdırı-
lamayan Ze-
lenksi bu darbe-
nin ürünüdür. 
Ukrayna bir 
çete devlettir. 
Nato’nun Rus-
ya’yı kuşatma 
siyasetinin bir 
parçasıdır. Bu 
nedenle Rusya- 
Ukrayna savaşı 
aslında Rusya- 
Nato savaşıdır. 

Anlaşılan 
odur ki Rusya, 
Ukrayna halkını 
Rus halkıyla bir 
görüyor. Uk-
rayna halkıyla 
bir sorunları 
olmadığını 
her durumda 

dile getiriyor. Amaçları var olan 
hükümetin değişmesi, anayasaya 
Nato’ya girilmeyeceğine dair mad-
denin eklenmesi. Donetsk ve Lu-
gansk’ın bağımsızlığının tanınması. 
Fakat var olan Ukrayna hükümeti 
bu taleplere oldukça uzak görü-
nüyor. Özellikle Nazi artığı çeteler 
halkı canlı kalkan olarak kullanıyor. 
İnsani koridora izin vermiyor.   

Mesele Rusya yanlısı, Ukarayna 
yanlısı olmak meselesi değildir, ger-
çekleri olduğu gibi görüp ona göre 
değerlendirmeler yapmaktır. 

Şu an ABD ve AB ülkeleri Rus-
ya’ya karşı karalama kampanyaları 
yürütüyorlar. Hemen hemen her 
alanda ambargo uyguluyorlar. 
Demokrasinin beşiği diye gösterilen 
Avrupa devletleri, Rus sporcula-
ra, sanatçılara, orkestra şeflerine 
dahi soruşturmalar açabiliyorlar. 
Sadece Rus oldukları için. Alın size 
Batı demokrasisi. Bunun yanında 
ise Ukrayna’yı masum ve mazlum 
göstermek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. İşin üzücü yanı ise ülke-
mizde de savaş karşıtlığı adına Rus 
düşmanlığı ve Ukrayna sevdası boy 
gösterebiliyor. 

Biz devrimciler elbette ki barıştan 
yanayız. Fakat biliriz ki kapitalist 
emperyalist sistem devam ettikçe, 
emperyalist devletlerin, çok ulus-
lu şirketlerin doymak bilmez kâr 
hırsları devam ettikçe savaşlar hep 
olacak. Biz devrimciler barıştan ya-
nayız evet ama özgürlüğümüz için, 
işçi sınıfının kurtuluşu için gerekli 
olan sınıf savaşında da geri durma-
yız. Biz devrimciler her ulusa kendi 
kaderini tayin hakkı verilmesini 
savunuruz. Bununla birlikte her 
ulusun sosyalizm altında yaşaması 
gerektiğini de söyleriz ve bunun 
için savaşırız da. Bu nedenle biz 
devrimciler diğer tüm ülkelerde 
olduğu gibi sosyalist bir Ukray-
na’dan, sosyalist bir Rusya’dan yana 
tarafız. 

Savaş karşıtı olduğunu söyleyen 
herkese sesleniyoruz, savaş karşıtlı-
ğında samimi iseniz ilk önce NATO 
karşıtı olduğunuzu söyleyin. Kapi-
talizme karşı olduğunuzu söyleyin. 
Emperyalizme karşı olduğunuzu 
söyleyin. Gerçek savaş karşıtlığı 
sosyalizm ile mümkündür. İşçi 
sınıfının burjuvaziye karşı yürüttü-
ğü savaşta işçi sınıfı galip gelmeden 
dünyamıza barış gelmeyecektir. 
Gerçek barış, işçi sınıfının, dünya-
nın ezilen halklarının iktidarıyla 
gelecektir.

Savaşsız Bir Dünyayı İşçi Sınıfı Yaratacaktır!

Kapitalizm Çürümüştür, Devrim İnsanlığın Dirilişidir!
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İşçiler Devrimci Sosyalizm Saflarına!

Merhaba... Ben İzmir/Aliağa’da 
çalışan bir geri dönüşüm 

işçisiyim. Çalıştığım fabrika, 
bakırın eritilip kurutulmasıyla 
asitli, kimyasal bir toz elde ediyor 
ve bu tozu hayvan yemlerinde 
ilaçlamada kullanmak üzere 
ithal ediyor. Size önce kısaca biz 
işçilerin burada ne iş yaptığımızı ve 
koşullarımızı anlatayım. 

Öncelikle çalışma düzenimiz üç 
vardiyadan oluşuyor (08-16, 16-24, 
24-08). Fabrikaya her gün tonlarca 
bakır gelir, biz önce o bakırların 
işe yaramayacak olan kısımlarını 
ayıklayıp kovalar ve karıştırıcılara 
aktarırız. Orada asitle ısıl işleme 
alınan bakırlardan elde edilen tozu 
da makinadan torbalara doldurup, 
paketler ve gönderilmeye hazır hale 
getiririz. 

Bakırın ayıklandığı alan kışın buz 
gibi. Kapıyı kapatsak içerisi bakır 
tozu. Havalandırma çok zayıf ve 
maskelerimiz bildiğiniz toz mas-
kesi. Karıştırıcı (reaktör) bölümü 
ise tam bir cehennem. Onu geçtim, 
reaktörle birebir ilgilenen arkadaşın 
her an asitli buharla bir yerlerini 
yakma tehlikesi var. Ben beş aydır 
buradayım, üç defa geçici yanık-
lara şahit oldum. Öncesinde yüzü 
komple yanan da olmuş ve tazmi-
natsız çıkarmışlar insanları. 

Paketleme bölümüyse çok daha 
yoğun toz altında -ki buradaki, toz 
bakırın tozundan çok daha tehlikeli 
ve yakıcı bir toz. Bu bölümde bir ay 
çalıştıktan sonra ağzınızdan burnu-
nuzdan kan gelmeye başlıyor zaten. 
Bazı arkadaşlar yazın hanımlarının 
yastık kılıfı yıkamaktan usandık-
larını anlatıyorlar. Yazın deriniz 
kabarıklıktan ve yaradan görün-
müyormuş, şimdiden kanamalar, 
kabarmalar yaralar var bende de. 

’Evden kamera ile izleniyoruz’
Arada hava almaya çıkalım di-

yoruz; kapalı bir dinlenme yeriniz 
yok. Hava buz… 5 dakikada geri 
içeri kaçıyoruz. Bir de bunların üs-
tüne vardiya amirleri ile üzerimize 

“daha fazla üretim“ baskısı kuru-
luyor. Her gün trilyonlarca para 
kazanıyorlar ama doymuyorlar. 
Zaten o trilyonların içinden bir doğ-
ru düzgün maske parası ayırmama-
larından da belli doymadıkları. 

Havalandırmalar çalışmadığı gibi, 
makinaların toz kaçıran borula-
rı bile bantla tutturuluyor. Zaten 
çıkan o tozları süpürüp kovala-
yarak geri reaktöre yüklüyoruz. 
Hatta eski müdürlerden biri içe-
riyi havalandırmak için kapı açan 
bir arkadaşa; “kapat kapat tozlar 
gidiyor, zarar ediyoruz“ bile demiş 
zamanında. Göze girmiştir eminim. 
Çünkü fabrikanın her yeri kamera-
larla izleniyor. Moladan biraz geç 
dönsek, evden kamera ile izleyen 
müdür vardiya amirini uyarıyor. 

“Ne oluyor bu makinaya, hızlan-
dı sanki“

Çalıştığımız dolum makinasını 
da evden telefonla kontrol edebi-
liyorlar. Biz çalışırken bazen iyice 
zorlanmaya başladığımızda; “ne 
oluyor bu makinaya, hızlandı 
sanki“ diyorduk. Üretim hedefinin 
gerisine düştüğümüzde, müdür 
evden hızı artırıyormuş. Bunu 
sonradan öğrendik. Belki o yoğun-
lukta çoğu kez fark etmiyoruz da 
hızın arttığını. Sadece yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Makinanın bir parçası 
oluyoruz. Bu makine ilk geldiğinde, 
daha az ses ve toz çıkaracağı, işi-
mizin kolaylaşacağı söylendi bize. 
Böyle söylediklerinde anlamıştık 
bir pislik olduğunu. Çünkü hiçbir 
yeni makine işçinin çıkarına değil-
dir. Tek amaç üretimi artırmaktır ki 
bu da bizim daha çok yorulmamız 
demek. 

“Devletin pisliği!“
Tabi ki maaşımız artmadan, 

ayrıca ses de, toz da iki katına çıktı. 
Maaşımız artmadan dedim ya; her 
yıl asgari ücrete yapılan zamma 
oranla, belli bir zam yapılır. Bu yıl 
o da yok, yani var da 90 lira dalga 
geçer gibi. Müdüre sorduğumuzda 
patronun cevabını söyledi bize. Ce-

vap şu: “Devletin 
pisliğini biz temiz-
leyemeyiz. Beğen-
meyen, çalışmasın. 
Kapı orada!“ 

Şimdi “devletin 
pisliği“ derken 
devletin çok zam 
yaptığını düşünü-
yor ve kendilerinin 
ona orantılı bir 
zam yapamayacak-
larını mı kastedi-
yor? Yoksa batan 
ekonomiyi kast 
ederek işçiyi sefa-
letten biz kurtara-
mayız mı demek 
istiyor? Orasını 
bilemem ama son 
söylediği çok açık. 

Bizim de cevabımız bir o kadar 
net olmalı. Kademeli olarak iş 
yavaşlatmaya başlıyoruz, yan çizen 
arkadaşlarımız var tabi. Üç vardiya 
olmamız, her vardiyanın üretiminin 
bakır ve toz olarak iki ayrı bölüm-
den oluşuyor olması sıkıntı yaratı-
yor. Net iki bölümde iş yavaşlatma 
olmazsa, iş yavaşlamıyor. Bir vardi-
yada, bu uyum sağlansa da yavaş-
layan üretimin diğer vardiyalarda 
hızlanarak telafisinin yapılmaması 
gerekiyor. 

“Sadakat primi“ 

Peki, bu koşullarda çalışıp da 
nasıl itiraz edilmiyor? İlk defa 
burada görüyorum. “Sadakat pri-
mi“ dedikleri bir şey var. 1000 TL 
fazladan para veriyorlar. Her ay 
haftalık izinler dışında, yani ayda 
dört günün dışında, raporlu da 
olsan bir gün bile işe gelmediğinde 
kesiyorlar primi. Ama bununla da 
kalmıyor, “şirket menfaatlerini ve 
üretimin verimliliğini“ düşünerek 
hareket etmen gerekiyor. Burada-
ki “şirket menfaatlerinin“ anlamı 
çok geniş. Kısaca, biz ne diyorsak 
yapacaksın, itiraz etmeyeceksin, 
hata yapmayacaksın demek. Yani 
diyelim malın yanlış çıkmasına 
sebep olacak bir hata mı yaptın, 
gitti 1000 TL. Yanlış bulduğun bir 
şeye karşı mı çıktın ya da molala-
rı fazla mı uzattın, gitti... Yanlışı 
doğruyu patron bilir. Çünkü 1000 

TL veriyor. Aslında her şeyi bahane 
edip kesebilirler bu parayı, çünkü 
“inisiyatif dahilinde“ veriyorlar. Ne 
demek o? “Canım isterse“ demek. 
Patrona sadık bir işçi olursan de-
mek. Adı üstünde; “sadakat pri-
mi“...

Bildiğimiz maaşın adı da ’liya-
kat pirim’ olmuş. Bu da aldığın 
paraya layık olacaksın ya da işini 
layıkıyla yerine getireceksin de-
mek. Yemekhanenin duvarına da 
asmışlar bunları. İyi de arkadaş biz 
zaten emeğimizi satmıyor muyuz? 
Daha neyimiz var ki? Biraz daha 
fazla para için hangi değerlerimizi 
satacağız? Yetmedi mi artık, bıçak 
kemiği çoktan geçmedi mi?

’Bizim de bir olma vaktimiz 
gelmedi mi?’

Bu pirim uygulamasını ilk bu-
rada görüyorum ama bizim gibi 
koşullarda çalışan daha birçok işçi 
arkadaşlar var, biliyorum. Hepsine, 
hepimize sesleniyorum. Aynı ko-
şullarda çalıştırılıyoruz, çünkü bizi 
çalıştıranların kafaları bir. Onlar or-
tak bir akılla çalıştırıyorlar bizi. Bi-
rer makine parçası olarak görüyor-
lar, bozulursa değiştirebilecekleri 
bir makine parçası gibi. Trilyonları 
bizim sırtımızdan ceplerine indirir-
ken bize bir maskeyi, düzgün bir 
havalandırma sistemini çok görü-
yorlar. Fazladan alacağımız üç beş 
kuruş ciğerlerimizi geri getirebilir 
mi? Ya da en tehlikeli ortamlarda 
hiçbir can güvenliğimiz ve sosyal 
yaşamınız olmadan çalışmamızın 
karşılığı asgari ücret mi?  Ya da kaç 
para? Onlar bir düşündükleri için 
bizi bunlara razı edebiliyorlar. Razı 
edebilmek için bu kadar yol bulu-
yorlar. Çünkü biliyorlar, biz razı 
olmazsak, biz olmazsak kendileri 
de var olamazlar.  

Onlar biliyorlar, biz bilmiyoruz. 
Bizim de bilmemizin vakti gelmedi 
mi? Bizim de bir düşünmemizin, 
ortak hareket etmemizin vakti gel-
medi mi?

İzmir Aliağa’dan bir İşçi Gazetesi okuru 

“Bu bölümde bir ay çalıştıktan sonra ağzınızdan burnunuzdan kan 
gelmeye başlıyor“
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Tarih Geleceğin Anahtarıdır!

Öğrenci hareketinin olduğu kadar 
işçi hareketinin de düzene karşı 

tepkilerini dile getirdiği birçok eyleme 
kucak açan Beyazıt Meydanı, 16 Mart 
1978’de kanlı bir katliama sahne oldu. 

Devlet; 1970’li yılların ortalarından 
itibaren hızla yükselmeye başlayan işçi 
hareketi ve devrimci hareketin önünü 
kesmek için MHP’li-Ülkücü faşistle-
ri kullanılarak bir katliamlar süreci 
başlattı. Üniversiteler saldırının odak 
noktası oldu. Bu üniversitelerden birisi 
de İstanbul Üniversitesi idi.

Aralık 1977 tarihinde Adalet Parti-
si’nden 11 Milletvekili istifa edince 2. 
Milliyetçi Cephe hükümeti azınlıkta 
kalarak düşmüş, AP’den istifa eden 11 
Milletvekiliyle birlikte iktidara CHP 
taşınmıştı.

Bu süreçte yeniden örgütlenerek bir 
araya gelen devrimci öğrenciler, faşist-
ler tarafında işgal edilmiş fakülte ve 
üniversitelere girmeyi başardılar.

Ancak polis destekli faşist tehdit 
devam ediyordu. Bu nedenle öğrenciler 
okul çıkışında topluca hareket edip, 
belirli bir yere kadar topluca yürüyüp 
oradan dağılıyorlardı.

16 Mart’ta dikkati çeken bir değişik-

lik olmuştu. Her gün öğrenciler polis 
gözetiminde okul kapısından çıkarlardı. 
O gün polis ekipleri değiştirilmişti.

Başlarında, Hrant Dink cinayetinde 
Trabzon Emniyet müdürü olan Komiser 
Reşat Altay vardır.

Saat 13.45 de öğrenciler ana kapıdan 
çıkarlar. Dışarıda “Beyazıt Komünistle-
re mezar olacak“ diye slogan atan faşist 
gurup vardır.

Topluca yürüyen öğrenci gurubunun 
başı Eczacılık Fakültesi’ne geldiği an 
öğrencilerin ortasına atılan bir bomba 
patladı. Arkasından da öğrenciler silah-
larla ateş altına alındı.

Saldırıda; Hatice Özen, Cemil Sön-
mez, Baki Ekiz, Turan Ören, Abdullah 
Şimşek, Hamit Akıl, Murat Kurt isimli 
öğrenciler hayatını kaybederken kırktan 
fazla öğrenci de yaralanmıştı.

Katliam büyük tepkilerle karşılandı. 
DİSK, katliamın sorumlularının açığa 
çıkarılması için 20 Mart’ta, ülke çapında 
“faşizme ihtar eylemi“ düzenledi. Eyle-
me, DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü 
işçilerin yanı sıra; tüm devrimci örgüt-
ler, eğitim emekçileri, sağlık emekçileri 
ve demokratik kitle örgütleri katıldı. 
Öğrenciler, derslerini boykot ederek 

eylemlere katıldılar.
Katliamın faillerinden Zülkif 

İsot, katliamı itiraf etti. Ancak 
olayın aydınlanmasına kat-
kıda bulunamadan Latif Aktı 
adlı ülkücü arkadaşı tarafın-
dan öldürüldü. 

Tanıklara ve delillere rağ-
men bir katliam davası daha 
zaman aşımına uğratılarak 
devletin karanlıklarına gö-
müldü. Çünkü devlet katilin 
bizzat kendisi idi... 

Unutmayacağız!

16 Mart Beyazıt Katliamı

İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde 12 
Mart 1995 akşamı kahvehane ve 

pastanelerin devlet güçleri tarafından 
taranmasıyla başlayan ve farklı 
mahallelere de yayılarak 4 gün süren 
olaylarda, 17’si Gazi’de 5’i Ümraniye-1 
Mayıs Mahallesi’nde olmak üzere 22 
kişi hayatını kaybetti, çoğu ateşli silahla 
olmak üzere yüzlerce kişi yaralandı. 

Saldırının ardından sokağa dökülme-
ye başlayan Gazi halkı, Cemevi önünde 
toplanarak protesto gösterilerine başla-
dı. Bir süre sonra mahalle karakoluna 
doğru yürüyüşe geçen kitlenin üzerine 
polis tarafından ateş açıldı, bir kişi ha-
yatını kaybetti... 13 Mart’ta, İstanbul’un 
birçok semtinden gelen aleviler ve 
devrimci örgütlerin katılımıyla büyük 
bir protesto ve direniş başladı. Devlet 

güçlerinin saldırısı da yoğun oldu, 15 
kişi hayatını kaybetti. İstanbul valiliği, 
üç mahallede sokağa çıkma yasağı ilan 
etti. 

Devrimcilerin ve mahalle halkının 
kararlı direnişiyle sokağa çıkma yasağı 
boşa çıktı. Gazi’deki direniş ateşi, 14 
Mart günü Ankara-Kızılay’a sıçradı. 
Kızılay Meydanı’nda toplanan 10 bini 
aşkın kişiye yapılan polis saldırısında 
onlarca kişi yaralandı. 15 Mart günü, 
Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi sokağa 
çıktı. Buradaki polis saldırılarında da 5 
kişi yaşamını yitirdi ve mahallede soka-
ğa çıkma yasağı ilan edildi. 

Gazi’deki büyük direniş, 12 Mart’ta 
gerçekleşen saldırının tarihe bir katliam 
olarak geçmesini aştı. Maraş katliamı, 
Sivas katliamı Gazi’de tutmadı. Gazi 

mahallesi halkı, devrimcilerin 
önderliğinde katliamı direni-
şe çevirdi. 

O yıllarda gelişen toplum-
sal hareketi ve etkisi giderek 
artan Kürt hareketini kırmaya 
yönelik katliam tertibi ağır 
bedelin de ödendiği bu dire-
nişle boşa çıkarıldı, katliamcı 
devlet yanıtını aldı. 

İki, üç, daha fazla direniş, 
daha fazla Gazi!

12 Mart Gazi Direnişi

30 Mart 1972’de Türkiye 
Devrimci Hareketi’nin önde 

gelen on lideri Tokat’ın Niksar 
ilçesine bağlı Kızıldere köyünde 
kuşatıldılar. Gün sona ererken 
10 devrimci ve rehin tutulan 
ikisi Kanadalı, biri Bitanyalı üç 
teknisyen hayatlarını kaybetti.

12 Mart 1971 askeri darbesi 
sonrası silahlı mücadele başlatma 
kararı alan Türkiye Halk Kurtuluş 
Ordusu (THKO) önderlerinden 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan hakkında, yakalan-
malarının ardından idam hükmü 
verildi. Türkiye Halk Kurtuluş 
Partisi-Cephesi (THKP-C) kurucu-
larından Mahir Çayan önderliğin-
deki bir grup devrimci, üç dev-
rimcinin 
idamını 
engelle-
mek üzere 
harekete 
geçtiler. 

Sinop’ta-
ki NATO 
üssüne 
baskın 
yaparak 3 
görevliyi 

kaçırdılar. Ancak 26 Mart’ta Ün-
ye’de ablukaya alınınca buradan 
ayrılarak, Tokat Niksar’ın Kızılde-
re köyüne geçtiler. Evde etrafları 
sarılan Mahir Çayan ve yoldaşları 
teslim olun çağrısına, “biz buraya 
dönmeye değil ölmeye geldik“ 
yanıtı verdiler. Ağır silahlarla 
yapılan saldırıda on devrimci 
yanlarındaki üç rehineyle birlikte 
katledildi.

Anadolu devrim tarihine dev-
rimci dayanışmanın ve kararlığın 
en net örneklerinden birini miras 
bırakan Mahir Çayan ve yoldaşla-
rını saygıyla anıyoruz.

Yolunuz yolumuzdur!
Devrim kahramanları ölümsüz-

dür!

30 Mart Kızıldere; ’On’lar 
kavgamızda yaşıyor!

Pek çok ulus baharın gelişini 
bayram olarak kutlar, ancak 

Kürtler için Newroz apayrı bir 
anlam taşır. Kürtlerde Newroz, 
Kürt halkının demirci Kawa 
önderliğinde Asur kralı Dehak’ın 
zulmüne başkaldırdığı, isyanı 
zaferle taçlandırdığı gündür. 

Esası Farsçadan gelen “New-
ruz“, aynı anlamda olmak üzere 
Kürtçede Newroz’dur. New: Yeni, 
Roz: Gün, “Yenigün“ anlamın-
dadır. Bahar, doğanın uyanışıdır. 
Toprağı sürme, dalları budama; 
kışın ’tembelliğinden’ sıyrılıp mü-
cadeleye atılma zamanıdır. 

Kürt tarihinde Newroz Bayra-
mının çıkışı ve tarihi şöyle anlatıl-
maktadır:

Kürt mitolojisindeki Kawa 
efsanesinde; M.Ö. 600’lü yılların 
başında Kürt Kral Cemşid’i yıka-
rak yerine geçen zalim Asur kralı 
Dehak’ın Kürt halkından Kawa 
adında bir demircinin isyanı ile 
öldürülmesi anlatılmaktadır. Bir 
efsaneye göre de Kawa Kürt Med 
Generalidir. 

Zalim Dehak’a karşı ayaklanan 
Kawa önderliğindeki Kürtler, 21 
Mart 612 yılında Asurluların baş-
kenti Ninova’yı kuşatır (Ninova, 
Erbil şehrinin sınırlarında yer alan 
tarihi bir kenttir) ve Kral Dehak’ı 
öldürerek sarayını yakarlar.

Zalim yok edilir, Mezopotam-
ya halkları özgür olur ve bugü-
ne “Newroz“ der Kürt halkı. O 
günden sonra her 21 Mart günü 
zalim Dehak’ın sarayını yakan 
ateşi yakıp Newroz’u bir bayram 

olarak; bir direniş ve başkaldırı 
günü olarak kutlarlar.

Günümüz zalimleri tarafın-
dan katledilen Kürt bilgesi Musa 
Anter, “Bu efsane Kürtler tara-
fından kendilerini güçlü ve farklı 
hissetmeleri için bir hatırlatıcı güç 
olmaktadır ve yaktıkları ateş de 
özgürlüklerinin simgesi haline gel-
miştir“ demişti.

Bugün Dehak’ları aratmayan za-
limlere karşı süren büyük direniş 
ve özgürleşme kavgası, ödenen 
büyük bedellerle serpilip gelişme-
ye devam ediyor.

Tüm halkların Newroz’u kutlu 
olsun!

Newroz Piroz Bê!

’Efsane’ sürüyor; Newroz Piroz Bê!
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Emeğimiz, Bedenimiz, Doğamız İçin Adalet Biziz!

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir 
olmak üzere Anadolu’nun 

dört bir yanında yasaklara 
rağmen binlerce kadın 8 Mart 
için meydanlarda buluştu. Pek 
çok yerde gerçekleşen polis 
saldırısına rağmen kadınlar, 
direngen ve kararlı bir tutumla 
barikatları aşarak basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

İstanbul
6 Mart’ta Eşitlik, İlerici Kadınlar 

Derneği, FKF’li Kadınlar, Kadın 
Meclisleri, Kadınlar Direnişte, 
İlerici Kadınlar Derneği, DİP’li 
Kadınlar, Kırmızı Gazete ve Sosya-
list Kadın Hareketi’nin ortak olarak 
yaptığı eyleme sendika hakkı ve 
işten atmalara karşı direnen Pas 
South direnişçileri de katıldı. 

Eylemde Sosyalist Kadın Hareketi 
adına yapılan konuşmada şunlar 
söylendi: 

“Kapitalizm, ekonomik, siyasal, 
iklim krizi ile çürümüştür. Bu çürü-
müş düzeni yıkacak olanlar dire-
nişe devam eden işçilerdir. Birbiri-
mizin gücünü görelim. Bu düzen 
tarihin çöplüğüne gönderilecek ve 
sosyalizm doğacak“

İstanbul - Feminist Gece 
Yürüyüşü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde Taksim’de 20. kez düzen-
lenen Feminist Gece Yürüyüşü Va-
lilik kararıyla engellenmek istendi. 
Polis meydanı ve İstiklal Caddesi’ni 
abluka altına aldı. Hemen hemen 
her sokağı bariyerlerle kapatan 
polis ara sokaklarda kadınlara biber 
gazıyla saldırdı.

Polis saldırıına rağmen dört bir 
koldan Taksim'e çıkmaya çalışan 
kadınlar, Sıraselviler Caddesi'nde 
barikatı aşarak basın açıklaması 
yaptı.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunan 
açıklamada, "Sokağı terk etmi-
yoruz, isyanımızı büyütüyoruz" 
denildi.

İzmir
İzmir’de Kadın Platformu’nun 

çağrısı ile bir araya gelerek 8 Mart’ı 
kutlamak isteyen kadınlar Alsan-
cak’ta toplandı. Toplanan kadınla-
rın yürümesine polis engel oldu. 
Direnen kadınlar polis barikatını 
açtırarak, “Krizin yükü patronla-
ra“, “Nefrete inat yaşasın hayat“, 

“Nafaka 
hakkı gasp 
edilemez“, 
“Jin jiyan 
azadi“, “Sa-
vaşa hayır 
barış hemen 
şimdi“ slo-
ganları eşli-
ğinde cadde 
boyunca 
yürüdü.

Zamların 
geri alınma-
sı, ücretlere 

ek zam yapılması, 
şiddetin, sömürü-
nün ve savaşın son 
bulması, İstanbul 
Sözleşmesi’nin 
tekrar yürürlüğe 
girmesi gibi taleple-
rin ön plana çıkığı 
basın açıklamasın-
da 8 Mart’ın tüm 
dünyada emekçi 
kadınların kapitalist 
sömürüye, eşitsizlik-
lere, mahkum edil-
dikleri korkunç çalışma ve yaşama 
koşullarına karşı mücadele günü 
olduğunu hatırlatıldı ve “Dünyanın 
her yerinde olduğu gibi İzmir’de 
eşitlik, özgürlük, insanca bir yaşam 
taleplerimizle sokaklardayız“ de-
nildi. Ayrıca, güvenceli iş, insanca 
ve eşit ücret talepleri dile getirildi 
ve direnişteki emekçi kadınlara, 
Farplas, Alpin Çorap, Oppo, Mig-
ros Depo, Pas South işçilerine selam 
gönderildi. 

Ankara
Kadınlar 6 Mart’ta Ankara Kadın 

Platformu olarak Anıtpark’ta bir 
miting gerçekleştire-
rek şiddete, krize ve 
yoksulluğa karşı kadın 
mücadelesini büyüte-
ceklerini dile getirdi. 

Çok sayıda kadın 
örgütünün ortaklaşa 
düzenlediği eylem 
Sakarya Caddesi'nde 
gerçekleştirildi.

Sakarya Caddesi’nde 
eylem öncesinde alana 
giriş yapmak isteyen 
kadınları engellemeye 
çalışan polis, bir grup 

kadını gözaltına aldı. 
Sosyalist Kadın Hareketi’nden 

kadınlar engellemelere rağmen ba-
sın açıklamasını okuyarak baskılara 
karşı direneceklerini,  sömürüye, 
şiddete, hukuksuzluklara boyun 
eğmeyeceklerini dile getirdi. 

Ankara- Feminist Gece 
Yürüyüşü 

Madenci Anıtı önünde yapılmak 
istenen eylem yoğun polis abluka-
sı nedeniyle Sakarya Caddesi'nde 
yapıldı. Binlerce kadın; sloganlar, 
zılgıtlar, halay ve danslarla 8 Mart'ı 
selamladı.

Direnisteyiz- 9 Mart 2022

Sömürüsüz eşit ve özgür bir dünya için Her Gün 8 Mart Her Gün Kavga!

Ülkenin pek çok yerinde işçi ve emekçiler 
direnişlerine devam ediyor.  Farplas, 

Alpin Çorap, Oppo, Migros Depo gibi pek çok 
direnişte kadınların en önde olduğu görülüyor. 
Direnişlerin bir bölümü kazanım ile sonuçlandı, 
devam eden direnişlerde işçilerin kararlılığı göze 
çarpıyor. 

Pas South işçileri eylemde
Çerkezköy OSB’de faaliyet yürüten, Arçelik, 

B/S/H gibi firmalara üretim yapan Pas South’ta 
ağır çalışma koşullarına karşı Petrol-İş Sendika-
sında örgütlenen ve işten atılan işçilerin dire-

nişleri devam ediyor. Sosyal medya hesapları 
üzerinden video paylaşan işçiler yağan kara ve 
dondurucu soğuğa rağmen fabrika önünde dire-
nişlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söylüyor. 

Pas South’ta çalışan işçilerin yüzde 90’ı kadın-
lardan oluşuyor. Kadınlar özellikle hukuksuz-
lukların canlarına tak ettiğini dile getiriyorlar. 
Fabrikada iş olmadığında işçilere tatil verildiğini 
ve bunun fabrikaya borç olarak tanımlandığı-
nı, sonrasında mesaiye kalsalar bile bu borçtan 
düşüldüğü için telafi ücretlerini alamadıklarını 
söylüyorlar. Yani fabrika, işçileri emekleri üzerin-
den borçlu hale düşürerek işçilerin hakkını gasp 
etmiş oluyor. 

İşçiler mücadelelerini sonuna kadar devam 
ettireceklerini söylüyorlar:

“Şu anda buradayız, direniyoruz. Güçlü 
durmaya çalışıyoruz. Soğuğa rağmen hepimiz 
kapının önünde direniyoruz. Her daim arkadaş-
larımızın yanındayız. Onlar da bizim yanımızda. 
Buradan da sendikalaşmaya çalışan arkadaş-
larımız, özelikle kadın arkadaşlarımız varsa 
kesinlikle yollarından vazgeçmesinler, her daim 
haklarını savunsunlar, haklarını arasınlar, hiçbir 
haksızlığa boyun eğmesinler“

Ekmek ve Gül, 10 Mart 2022

Emekçi kadınlar direniyor

DİSK’e bağlı Genel-İş’in Araştırma Dairesi 
EMAR’ın (Emek Araştırma) her yıl 8 Mart 

öncesinde hazırladığı Kadın Emeği Raporu 
yayımlandı. Raporda şu veriler öne çıkıyor:
• İstihdamda cinsiyet açığı Türkiye’de yüzde 

39,1, yani kadınların erkeklere göre emek 
piyasasında yer alma oranları oldukça düşük.

• Türkiye, kadın işsizlik oranının en yüksek 
olduğu ülkelerden biri. 2020 yılında geniş 
tanımlı kadın işsiz oranı % 36,6 oldu.

• TÜİK 2021 yılı verilerine göre geniş tanımlı 
genç kadın işsizliği 943 bin (% 42,7) 

• 13,3 milyon kadın ücretsiz bakım emeği 
verdiği için çalışma hayatına katılamıyor.

• Türkiye’de her 10 kadından 3’ü kayıt dışı 
çalışıyor. Yarı zamanlı çalışan kadınlarda bu 
oran %73.

• Erkekler, kadınlara göre % 27 oranında daha 
fazla kazanıyor

• Her 10 kadın işçiden sadece biri sendikalı
Direnisteyiz- 1 Mart 2022

Genel İş Kadın 
Emeği Raporu’nu 
yayınladı
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Ya Ölü Yıldızlara Hayatı Götüreceğiz Ya Dünyamıza İnecek Ölüm!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı 
“Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik“teki değişikliğine göre;
“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yü-

rütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik 
olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faali-
yetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün 
olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürüte-
cek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite 

ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla 
Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma tak-
vimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti 
yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada maden-
cilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere 
ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı 
dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.“

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok ilde 
“zeytinime dokunma“ eylemleri gerçekleştirildi. 
İstanbul’da 4 Mart’ta Kadıköy’de İklim Adaleti 
Koalisyonunun çağrısıyla bir araya gelen yaşam sa-
vunucuları, 5 Mart’ta da   Beşiktaş’ta Kartal heykeli 
önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. 
Manisa’da Akhisar Çevre Platformu, Salihli Çevre 
Platformu ve EGEÇEP’in çağrıcılığıyla Akhisar’da 
toplanan yaşam savunucular basın açıklaması yaptı. 
Ayrıca İzmir, Muğla ve Çanakkale’de bir araya ge-
len yaşam savunucuları yaptıkları basın açıklamala-
rıyla bu yasaya neden karşı olduklarını dile getirdi-
ler. Yapılan açıklamalarda yönetmelik değişikliğinin 
bir ekolojik kırım olduğuna vurgu yapılırken, 
Bakanlık’a kararı geri çekme çağrısı yapıldı. Ayrıca 
yönetmelik değişikliğine karşı hukuki sürecin de 
başlatılacağı ifade edildi. 

Zeytinlikleri katletmenin önü açıldı

Kapitalizm öyle bir sistemdir ki, gözü 
yağmadan, talandan, kardan başka 

hiçbir şey görmez. Kapitalist devletlerin 
amacı, bir avuç olan burjuvaların 
zenginliklerine zenginlik katmaktır. 
Kapitalist devletler buna göre organize 
olurlar. Var olan tüm kurumlarının temel 
amacı budur. Yasalar bir avuç zenginin 
mülklerini korumak için vardır. O yüzden 
değil midir ki “adalet mülkün temelidir.“ 
Kapitalist devletlerde yöneticilerin kim 
oldukları ikinci sıradadır. Önemli olan 
burjuvaların çıkarlarını en iyi koruyacak 
yönetici olması. Bununla beraber halkta, 
işçilerde oluşacak huzursuzlukları da 
bastırabilecek kişiler gereklidir.  Gerekirse 
orduyu, polisi devreye sokabilecek kişiler 
yönetmelidir ülkeleri. 

Kapitalist devletlerde kimin yönetici 
olacağına bu burjuvalar karar verir. 
Çok uluslu büyük şirketler karar verir. 
Halk sandığa giderek kendi seçiyorum 
zanneder ama hiçbir zaman sandığa atılan 
oy ile sandıktan çıkan oy aynı olmamıştır. 
Hani derler ya önemli olan sandığa ne 
atıldığı değil, onu kimin saydığıdır diye. 
İşte tam o hesap. 

Bizim ülkemizin yöneticileri de, hem 
kapitalist bir ülke yöneticisi olmalarından 
kaynaklı, hem de sömürge bir ülkenin 
yöneticileri olmalarından kaynaklı 
durumlarına uygun hareket ediyorlar. 
Yöneticilerinden kastımız tüm düzen 
partileri ve onların kadrolarıdır. İktidar 
olan kimse sisteme uygun yasa çıkarır, 
muhalefet olan kimse onlarda sisteme 
uygun karşı koyuyormuş gibi yapar, bu 
oyun böyle sürüp gider. Ta ki halk yeter 
artık deyip sokaklara çıkana dek. 

Şimdilerde yine buna uygun bir senaryo 
sergileniyor. İktidar olan ak parti yeni bir 
yasa ile zeytinlikleri maden sahalarına 
açıyor. Çıkarılan bu yasa 1939 yılında 
çıkarılan zeytinlikleri koruma yasasını 
boşa düşürüyor. Daha önce de çıkardıkları 
su yasası ile ülkedeki tüm suları temiz su 
göstermenin yolunu bulmuşlardı. Geçen 
Ege’de çıkan yangınlar sırasında, daha 
yangınlar devam ederken yangın alanla-
rının turizme açılmasına izin veren yasa 
yine bunların eseri değil mi. Artvin’in 
doğa harikası yaylalarına maden arama 
izni veren, tüm Karadeniz’i “yeşil yol“ 
projesi ile katleden yine aynı yöneticiler 
değil mi. 

Bu ülkenin yöneticileri, iktidarı ve 
muhalefeti ile üzerlerine düşen görevi 
gayet güzel yerlerine getiriyorlar. Onların 
görevi bir avuç burjuvanın çıkarları 
uğruna ülkeyi talan etmektir. Ülkenin her 
karış toprağını ranta açıp yağmalanmasını 
sağlamaktır. 

Bu talanı durdurmak mümkün, bu 
yağmayı engellemek olanaklıdır. Ülkenin 
birçok yerinde gelişen direnişler bizlere 
umut olsun, yolumuzu aydınlatsın. Her 
türlü haksızlığa karşı, doğamızın talanına 
karşı, ranta ve yağmaya karşı yaşasın 
direniş. 

Lokman Yıldız

Yaşasın Direniş

Önceden iyi ve kirli olarak ayrılan su kalitesi 
sınıflandırılması Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çok iyi, 
iyi ve orta olarak değiştirildi. Kirli su tanımının 
kaldırıldığı yönetmelikle çok kirli sular bile orta 
kalitede gösterildi

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği,16 Haziran 
2021’de Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’ne göre 
uyumlandırıldığı duyurularak değiştirildi. ’İyi’, 
’az-orta’, ’çok kirli’ olarak nitelendirilen su kalitesi 
sınıflandırılmaları ’çok iyi’, ’iyi’, ’orta’ olarak değiş-

tirildi. ’Kötü kalite’ çok kirli suların sınıflandırıldığı 
dördüncü sınıf kaldırıldı.

Fakat AB Birliği Su Çerçeve Direktifi’nde orta 
seviyenin altındaki suların zayıf veya kötü olarak 
sınıflandırılması bulurken yönetmelikte ortalama 
statünün altındaki sular için kötü nitelikteki sular 
sınıflandırılması yapılmadı. Böylelikle çok kirli su-
lar bile orta kalitede bir suymuş gibi gösterildi.

Çevre ve halk sağlığını etkileyebilir
Bursa Su Kolektifi üyeleri Ziraat Mühendisi Şafak 

Şenel Erdem ve Çevre Mühendisi Sultan Gülsün, 
çok kirli suların orta kalite olarak gösterilmesine 
Nilüfer Çayı’nı örnek gösterdi. Bursa Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) analizlerine göre 
Nilüfer Çayı, dördüncü sınıf (çok kirli) su kalite-
sinde geçiyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle 
Nilüfer Çayı için ’orta kalitede su’ nitelemesi yapıl-
dı. Yönetmeliğe göre orta kalite sular, gıda, tekstil 
gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç arıtıldıktan 
sonra su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılabiliyor. 
Erdem ve Gülsün, bu sınıflandırmanın çevre ve 
halk sağlığını etkileyebilecek durumların yaşanma-
sı riskini arttırdığını söyledi.

Yeni yönetmeliğe göre kirli su kalmadı

Erzincan’da rant uğruna insan yaşamı dahil her 
şey gözden çıkarıldığı anlaşılıyor

Kanadalı şirket,  Çalık Holding’le birlikte 10 yıldır 
Fırat’ın dibine milyonlarca ton zehirli atık yığıyor. 
Deprem fay hatta üzerine kurduğu 197 futbol sahası 
büyüklüğündeki zehir barajını doldurdu. Şimdi 
zehir barajını iki katına çıkarmaya çalışıyor.

Oluşturdukları atık havuzu zehir toplamaya 
yetmediği için buharlaştırıcı makineler aracılığıyla 
buharlaştırıyor ve atmosfere salıyor. Erzincan bütün 
doğası ile zehir soluyor. 

Yılda 9 bin ton kullandığı sülfürik asit miktarını 
122 bin tona, yılda 6 bin ton kullandığı siyanürü 
11 bin tona çıkardı. Keban, Karakaya ve Atatürk 
barajlarını besleyen Fırat’ın dibindeki zehir dağları 
her geçen gün büyüyor; şimdi ise sıra atmosferi 
kirletmeye geldi.

Zehir saçan madene karşı mücadele eden İliçli 
vatandaş Sedat Cezayirlioğlu, “Türkiye’nin Çerno-
bili“ diye haykırıyor. Cezayiroğlu durumu sosyal 
medyada atmosfere salınan zehirli gaz eşliğinde 
duyurmaya çalışıyor.

Konu rant olunca yetkililerin bu durumu ciddiye 
almazlar. Gelecek felaketi durdurmak halkın duyar-
lılığına bakıyor.

Erzincan Çernobil’e dönüyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle zeytinlikler maden 
talanına açıldı. 
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Esir Değil İşçiyiz, Yarının Sahibiyiz!

İşçi Gazetesi: Fabrikayı işgal etti-
niz, çatıya çıktınız... Sizi bu sürece 
getiren durum neydi? 
Farplas işçisi: Sürekli baskı görü-
yorduk, su içmemizi bile yasakladı-
lar. Makine başını terk etmememizi 
söylüyorlar; artık yıldık. Zaten bu 
son asgari ücret belli olduktan son-
ra insanlara 5 lira, 10 lira, 15 lira, taş 
çatlasın 100 lira zam yaptılar; “Yeter 
artık“ dedik hepimiz. Bu şekilde 
örgütlendik ve kabine toplandı. 
Daha sonrasında enerji kesintisin-
den dolayı bizi evlere gönderdiler, 
idari izin saydılar. İdari izindeyken 
de bizleri işten çıkardılar. Evimize 
tebligat gönderdiler. Çıkışları kimi-
mize sigortadan gelen mesajlarla 
öğrendik, kimimiz de fabrikayı 
arayıp öğrendik, sigortayı aradık 
öğrendik. Biz de içerdeki arkadaş-
ları kurtarmak için, onlar da böyle 
bir durumu yaşamasınlar diye bu 
şekilde bir eylem yaptık, çatıya 
çıktık.
Çatıdan sonraki süreçte ne gelişti?
Bizim açımızdan hiçbir şey gelişme-
di. İçerdeki arkadaşlar açısından da 
sadece ücretler konusunda gelişme 
oldu. İyileştirmeler yapıldı, bayram 
parası, yıllık izin parası, yakacak 
parası, ikramiyeler gibi ek gelirler-
de atış oldu. Maaşlarda da ekstra 
artışlar oldu. Bizim açımızdan 
hiçbir gelişme olmadı.
Genelde maaş sistemi nasıldı? İk-
ramiye vb. var mıydı?
3 ayda bir yüzde 75 ikramiyemiz 
var. Yıllık izin paramız var ki çok 
komik bir rakam, 150 lira. Bayram 
parası da 200 lira civarı. Yılda 3 tane 
de erzak fişimiz var, o da 250 liray-
dı, şu an ne oldu hiç bilmiyorum. 
Bu ay alacaktık, zaten alamadan 
kapı önüne koyulduk.
Çok uzun süredir çalışıyorsunuz, 
senelik ortalama maaş ne kadar?
Ben bu sene 20’nci yılımı çalışı-
yorum, şu an benim maaşım brüt 
6.200, net maaşım 5.200 oldu. Biz o 
gün kapıda toplandığımızda CEO 
bize söz verdi, görüntülerimiz de 

zaten bütün arkadaşlarımızın elin-
de var; ’bu olaydan dolayı kimseyi 
işten çıkarmayacağım’ diye söz 
verdi. 150 kişi kapıdayken kendisi 
bu sözü verdi, ama sözünün içeri-
sinde şunlar vardı: 4 tane ikramiye 
yapacağım dedi, geri kalan istekle-
rinizi de arkadaşlarla görüşeceğim 
dedi. Bizim bir sayfa dolusu istek-
lerimiz vardı, liste yapmıştık ve o 
listenin içerisinde tabi ki bundan 
dolayı kimseyi işten çıkarmama da 
vardı madde olarak. Adam hiçbir 
şeyi göze almadı, bıraktı hepimizi 
kapı önüne...
Sizde gelişmeler çok hızlı oldu. 
Toplu olarak eylem yaptınız, ça-
tıya çıktınız. Bunun öncesindeki 
örgütlenmeniz nasıldı? İşyeri ko-
miteniz var mıydı, nasıl bir araya 
geliyordunuz?
Sendikayla sürekli iletişimde olan 
arkadaşlarımız vardı, onlar zaten 
bizi aradılar, dediler; “Abla, ha 
deyince çıkıp gelebilecek misiniz? 
Ben sizi arayacağım, şimdi çıkın 
gelin dediğimiz zaman gelebilir 
misiniz?“ dedi bana. “Tabi ki geli-
rim“ dedim ve bütün çatıya çıkan 
arkadaşlar da öyle yaptı. Dedim ki 
“Üretimdeki arkadaşların haberi 
var mı?“ Çünkü biz içeriye girdiği-
mizde bazı arkadaşların da haberi 
olursa onlar da bizimle gelir, maki-
nedeki arkadaşlar görünce onlar da 
gelir diye düşündük. Çocuklar dedi 
ki “Haberi var onların“. Üretime 
girdik, makinede çalışan arkadaşla-
rımızın haberi yokmuş, öyle söy-
lendi bize ama sorduğum arkada-
şım da, “Abla, bak mesaj burada, 
al bak“ dedi, gösterdi yani çocuk 
mesajı ama içeridekiler de, “Bizim 
haberimiz yoktu, olsaydı biz de ona 
göre hareket ederdik“ dediler.
Az önce anlattığın, “tuvalete bile 
yasak“ kısmını bize açar mısın?
Evet evet. Su içmeyi yasakladılar. 
“Makineyi bırakıp su içemezsiniz“ 
dediler. “Molanızda için, kalıp 
değişirken, makine arıza yaparsa 
gidip için“ diyorlardı. Su bir ihti-
yaçtır. Artı mola haricinde lavaboya 

gidemiyo-
ruz, yasak, 
kızıyorlar. 
15 dakikalık 
çay molasına 
gidiyorum, 
yemek saati-
ne 3 saat var, 
ben lavaboya 
gitmek isti-
yorum, bana 
diyor ki “Sen 
molanda git-
medin mi?“ E, 

bu ihtiyaçtır, kadını erkeği yoktur. 
İhtiyacımız geldiğinde uzun zaman 
biz lavaboya gitmeyelim mi? 
Madde koydular mı sizi işten atar-
ken; neyin üzerine attılar?
Eve gelen tebligatta 49 diyor ama 
ben onu şimdi tam nedir ne değil-
dir bilmiyorum ama biz o madde-
den ötürü işsizlik bile alamıyoruz, 
işsizliğimiz yok.
Sendika girer, hatta sendika girme-
se bile açılacak her dava kötü niyet 
davası, onlar bunu ödeyecekler...
Mecbur ödeyecekler. Benim gibi 
birkaç arkadaş daha var, raporluy-
ken işten atıldık. Raporum 20’sinde 
başladı, 26’sında bitti, kapıya top-
landığımız gün, ben toplantıdayken 
kayınvalidemden ötürü karantina-
ya alındım, eve gittim ve bir daha 
da dışarıya çıkmadım. 27’sinde 
işbaşı diyordum, akşamdan aradım, 
adam “idari izinlisin“ dedi bana. 
“Vardiya listesinde yokum, vardiya 
listesine yazın“ dedim, “yazamıyo-
ruz, bize böyle böyle dediler, İnsan 
Kaynaklarını ara öğren“ dedi. İnsan 
Kaynaklarını arıyorum, bana diyor 
ki: “Senin çıkışın 25’inde verildi, 
iş akdiniz feshedilmiştir!“ “Ben 
raporluyum, beni raporluyken nasıl 
çıkarıyorsunuz, bu büyük bir suç-
tur“ dedim, “Biz arkadaşlarla, uz-
manlarla konuşup size geri dönüş 
yapacağız“ dedi, hala dönecekler… 
Daha sonra evime tebligat geliyor 
ve saat 16.30 gibi, aynı gün bana si-
gortadan çıkışımın yapıldığı mesajı 
geliyor...
Mesela yemeğe çıkıyoruz, yemek 
kalmıyor. Gündüz vardiyasında 
yemeğe çıkıyoruz, ki 12.30’da çı-
kanlara da yemek kalmıyor. Beyaz 
yakaya gelince, çok özür dilerim 
ama, tabakları dolu dolu veriyorlar, 
bize gelince yemeğin sulu tarafın-
dan veriyorlar. Bunu yapan yemek 
şirketi. Beyaz yakaya meyve saati 
var, sabahları poğaçaları geliyor. 
Bize de gece vardiyasında geliyor 

ama beyaz yakalılara ayrıyeten hak 
tanınıyor. İşçi ayrımı çok var. 
Mesela Farplas’ın Bodrum’da oteli 
var. Her sene Ekim ayında beyaz 
yakalı bütün elemanlarını topluyor, 
uçakla Bodrum’a götürüyor, her 
şeyini karşılıyor, güya seminermiş. 
Seminer adı altında götürüyor, 2 
gün orada adamlar tatil yapıyor, 
cuma günü buraya valizleriyle 
geliyorlar, servislere binip hava-
alanına gidiyorlar iş çıkışı. Pazar 
akşamı eve dönüyorlar, pazartesi 
işe geliyorlar. Her ayın son cuma-
sı aşağıda beyaz yakaya yemek 
veriyorlar, eğlencesi oluyor, alkollü, 
yemekli, aklına gelebilecek her şey 
var. Birkaç senedir yıl sonunda eğ-
lence olmuyor, normalde oluyordu. 
Piknik yaptılar, yüzlerine, gözlerine 
bulaştırdılar, beceremediler. Daha 
sonra bu sene duydum ki Aralık’ın 
son haftasında beyaz yakalıları yine 
eğlenceye götürmüşler yemeğe...
Beyaz yakalıların sayısı nedir?
Hiç bilmiyorum. Onları yılbaşı 
eğlencesine götürmüşler, fotoğraf-
ları da gördüm, arkadaşlarda var 
bazılarının numarası, paylaşım 
yapmışlar; bize niye yok? Biz de 
insanız? Pandemi var, onlara yok, 
onlara hastalık bulaşmaz. Bir de 
ayın 20’sinde, biz kapıda ilk eylemi 
başlattığımızda, ayaklandığımızda 
CEO geldi. İlk başta gelmez, adam 
Koronaymış dediler, adam Koro-
na-Korona geldi, burada millete 
konuştu, maskesini çıkardı ve 
orada birçok kişiye hastalığı bulaş-
tırdı. Biz yapsak bunu? Ben karan-
tinadaydım, arkadaşlarım yürüyüş 
yapıyordu burada, ben yürüyüşe 
gelemedim; karantinadayım, beni 
tespit ederlerse devlete şikayet edip 
benim evime ceza gönderebilirler-
di, ama CEO’ya bunu yapamıyorlar 
çünkü para var, para konuşuyor. 
Beyaz yaka ve mavi yaka arasında 
çok ayrımcılık yapılıyor.  
Söyleşi için teşekkürler, başarılar 
dileriz...

Farplas işçisiyle röportaj...

’Su içmeyi yasakladılar, mola haricinde lavabo yasak! ’Yeter artık’ dedik’
Sendikal örgütlenme nedeniyle işten atılan ve fabrika önünde direnişlerini sürdüren Farplas işçilerinin mücadelesi sürüyor. 
Dayanışma ziyaretleri işçilere güç veriyor. Gittiğimiz fabrika önünde (isminin yer almasını istemeyen) bir kadın işçi 
arkadaşla gerçekleştirdiğimiz röportajı okurlarımızla paylaşıyoruz...
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Birkaç gündür Rusya ve Ukrayna 
savaşı biz işçilerin gündemi 

haline geldi. Aynı zamanda açız, 
yoksuluz, geçinemiyoruz ve 
dahası saatlerce mesaiye kalmak 
için can atıyoruz. Patronlar bizleri 
sömürürken, “Sen Türk’sün daha 
az sömüreyim“ demiyor. Tek tek 
biz işçilerin toplamının emeği 
milyonlarca lira değer üretirken...

Açız, yoksuluz, geçinemiyoruz.
Enerji üretim sürecinin bir parçası 

olan sektörde, binlerce kişinin çalıştı-
ğı bir fabrikada çalışıyorum. Dün çay 
molasında geçen sohbet ve güncel süreç 
üzerine yazacağım.

Bir işçi abimiz, “Benim aslım Kürt 
ama vatanım, bayrağım ve namusum 
için savaşırım, ben bu bayrağın altında 
yaşıyorum“ dedi hararetle... Kısa bir 
zaman önce de, “Rusya alır“, “Ukrayna 
vermez“ gibi bir tartışmanın içerisinde 
idiler.

Oysa açız, yoksuluz, geçinemiyoruz.
Biz işçilerin, emeğiyle hayatı 

yaratanların, yine emeğiyle bu hayatı 
durdurabileceğini görmeleri, nefes 
almak kadar önemli bir durum. Üreten 
biziz, yöneten de biz olmalıyız şiarı 
gerçekliğe dayanan bir slogandır. 

Savaş yeni başlamıyor. Irak, Afga-
nistan, Suriye, Libya dahası sayılabilir. 
Burnumuzun dibinde yüz binlerce 
insan katledildi. Sahillere vurdu bebek 
cesetleri, derin sulara gömüldü yaşama 
umudu. Bizim bu kâr savaşında, dünya 
hâkimiyeti savaşında ve bu sermaye 

sahiplerinin baş-
lattığı savaşlarda 
ölmek kaderimiz 
değil.

Bir alternatif var, 
savaşsız ve sömü-
rüsüz bir dünya 
alternatifi; SOSYA-
LİZM!

Evet abi, sen va-
tanın ve namusun 
için savaşmalısın, 
ekmek yediğin, 
hayallerinin oldu-
ğu bu topraklarda 

çocukların için savaşmalısın ama nasıl 
yapacağını öğrenerek; şimdi burada 
grev komiteleri kurmaya girişerek...

Üreten biziz, yöneten de biz olmalı-
yız.

Bu topraklara sahip çıkmak için, söz 
sahibi olmak için her fabrikada, ma-
hallede, sanayi siteleri ve iş yerlerinde, 
grev komiteleri kurarak geleceğimize 
sahip çıkabiliriz. İşçi arkadaşlarımız, 
“dış güçler iç savaş çıkartmak istiyor-
lar“ sözlerindeki korkuyu yaşama-
ları yerine, geleceklerini ellerine alıp 
örgütlenerek korkularını yenebilirlerse, 
bir savaşın çıkmasını engelleyebilme 
olanağı doğar.

İşçiyiz, açız, yoksuluz ama 
örgütlenerek kazanabiliriz.

Emperyalistlerin paylaşım savaşla-
rından biz işçilere emekçilere, daha 
adaletli, daha özgür, daha bir yaşam 
çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Nerede ne 
hak varsa bizim olan, mücadele etme-
miz sonucunda kazanılmıştır. Bugün 
bizim yapmamız gereken tek şey, “Ge-
nel grev-genel direnişi“ örgütleyecek 
güce gelmemiz için, tüm emek güçle-
rinin bu doğrultuda emek harcaması-
dır. İstediğimiz an ve dakika da Genel 
grev-genel direnişi başlatacak gücümüz 
olursa eğer, işte o zaman vatanımıza 
da, namusumuza da, ekmeğimize de, 
geleceğimize de gerçekten sahip çıkmış 
oluruz.

Savaşsız, sömürüsüz yaşamanın tek 
çıkış yolu sosyalizmi kurmaktır.

İşçi sınıfı örgütlüyse her şeydir, 
değilse hiçbir şeydir.

İzmir’den İşçi Gazetesi okuru bir metal işçisi

Gemi söküm direnişte
Dayanışma budur işte
Emekçiler aynı görüşte
Gemi söküm direniyor
Kavgamız ekmek kavgası
Sevdamız ekmek sevdası
Derdimiz vatan bekası
Gemi söküm direniyor
Arzumanım emeğimiz
Yok ki bizim derneğimiz
Örnek ekmek sevdamız
Gemi söküm direniyor
...
Dik duralım
İtildik kakıldık bakın bizler sürekli
Nasihat değil bize geçim gerekli
Ezile ezile olduk mangal yürekli
Nasihati çok dinledik biz beyler
Bir başka İzmir’in suyu havası
Koyundan pahalı saman balyası
Eylem sanma bu ekmek kavgası
Nasihati çok dinledik biz beyler
Arzumanım derki dikçe duralım
Emekçi kardeşim birlik olalım

Diyemem ki davamızdan dönelim 
Nasihati çok dinledik biz beyler. 
...
Tarihe not
Kimi halay çekip mendil sallıyor
Kimi ateş yakmış duman yelliyor
Kimi semaverde çaylar demliyor
Düğün yerine döndü gemi sökümü
Barışta sevgide herkes el ele
Gelecekte daha güzel günlere
Tarih bunu anlatacak gençlere 
Tarihe not düşer gemi sökümü
...

Köleniz değiliz
Ya direne direne kazanacağız
Ya bölüne bölüne kayıp edeceğiz
Biz bu yola baş koymuşuz 
kardeşler
Bir daha geri adım atmayacağız
Tehdidi bizim için suç sayıyorlar
Kendilerine gelince ödül sanıyorlar
Ağalar geri adım attırmak için
Her yolu deneyip kutsal sayıyorlar

Arzumanım bizim yasal 
hakkımız
Köleleşmeye bizim asıl 
tepkimiz
Bizi yok sayıyor 
olabilirsiniz
Sizden fazla üretime 
katkımız

Mehmet Ali Arzuman

OKURDAN

İşçi Gazetesi Oku, Okut, Abone Ol!

İzmir/Aliağa’da Gemi Söküm 
İşçileri 11 gün boyunca iş 

bıraktılar... Gemi Sökümü sektörü, 
çalışma koşullarının epey zor, 
hayati tehlikenin fazla olduğu 
ağır iş kollarından biridir. İşçiler 
yevmiyelerinin ve iş güvenliğinin 
arttırılması, koruyucu kıyafetlerin 
verilmesi, maaşların tam ve 
bankadan yatırılması talepleri ile 11 
Şubat’ta iş bıraktılar. 22 Şubat’a kadar 
direniş sergileyen işçiler yaptıkları 
toplu açıklama ile işlerine geri 
döndüler.

Aliağa tersanesinde yapılan gemi 
sökümü, 22 şirketten oluşan parçalı 
bir çalışma koşuluna sahip. Yaklaşık 
2000 işçi çalışıyor. Ülkemizde de 
gemi sökümü yapılan tek yer olması 
sebebiyle önemli. Yaklaşık 47 yıllık 
bir geçmişe sahip ve böylesine 

bir hak arama girişimi daha önce 
yaşanmamış.

Gemi sökümdeki direniş; 11 
Şubat’ta, bir firmadaki işçilerin ücret 
artış talebinin önce patron tarafından 
kabul edilmesi, hemen arkasından 
diğer patronların baskısı ile ücret 
artışını iptal etmesi ile başlıyor. Zam 
geri çekilince işçiler iş bırakıyor, 
o gün öğle yemeği işçilerin gözü 
önünde çöpe dökülüyor. 

Bu mesele bir sıçrama yaratıyor 
işçilerde. Bir firma ile başlayan 
süreç 22 firmadaki işçilerin katılımı 
ile devam ediyor. 12-13 Şubat’a 
geldiğimizde direnişe 1000’den fazla 
işçinin katıldığını görüyoruz. 

İzmir’den katılımın da sağlandığı, 
Aliağa ilçe merkezinde 21 Şubat’ta 
gerçekleştirilen miting sonrasında 22 
Şubat’ta direnişi sonlandırma kararı 

alındı ve işçiler işine 
geri döndü.

Direnişi 
sonlandırma 
kararının temel 
nedeni fiili greve 
katılım sayısının gün 
geçtikçe düşmesi, 
öte yandan direniş 
sürerken ücretler 
ve çalışma şartları konusunda elde 
edilen kazanımların gözetilerek daha 
ileri bir örgütlülüğe hazırlanmak için 
yıpratıcı sonuçlardan kaçınmaktı.

Kuşkusuz bu süreçte direnişin 
farklı dinamikleri arasında ortak 
bir koordinasyonun sağlanamaması 
temel handikap olarak kendini gös-
terdi. Patronlar bundan yararlandı; 
hemşehricilik, bölgecilik, ücret artışı 
vb yöntemlerle birimlerdeki bazı 

etkili işçileri de ’ayartarak’ direnişi 
zayıflattı...

Yine de Gemi Söküm bu direnişle 
şöyle bir silkinmiş oldu. Bu haliyle 
bir dizi kazanımlar elde etti. Kıymetli 
olan direnişin deneyimlerinden 
öğrenebilmektir. Çünkü işçiler olarak 
hep buna ihtiyaç duyacağız. 

Direnerek öğreneceğiz, örgütlü güç 
ile kazanacağız!

İşçi Gazetesi İzmir Temsilciliği

Aliağa Gemi Söküm’de onyıllar sonra fiili grev!

Gazetemizde yayınlanmak üzere 
yazılarınızı aşağıdaki adrese mektup ya da 

e-mail adresimize mail olarak atabilirsiniz.
Adres: Cihannuma Mah. Akdoğan Sok. 
No: 34-36 D: 5 Beşiktaş
iscigazetesi@gmail.com

 Bizi facebook.
com/iscigazetesi ve 

iscigazetesi.org üzerinden 
takip edebilirsiniz. 

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

 Bizi twitter üzerinden 
de takip edebilirsiniz. 

twitter.com/iscigazetesi

Savaşa ve sömürüye karşı grev 
komitelerini kuralım!

Gemi söküm direnişte
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi 
ordusu, Polonya, Danimarka, Norveç 

ve Fransa’yı işgal etmiş, Kuzey Afrika’ya 
yönelmişti. Asıl hedefinin Sovyetler Birliği 
olduğunu yıllar önce yazdığı Kavgam’da 
ilan eden Hitler, tüm bu işgallerin bunun 
bir ön hazırlığı olduğunu ifade ediyordu. 
Nitekim 1941 Haziranında Nazi ordusu, 
tarihin en geniş çaplı askeri harekâtı 
sayılan ünlü Barbarossa Harekâtı’na 
kalkışmış, Almanlar Sovyet topraklarına 
girerek Moskova’ya doğru ilerlemeye 
başlamıştı.

’İşgale karşı vatan savunması’nın yanı 
sıra ’faşizme karşı sosyalist direniş’in epik 
destanı Moskova Önlerinde, bu tarihi gün-

leri anlatır. Savaş muhabiri olan Aleksandr 
A. Bek’in, Kazah komutan Momiş-Uli ile 
yaptığı röportajı temel alan eser, tamamen 
gerçek kişi ve olaylara dayanmaktadır. Bu 
tarihi belgesel anlatı, Bek’in usta kalemiyle, 
heyecanla okunan, nefes kesici bir yapıta 
dönüşür.

General Panfilov’un askerî dehasının 
örneklerini gördükçe, Momiş-Uli’nin 
Kazahistan steplerinden edindiği avlanma 
deneyimlerini savaş alanına uyarlayışını 
okudukça, Kızıl Ordu askerlerinin savaşa 
sadece askerî teçhizatla değil, psikolojik 
olarak da hazırlanışını izledikçe, Alman-
ların savaşı kaybetme sebebinin “Rus 
kışı“ndan (ya da daha bilinen ifadesiyle 
General Kış’tan) fazlası olduğunu anlaya-
caksınız.

Moskova Önlerinde, benzersiz bir okuma 
deneyimi vadediyor. Hem de bir solukta!..
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1964 yapımı Sovyet filmi Askerin 
Babası, yaralı oğlunu bulmak 

için gittiği askerî hastanede, onun 
tekrar cepheye gönderildiğini 
öğrenen ihtiyar bir çiftçinin 
Berlin’e kadar uzanan yol hikayesi. 
Filmin en büyük başarısıysa 
samimiyetini ve içtenliği ekrandan 
seyirciye kadar ulaştırabilmesi.

Filmin bir yerinde, bu samimi-
yetteki rolü büyük olan Serco Ze-
keriyadze’nin canlandırdığı ihtiyar 
Georgi kendi kendine söyleniyor: 
“Burada kadınlar ateş ediyor! 
Çocuklar ateş ediyor! Oğlum 
desen… çoktan cephenin yolunu 
tutmuştur… Nereye gideceğim 
ben şimdi? Cepheye mi?“

Film: Askerin Babası
Yönetmen: Rezo Chkheidze Senaryo: Suliko Jgenti

Roman: Moskova Önlerinde
Yazar: Aleksandr A. Bek 

Akşam savaş alanına çöktüğünde
Düşmanlar yenilmişti
Telgraf tellerinin tınıları
Haberi uzaklara taşıdı
Dünyanın bir ucunda için için yandı
Bir haykırış, gök kubbede parçalanarak
Bir çığlık, çılgın ağızlardan taşan
Ve esrik, göğü aşan.
Bin dudak ilençle soldu
Bin yumruk, vahşi bir öfkeyle sıkıldı.
Dünyanın bir başka ucunda
Bir sevinç, gök kubbede parçalanarak

Büyük bir sevinç, bir eğlence, bir 
çılgınlık

Rahat bir soluklanma, gerinme
Bin dudak eski bir duayı söyledi
Bin el inançla birleşti.

Gecenin geç saatlerinde
Sayıyordu telgraf telleri
Savaş alanında kalan ölüleri
O zaman dost ve düşman sessizleşti.
Yalnız analar ağladı
Her iki yanda. Bertolt Brecht

Çağcıl söylem

“Emperyalizm genel anlamda, 
kapitalizmin temel 

özelliklerinin gelişimi ve doğrudan 
devamı olarak ortaya çıktı... Ekonomik 
açıdan bu sürecin en temel özelliği, 
kapitalist serbest rekabetin yerini, 
kapitalist tekellerin almasıdır... 
Tekelcilik, büyük ölçekli üretimi 
yarattı ve küçük işletmeleri saf dışı 
bıraktı, büyük işletmelerin yerine 
daha da büyüklerini geçirdi, üretim ve 
sermayenin yoğunlaşmasını ile ileri bir 
noktaya götürdü ki buradan tekeller 
doğdu ve doğmaktadır; yani karteller, 
işveren birlikleri, tröstler ve onlarla iç 
içe geçmiş, milyarları çekip çeviren bir 
düzine bankanın sermayesi.“ 

Lenin’in emperyalizm tahlilinin ana 
hatları: 

1. Metropollerde (zengin kapitalist 
ülkelerde) sermaye olağanüstü de-
recede yoğunlaşmakta ve tekelleşme 
belirleyici olmaktadır. Emperyalizm, 
tekelci kapitalizmdir.

2. Bu tekelleşme sürecinde banka 

(finans) sermayesi ve sanayi sermaye-
si bütünleşmekte, bu bütünleşmede 
banka sermayesi etkin ve belirleyici 
rol oynamaktadır.

3. Mal (meta) ihracına dayanan eski 
sömürgecilikten farklı olarak emper-
yalizm sermaye ihracına, az gelişmiş 
ülkelere kapitalist yatırımlar yaparak 
kârlarını artırma yoluna gitmektedir.

4. Tekeller devletle de bütünleşmek-
te, baskıcı-militarist aygıt daha da pe-
kişmektedir. Amaç sömürgeleri silah 
zoruyla baskı altında tutmak ve ülke 
içinde işçi hareketine karşı burjuva 
devleti korumaktır. Bu anlamda de-
mokrasi, burjuvazi için sonsuz özgür-
lük, işçi sınıfı ve halklar için katıksız 
diktatörlüktür.

5. Bu askerileşme, burjuvazilerin 
dünyadaki pazarlardan pay kopar-
ma arzusuyla birleştiğinde savaşlar 
kaçınılmaz olmaktadır. Emperyalizm 
savaş demektir.

6. Baskıyı ve savaşı körükleyen 
emperyalizm, kapitalizmin 18. yüz-

yılda sahip 
olduğu tüm 
demokratik 
ve ilerici po-
tansiyellerini 
yitirdiği bir 
aşamadır ve 
bu anlamda 
can çekişen 
kapita-
lizmdir. Bu 
yönüyle de proleter devrimlerinin 
arifesidir.

Büyük Ekim Devrimi önderi Le-
nin’in günümüzden 100 yılı aşkın süre 
önce kaleme aldığı bu çalışma hala 
güncelliğini koruyor, bugünü anlamak 
adına da anahtar olma özelliğini sür-
dürüyor. Emperyalizme dair temel bir 
fikre sahip olmamanın yol açtığı ’kafa 
karışıklığı’ güncel bir sorun. Üçüncü 
bir emperyalist paylaşım savaşının 
ayak sesleri giderek yakınlaşıyor. 
Özellikle sınıf bilinçli işçilerin ön sıra-
ya alması gereken bir kaynak...

Kitap: Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Yazar: Vladimir İlyiç Lenin 




