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Bugünlerde emekçilerin durumunu anlatan bir söz 
şöyledir: “İyi haber henüz ölmedik. Kötü haber 

hala yaşıyoruz!” Gerçekten böyledir durum... 
Verilerden yola çıkarak durumu anlamaya çalışalım. 

TÜİK, Ağustos ayında, 2022 yılının ikinci çeyreği için 
büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK’e göre Türkiye eko-
nomisi 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. 

Büyüme rakamları, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
tutarının ülke nüfusuna bölünmesiyle açıklanıyor. İkin-
ci çeyrekte GSYH, cari fiyatlarla 3 trilyon 418 milyar 
967 milyon lira olurken, ABD doları bazında 219 milyar 
335 milyon olarak gerçekleşti. Bu tutar nüfusa bölü-
nünce çıkan rakam (kişi başına düşen milli 
gelir) 9.690 dolar hesaplandı! 

Egemenler cephesinin bugün en fazla tartıştığı konu 
seçimler. Anketler, ittifaklar, çeşit çeşit senaryolar 

ortalıkta dolaşıyor. 
Peki emekçilerin gündemi nedir? Seçimler işçiler için ne 

ifade ediyor?
Ekonomik kriz, daha eskiye dayanıyor evet. Ama pan-

demiden bu yana kriz, işçi sınıfı için hayatı çekilmez hale 
getiriyor. Üstelik bu kriz, bir yönetememe kriziyle yani 
siyasi krizle birleşiyor. Seçimler, bu siyasi krize çözüm 
olarak öne çıkıyor. Ama gel gör ki, seçimlerin yapılaca-
ğı bile şüphelidir ve bu konuda da senaryolar ortalıkta 
dolaşıyor. Seçimler, her daim, geniş kitleler üzerinde yeni 

dönemi, yeni ‘sahneyi’ meşru hale getirmekten, deyim 
yerindeyse bir rıza üretmekten öte bir işe yaramaz. Ne 
demek istediğimizi anlamak için bu son yıllarda yapılan 
seçimlere bakılabilir. Tabi ki bu güne kadar yapılan tüm 
seçimler aynı kapsamdadır. 

Saray Rejimi, devletin özel örgütlenmesidir! 
Biz devrimci sosyalist işçiler, mevcut rejimi ‘Saray Reji-

mi’ olarak adlandırıyoruz. Yine biz öteden beri AKP ikti-
darının bir proje olarak başta ABD olmak üzere, emperya-
listler tarafından organize edilmiş bir iktidar 
olduğunu yazıp çiziyor, söylüyoruz. 
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Aldatmanın kuyruklusu! Çalışan emekçi 
nüfusun yüzde 60’ı asgari ücrete mahkûm iken 
ve en az her hanede 4 kişi var iken her biri 9.690 
dolardan, haneye 38.400 dolar mı girmiş oluyor?

Kapitalist toplumda, kimin ne pay alacağı, üre-
tim araçları karşısındaki konumuna göre belirle-
nen bir durumdur. Bölüşüm ilişkileri, mülkiyet 
ilişkileri tarafından belirlenir. Doğal olarak on 
milyarlarca lira kâr açıklayan şirketlerle işçi-
emekçilerin büyümesi farklıdır. 

Bütün tartışmalı rakamlarına rağmen TÜİK’in 
işgücünün toplumsal zenginlikten aldığı pay 
hakkındaki rakamları gerçeği yine de çarpıcı bir 
şekilde ortaya koyuyor. 

TÜİK, ekonomideki yüzde 7,6 büyümeye 
karşın, ikinci çeyrekte işgücüne/emeğe yapılan 
ödemelerin payının yüzde 25,4’e gerilediğini 
belirtiyor. Bu oran 2020 yılının 2. çeyreğinde 
yüzde 36,8’di. Böylece sadece iki yılda işgücü 
ödemelerinin payında 11,4 puanlık bir azalma 
yaşandı. Buna karşılık sermaye kazançlarının 
payı iki yılda 11,1 puanlık artışla yüzde 42,9’dan 
54’e yükseldi. Bu, sermayeye büyük bir zengin-
lik aktarımı olarak okunmalı. 

Sıkıcı olması pahasına biraz daha rakam 
verelim. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılının 
2. çeyreğinde işgücü ödemelerinin GSYH için-
deki payı yüzde 29,2 idi. Aynı dönemde işgücü 
ödemesi yapılanların sayısı (işçi, memur) 10,6 
milyondu. 2022 yılı 2. çeyrekte işgücü ödemesi 
yapılan kişi sayısı 21,6 milyona ulaşırken emeğin 
payı 25,4’e geriledi. İşgücü ödemesi yapılanla-
rın (ücretli emeğin) istihdamdaki payı 2002’de 
yüzde 49,7 iken bu pay 2022’de yüzde 70,2’ye 
çıkmış. Bir diğer ifadeyle yüzde 49,7’lik çalışan 
kesim 2002’de pastanın yüzde 29,2’sini elde eder-
ken, istihdam içindeki payı yüzde 70,2’ye çıkan 
çalışanların 2022’de payı yüzde 24,5’e gerilemiş. 

İşte size ölmediğine şükreden, yaşadığına piş-
man milyonların rakamsal gerçeği... 

Ekmek yoksa umut verelim!
Bu zenginlik aktarımı; vergi afları, teşvikler, 

garantili projeler, kur korumalı mevduat hesabı 
vb. ile daha da katmerli hale geliyor. Sermayenin 
temsilcileri olarak saray rejimi ve avaneleri, aynı 
süreçte Hitler’in propaganda bakanı Göbels’e 
rahmet okutacak yalanlarla milyonların aklıyla 
alay etmeyi de sürdürüyorlar. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özha-
seki, ekmek fiyatı üzerinden alım gücü kıyasla-
ması yaptı, “Ekmek 1 lira alamıyorsunuz ama 
ekmek 5 lira olmuş, çok rahat alabiliyorsunuz” 

dedi. Ancak asgari ücretli, bir önceki 
yıla göre 514 ekmek daha az alıyor. 

Yalan söylemek Saray Rejimi için bir 
yönetim biçimi. Aklımızla dalga geç-
mekten de denilebilir. Bir Bakan; Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bü-
yük bir müjde olarak sunulan TOKİ’nin 
projelerinden ev almak isteyen asgari 
ücretli vatandaşa fazla mesai yapmayı 
ve eş dosttan borç para almayı önerdi. 
Ne zaman başlayacağı ne zaman bite-
ceği belli olmayan, milyonlarca liraya 
sahip olunabilecek evler için söylendi 
bunlar. Umut fakirin ekmeği ne de 
olsa... Ekmek yoksa umut verelim! Va-
tandaşına ucuz ev müjdesi veren devlet, 
aynı anda Beykoz’da, Tozkoparan’da, 
Fetihtepe’de vatandaşın tapulu evlerini başına 
yıkmakla meşgul. 

Direniş çizgisi gelişiyor
Saray rejiminin uykularını kaçıran, bir taraftan 

her türlü saldırıya karşı teslim alamadığı Kürt 
halkının direnişi, bir taraftan da Anadolu’da 
gelişen direniş çizgisidir. Emperyalistler arası 
paylaşım savaşının da etkisiyle çözülen bir re-
jim, tüm halka, bütün emekçilere karşı açıkça iç 
savaş hukuku uyguluyor. 

Yaşananları hukuksuzluk olarak açıklamak, bir 
çeteler koalisyonu olan devleti ve saray rejimini 
aklama çabası değilse, devleti anlamamak ola-
bilir. Alacakları için direnen işçileri, patronların 
malları çıkarabilmesi için ters kelepçeyle gözaltı-
na almak başka nasıl açıklanabilir? 

Her türlü davada, mahkemelerin bir silah 
gibi kullanılması da buna örnektir. Her devlet 
kurumu, her tarikat, siyasi partiler, birer mafya-
tik organizasyon olarak sahnededir. Hepsinin 
ortak noktası, rant- yağma-savaş ekonomisinden 
payını alırken, birbirleriyle rekabet edip, işçi ve 
emekçilerin mücadelesine, halkın taleplerine sıra 
geldiğinde düşmanca saldırmaktan geri durma-
maktır. 

Devletin saldırıları, sendika mafyasının ihane-
ti, medyanın karanlığı, dinin azgınca ve utan-
mazca kullanılışı, işçi sınıfının ve halkların derin 
örgütsüzlüğüne rağmen, direniş çizgisi kendini 
ortaya koyuyor, yeni yöntemler ve yollar arıyor 
ve buluyor. Bir kere, her saldırının direnişi karşı-
sında bulduğunun altını çizelim. 

Kadınların mücadelesi, büyüyor ve diğer 
kesimlere ilham veriyor. LGBTİ’ler saldırılar 
karşısında kabuğuna çekilmek yerine, bizde 

varız demeye devam ediyor. Ranta, yağmaya 
karşı her yerden direnişler gelişiyor. Gençlik, 
özgür üniversite, barınma hakları, için direniyor. 
Rantsal dönüşüm, karşısında direnen yurttaşları 
buluyor. 

Direnişin itici gücü olarak işçi sınıfı, hem çepe-
rini genişletiyor, hem de yeni yol ve yöntemlerle 
mücadeleyi büyütüyor. İş bırakma, grev, fiili 
olarak hayata geçiyor. Fabrika işgalleri, iş yerini 
terk etmeme eylemleri hem yayılıyor hem de 
kazandırıyor. Üretimi durdurarak fabrikaya ka-
panan Standart Profil işçileri taleplerini sökerek 
aldı. İnşaat işçileri, arkasına polisi, kaymakamı, 
valiyi alan inşaat şirketlerine taleplerini kabul et-
tirip küçük zaferler kazanıyor. Çarpıcı bir örnek 
olarak, İzmir’de TPİ işçileri, sendika şubesinin 
ihanetini de alt ederek istediklerini alıyor, he-
men ardından şube yönetimini değiştiriyor. Özel 
okul öğretmenleri, Ankara’nın göbeğinde polis 
terörüne rağmen direniyor ve muhatap kabul 
ediliyor. 

İşçi hareketinin temel eğilimi, daha radikal, 
daha militan eylemleri örgütlemek yönünde 
gelişiyor. Bunun önündeki en büyük engel, 
devlet ve sermaye sınıfının işçileri denetleme 
mekanizması haline gelmiş sendika mafyasının 
varlığıdır. ‘Sınıf örgütleri’ olarak bilinen DİSK ve 
KESK’in kendilerini var eden tarihe yabancılaşa-
rak kapitalist sömürü çarkına entegre olmaları, 
aynı şekilde mücadelenin gelişimine ket vuran 
diğer engeldir. 

Saray/sermaye sınıfı tüm ağırlığıyla işçi-emek-
çilerin üzerine çökmüşken, her ay 150 dolayında 
emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, 
ülkede her direniş nüvesine iç savaş hukuku uy-
gulanırken basın açıklaması vb. ile günü kurtar-
maya çalışmak işçi sendikacılığı mıdır?

Bu sendikal anlayış ve devletin kontrolünde 
ki sendika mafyasının etkisi kırılmadan işçi 
sınıfının kurtuluşu mümkün değildir. 

Öncü işçiler görev başına!
Bugün deyim yerindeyse, iş başa düşmüştür. 

İşçi sınıfı, saray rejimini alt edecek tek güçtür. 
Bunun yolu örgütlenmekten, sokaktan geçer. 
Seçimler, egemenlerin halka sunduğu bir illüz-
yondan ibarettir. Her öncü işçinin, her dürüst 
sendikacının, kurtuluşun devrim ve sosyalizm-
den geçtiğini düşünen herkesin çabası, tüm di-
reniş dinamiklerini bağrında toplayarak ortak 
mücadeleye seferber edecek bir Birleşik Emek 
Cephesinin örgütlenmesi yönünde olmalıdır.

Gücümüz hayatı yaratan bileklerimizde, 
kimsenin ekmeğinde gözü olmayan berrak 
aklımızdadır. 

Bu karanlığın içinden aydınlık bir dünya 
hayaliyle çıkacağız; hep birlikte ve bir gün 
mutlaka! 

MANŞET

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hepberaber Ya Hiç Birimiz!

1. Sayfa’dan devam...
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Her hak arama eylemi önce karşısında 
devletin polisini, jandarmasını buluyor. 
Açık ya da örtülü bir iç savaş hukuku 
uygulanıyor adeta...
Koç üniversitesi taşeron temizlik işçileri, 
direnişlerinin ilk gününde karşılarında 
jandarma yığınağını bulmuş, “Bunlar bizim 
çocuklar” diyen işçi Emine abla, saatler 
sonra dayanışmaya gelen tüm dostlarıyla 
beraber karga tulumba gözaltına alınınca, 
“Biz düşman mıyız, hakkımızı arıyoruz” 
isyanıyla ‘bunların Koç’un jandarması 
olduğuna’ ikna olmuştu!
EFT işçilerine yapılan nedir? Şirket 
patroniçesi Sanem Dikmen alacaklarını 
ödemeden 300 işçiyi kapının önüne 
koydu. Hakları için direniş başlatan işçiler 

defalarca polis saldırısına uğradılar, 
gözaltına alındılar. “Önceden devleti 
bizim arkamızda sanırdım ama bunca 
yaşadıklarımdan sonra artık hiçbir 
inancım kalmadı” diyor bir işçi... Bir 
diğeri, “O kadar çevik kuvvet geldi, bir 
işvereni korudu. Bize kanun dışı eylem 
yapıyorsunuz dediler, yaka paça gözaltına 
aldılar... Kimse sormadı Senem Dikmen’e; 
sen bu 300 kişiyi çalıştırdın, bunların 
sırtından otel, villa yaptın, milyarlar 
kazandın, işçinin hakkını ver... Bunları bu 
devlet sormayacak mı, işçinin hiç mi hakkı 
yok? Bu büyük haksızlık” diyor.
Ümraniye Kaymakamlığı, inşaat işçileri 
için ilçede bir aylık eylem yasağı kararı 
aldı. İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde 

çalışan işçiler, Kaymakamlık yasağını 
tanımayarak gasp edilmek istenen hakları 
için direniş başlattı. Finans Merkezi 
projesinden sorumlu Emlak Konut GYO 
binası önüne yüzlerce polis ile yığınak 
yapıldı. İşçiler defalarca gözaltına 
alınmalarına rağmen direnişlerini sürdürdü 
ve tüm alacaklarını sökerek aldılar.
Sınıf kavgası, çok sayıda işkolunda, onlarca 
fabrika/işyerinde devam ediyor. 
Direniş en büyük öğretmen; öğretiyor, 
kazandırıyor, örgütlüyor.
İşi, aşı, geleceği için direnen tüm sınıf 
kardeşlerimize selam olsun!
...
Son süreçte gelişen eylemler derleyebildiğimiz 
kadarıyla şöyle...

İŞÇİ HABERLERİ

Direniş Kazandırır, Öğretir, Örgütler!

Hak arayana iç savaş hukuku!

Asistan hekimler ve birinci 
basamak sağlık çalışanları 

15 Eylül’de ülke genelinde iş 
bıraktı. İş bırakma eylemine, 
Türk Tabipleri Birliği üyeleri, 
Tabip Odaları yöneticileri, 
Asistan ve Genç Uzman 
Hekim komisyonları üyeleri de 
katılarak destek verdi. 

“Sözünüzü tutun”
İş güvencesinden yoksun 

ağır çalışma ve eğitim şartları, 
5 dakikada bir hasta bakma 
dayatması, niteliksiz sağlık 
hizmeti ve eğitimi, 36 saate va-
ran nöbetler, izin hakkı gaspı, 

adaletsiz ücret dağılımı gibi so-
runlara karşı eyleme geçtikle-
rini söyleyen asistan hekimler, 
uğradıkları saldırı nedeniyle 
hayatını kaybeden sağlık emek-
çilerini de anarak cinayetlerin 
engellenmesini istediler.

Sağlık Bakanlığı tarafından 
yaklaşık bir yıl önce kendile-
rine verilen sözlerin tutulma-
masına tepki gösteren asistan 
hekimler, “Bundan sonraki 
süreçlerde de hak arayan ve 
talepleri yeteri kadar karşılan-
mayan tüm sağlık emekçisi 
arkadaşlarımızın mücadelesini 

destekliyoruz ve dayanış-
ma içinde olacağımızı, iş 
barışımıza sahip çıkacağı-
mızı belirtiyoruz. Taleple-
rimiz yerine getirilmediği 
takdirde belirli aralıklarla 
iş bırakma dahil tüm hak 
arayışlarımıza devam 
edeceğimizi ve mücadele-
mizden vazgeçmeyeceği-
mizi bildiririz” açıklaması 
yaptılar. 

Asistan hekimler iş bıraktı
Üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler 
Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliğini ve 
sağlık emekçilerine yönelik şiddeti ülke çapında iş 
bırakarak protesto etti. 

Türkiye’nin dört bir yanından 
Ankara’ya gelen özel sektör 

öğretmenleri, TMMOB Eğitim ve Kültür 
Merkezi’nde yaptıkları açıklamanın 
ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na 
yürümek isteyince polis barikatıyla 
karşılaştılar. Sloganlar eşliğinde polisin 
tutumuna tepki gösteren öğretmenler 
yürümek için yola çıkınca polis biber 
gazıyla saldırdı. 

‘Eksik, atanamamış, yetersiz yaftası 
aldık!’

Özel öğretim kurumlarında çalışan mes-
lektaşlarının ekonomik ve özlük haklarının 
iyileştirilmesini talep eden öğretmenler, 
TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 
toplandı. 

Toplantıda konuşan sendika sendika 
Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, sendika-
larının köklü eğitim mücadelesinde yeni 
bir filiz olduğunu belirterek, “Bizler yola 
çıkarken ilk olarak öğretmeniz dedik. Biz 
kurumlarda eksik, atanamamış, yetersiz 
yaftası aldık. Mücadelemiz bunu değiş-
tirmekle başladı” diye konuştu.

‘Efendi istemiyoruz, efendi de olmak 
istemiyoruz!’

Sendika Örgütlenme Sekreteri Ozan Fın-
dık ise yaptığı konuşmada, “Bu yozlaşmış 
sistemin içinde öğretmenler eziliyor. Pra-
tik, fiili ve meşru mücadele hattı yaratmak 
zorundayız. Biz efendi istemiyoruz ama 
efendi de olmak istemiyoruz. Biz ancak 
çocuklarımızın önünde eğiliriz” ifadelerini 
kullandı.

Polis’ten öğretmenlere biber gazı!
Toplantılarının ardından Milli Eğitim 

Bakanlığı’na yürümek isteyen öğretmen-
ler polis barikatıyla karşılaştı. Sloganlar 
eşliğinde polisin tutumuna tepki gösteren 
öğretmenler yürümek için yola çıkınca po-
lis biber gazıyla saldırdı. Gözaltına alınan 9 
kişi daha sonra serbest bırakıldı. 

Özel sektör öğretmenleri Ankara’da
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ekonomik ve özlük 
hakları için Ankara’da toplandı. Toplantının ardından MEB’na 
yürümek isteyen öğretmenler polisin biber gazı saldırısıyla karşılaştı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde, 
Öğretmenlik Meslek Kanunu 

kapsamında yapılan başöğretmenlik ve 
uzman öğretmenlik sınavının iptal edilmesi 
için basın açıklaması yapmak isteyen 
öğretmenler polis saldırısıyla engellendi. 

“Polis devletine hayır!”
Polis, öğretmenleri genel merkez binasın-

da ablukaya aldı. Binadan çıkışlarına izin 
verilmeyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla 
Kurul, yaptığı açıklamada, “Türkiye yarı 
açık cezaevine dönüştürülüyor! Bugün saat 
15.00’te yapacağımız basın açıklamasına gi-
dişimizi engellemek için genel merkezimiz 

kuşatma altına alınmış durumda. Direne 
direne kazanacağız! Polis devletine hayır” 
dedi.

Kızılay’da da müdahale
Öte yandan, MEB’e çok daha yakın bir 

nokta olan Kızılay’da Selanik caddesin-
de buluşan Eğitim Sen üyeleri de polis 
kuşatmasıyla karşılaştı. Burada yaşanan 
arbedenin ardından kalkanlarla eğitimcile-
rin etrafını kapatan polis basının görüntü 
çekmesini de engellemeye çalıştı. Eğitim 
emekçileri yaptıkları açıklamanın ardından 
oturma eylemi yaparak polis saldırısını 
protesto ettiler.

Eğitim emekçilerine polis ablukası
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim Sen’in MEB önünde yapmak istediği açıklama polis 
saldırısıyla engellendi.
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Güvenlik soruşturması gerekçe 
gösterilerek işten çıkarılan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB) işçileri, 3 defa resmi müzakere 
gerçekleştirmelerine rağmen İBB 
yönetiminin katı tutumu nedeniyle 

henüz bir sonuca 
ulaşamadıklarını belirtti. 
Saraçhane'de düzenlenen 
basın açıklamasına ÇHD, 
İşçi Emekçi Birliği ve 
devrimci sosyalist kurumlar 
destek verdi.

İşçiler, haksız-hukuksuz 
işten çıkarmalara son veril-
mesini, işten çıkarılan bütün 
çalışanların koşulsuz işe iade 
edilmesini istiyor.

İşten atılan İBB işçilerinin direnişi 
sürüyor 
Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten çıkarılan İBB 
işçilerinin Saraçhane Parkı’ndaki eylemleri ikinci ayını geride 
bırakıyor.

Haber-Sen Genel Başkanı Mesut 
Balcan, PTT’nin sendika 

üyelerine yönelik hukuksuz 
sürgünler ve atamalar yürüttüğünü 
belirterek, “Hukuka aykırı bir şekilde 
verdiğiniz bu kararlardan bir an önce 
vazgeçin! Tüm bu baskılar karşısında 
mücadeleden geri durmadık, bundan 
sonra da geri durmayacağız” dedi.

PTT Genel Merkezi önünde açıkla-
ma yapmak isteyen PTT emekçilerine 
polis tarafından izin verilmedi. Sen-

dika üyeleri ve polis arasında arbede 
yaşandı. 

Haber-Sen sürgünlere karşı Ankara’ya 
yürüdü
Sürgünlere, hukuksuzluğa karşı İstanbul ve Batman'dan 
yürüyüş başlatan Haber-Sen üyesi emekçiler, Ankara'da bir 
araya geldi.

Vardiya giriş çıkışlarında 
sendikalarıyla beraber 

eylemli bir mücadele süreci 
yürüten Pulver Kimya işçileri, 
sendika yetkisinin tanınması 
ve atılan arkadaşlarının 
geri alınmasını için mesaiye 
kalmama kararı aldı. 

Patron, bu tepkiye bazı öncü 
işçilere tutanak tutarak, işçilerin 
birliğini/örgütlülüğünü kırma-
ya çalışınca, işçiler bu saldırıya 
da vardiya değişiminde fabrika 
içinde yürüyüş yaparak cevap 

verdi.

Direniş süreci
Gebze Organize Sanayi Bölge-

sinde bulunan Pulver Kimya’da 
toz boya üretimi yapılıyor. Pul-
ver Kimya bünyesinde 4 şirket 
daha var ve Petrol-İş Gebze 
Şubesi buralarda da örgütlenme 
faaliyeti sürdürüyor. 300 işçinin 
çalıştığı Conta Elastik, sendi-
kanın yetki belgesi aldığı ilk 
şirket. Fabrikada örgütlenmeye 
öncülük eden 4 işçi işten atılınca 

direniş başlatıldı.
Direnişleri ikin-

ci ayını geride 
bırakan işçiler, 
patron sendikay-
la masaya otura-
na kadar ve işten 
atılan arkadaşları 
işe geri alınınca-
ya kadar direniş-
lerini sürdürme-
ye kararlı.

Pulver Kimya işçileri; ‘Kazana 
kadar mücadeleye devam!’ 
Petrol-İş Sendikası'nda örgütlenmelerinin ardından 
işten atılan Pulver Kimya işçilerinin direnişi sürerken, 
çalışan sendika üyesi işçiler patrona ‘huzur’ vermiyor. 

Ödenmeyen tazminat hakları 
ve fazla mesai ücretlerini 

almak için üyesi oldukları DİSK/
Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendika-
ları öncülüğünde, İFM projesin-
den sorumlu olan Emlak Konut 
GYO önüne giden inşaat işçileri 
polis kuşatmasıyla karşılaştı. 
Polisin Kaymakamlık yasağını 
gerekçe göstererek eylem yaptır-
mama kararını tanımayan işçiler, 
“Direne direne kazanacağız”, 
“İnşaat işçisi köle değildir” slo-
ganlarıyla yürümeye başladı. 

‘Asla vazgeçmeyeceğiz’
İşçiler, “Biz buraya hakkımızı 

almaya geldik. Yapı Yapı, Gür 
Yapı ve Emlak Konut, haklarımı-
zı gasp ediyor. Sürekli çalıyorlar. 
Biz hakkımızı aramaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

İşçilere müdahale eden polis, 
aralarında İnşaat-İş temsilcileri 
Yunus Özgür, Deniz Gider ve 
Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Ni-
hat Demir’in de olduğu 15 kişiyi 
darp ederek gözaltına aldı.

“Eylem yapmayın, 
görüşelim!”

İİşçiler ve sendika temsilci-
leri akşam saatlerinde serbest 
bırakıldı. Ertesi gün aynı yerde 

gerçekleştiri-
lecek eylem 
saatinde 
şirket yetki-
lileri, “eylem 
yapmayın, 
görüşelim” 
çağrısı yaptı. 
Yapılan görüş-
mede işçilerin 
alacaklarının 
ödenmesi 
kabul edildi.

İnşaat işçileri yasak tanımadı, 
tüm haklarını aldı! 
İstanbul Ataşehir ilçesinde bulunan İstanbul Finans 
Merkezi (İFM) şantiyesinde Gür Yapı ve Yapı Yapı 
inşaat şirketlerinde çalışan işçiler, ödenmeyen 
alacakları için eylem yaptı. Polisin gözaltına aldığı 
işçiler, ertesi gün tüm haklarını aldı.

Gasp edilmek istenen alacakları 
için fabrika önünde direnişe 

geçen Tuzla’daki ETF Tekstil işçileri, 
eylemlerinin 62’nci gününde bir kez 
daha polis kuşatmasıyla karşılaştılar. 
Çok sayıda TIR’ın polis eşliğinde 
fabrikaya girmesini engellemek 
isteyen DERİTEKS üyesi işçiler, 
emeklerinin çalındığını söyleyerek, 
hem ETF patronu Sanem Dikmen’e 
hem de yaşananlara tepki gösterdi. 
İşçilerin etrafını kuşatan polis, 
makinelerin ve ürünlerin fabrikadan 
çıkartılmasına eşlik etti.

‘Devlet, polis eşliğinde hakkımızı 
çalanların yanında!’

Yaşananlara tepki gösteren işçilerin-
den Gülşah Ergi, “Polis müdahalesiyle 
emeğimiz TIR’larla fabrikadan çıkarıl-
dı. Biz yalnızca haklarımızı istiyoruz. 
Sendikalara, sesleniyorum bize destek 
verin. Biz kazanırsak, işçi sınıfı kaza-
nacak” derken bir diğer işçi Songül 
Baş, “Burada devlet, bakanlık, polis 
eşliğinde hakkımızı çalanların yanla-
rında, bizim karşımızda duruyorlar. 
Etrafımızı sarmış durumdalar, hak mı 

bu!” diye konuştu. 
ETF Tekstil, 31 Temmuz’da 

kapanmış ve işveren Dik-
men işçilerin tazminatları ve 
maaşları da dahil olmak üzere 
bütün alacaklarını verme-
yeceğini açıklamıştı. Bunun 
üzerine DERİTEKS’te örgütlü 
işçiler, direnişe başlamıştı. 
Alacaklarının gasp edilmeye 
çalışıldığını söyleyen işçiler, 
patronun başka yerde üretime 
devam edeceğini söylüyorlar.

ETF Tekstil işçileri polis ablukasında 
direnişini sürdürüyor
Tazminatları ödenmeden kapı önüne konulan ETF Tekstil 
işçileri, polis ablukasında direnişlerini üçüncü ayında 
sürdürüyor. 
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* Düzce Çaycuma’da bulunan 
Ece Seramik’te, grevlerini sürdüren 
Petrol-İş üyesi işçiler, “İş, ekmek 
yoksa barış da yok!” sloganıyla sen-
dikayı tanımayan patronu protesto 
etti.

* İzmir Torbalı’daki Philips 
Morris’te (Marlboro) ana üstlenici 
taşeron firma olarak iş yapan Eu-
roserve Hizmetler A.Ş. bünyesinde 
çalışan işçiler kötü çalışma koşul-
larına, düşük ücretlere karşı DİSK/
Gıda-İş sendikasında örgütlendiler. 
Yaklaşık 700 işçiden 400’ünün kısa 
sürede örgütlenmesi sonrasında, 
patron 13 işçiyi işten attı. İşten atma 
saldırısına iş durdurarak yanıt 
veren işçiler, arkadaşlarının geri 
alınmasını istedi.

* Atışkan Alçı Eskişehir fabrikası 
işçilerinin grevi 4’ncü ayına girdi... 

Şirket yönetiminin TİS masasında 
anlaşmak yerine işçilerle tek tek 
görüşerek ücret artışı teklif ettiği-
ni açıklayan Kristal İş sendikası, 
patronun işçilerin sendikasız olarak 
fabrikaya geri dönmesini istediğini, 
grev kırıcılığına izin vermeyecekle-
rini belirtti.

* Dilovası Organize Sanayi Böl-
gesinde bulunan Asen Metal’de 
Birleşik Metal-İş'te örgütlenen işçi-
lerin direnişi 12 Mayıs’tan bu yana 
sürüyor. Industriall Küresel Sendi-
ka Genel Sekreter Yardımcısı Kemal 
Özkan, Birleşik Metal-İş temsilci 
ve yöneticileri ile işçileri direniş 
çadırında ziyaret ederek dayanışma 
içinde olduklarını belirtti.

* İstanbul Esenyurt kurulu Mer-
cedes fabrikasında işçiler yemekha-
nede yaptıkları eylemlerle ek zam 

talep etti. Hemen 
hemen tüm vardiya-
larda yemekhanede 
çatal, bıçakları masa-
lara vurarak protesto 
yapan Mercedes 
işçileri, duvarlara 
yazdıkları yazılarla 
üyesi oldukları Türk 
Metal yöneticilerine 
tepki gösterdi. Hayat 
pahalılığının yanı 
sıra, vergi dilimleri-
nin artması nedeniyle 
gelirlerinin düştü-
ğünü anlatan işçiler, 
“Artık yeter eylemse 
eylem grevse grev” 
dedi.

* Tekirdağ Erge-
ne'deki Lila Kağıt 
fabrikasında, Selü-
loz-İş Sendikası'nda 
örgütlenmeye başla-
malarının ardından 

işten atılan işçilerin direnişi 300. 
günlerini geride bıraktı. “Mücade-
lemiz Lila Kağıt sendikalı olana kadar 
sürecek” diyen işçilerin tweeter hesap-
larından paylaştığı son mesajlardan 
biri şöyle: “Her insanın hayatında 
kaçmakla direnmek arasında bir seçim 
yapmaya zorlandığı anlar vardır. Biz 
direniyoruz!”

* KESK İzmir Şubeler Platfor-
mu, Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile ihraç edilen kamu emek-
çilerinin işe iade edilmesi talebiyle 
oturma eylemlerine yeniden başla-
dı... 

* Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş 
sendikası, yaşanan yüksek enflas-
yon karşısında işçilerin ücretlerinin 
her geçen gün daha da erimesi 
nedeniyle İstanbul Kartal Meyda-
nı'nda yaptıkları basın açıklama-
sında; vergilerin 
yüzde 15'e sabit-
lenmesi ve ek zam 
talep etti, Türk-İş 
merkezine müca-
dele çağrısı yaptı.

* Kocaeli’nde, 
Suudi Arabistan 
sermayeli elektrik 
iletim ve dağıtım 
fabrikası Elim-
san’da çalışan 
Birleşik Metal-İş 
üyesi işçiler, öden-
meyen ücretleri 
için İstanbul 4. 
Levent’te bulunan 
Suudi Başkonsolos-
luğu önünde eylem 
yaptı...

* İzmir Aliağa 
Gemi söküm hav-
zasında Ege Çelik 
ve Metaş firmala-
rında çalışan işçiler, 

ücret kesintisi nedeniyle uğradıkla-
rı hak kayıplarına karşı iş durdur-
ma eylemi gerçekleştirdi.

* Manisa Akhisar’da kurulu yak-
laşık 900 işçinin çalıştığı Graniser 
Seramik fabrikasında 35 işçi işten 
çıkarıldı. İşçiler, fabrikada Türk-İş’e 
bağlı Çimse-İş sendikasının yetkili 
olduğunu ancak ne yaşanan işçi 
kıyımına ne de düşük ücret ve ağır 
çalışma koşullarına karşı sendika-
nın bir müdahalede bulunmadığını 
söylediler.

* Tekirdağ Ergene Velimeşe 
OSB'de bulunan Vatan Kablo'da 
Türk Metal üyesi 3 işçi 31 Ağus-
tos'ta, 8 işçi de 3 Eylül'de işten 
atıldı. Türk Metal işten atılan işçi-
lerle birlikte fabrika önünde basın 
açıklaması yaparak işten atmaları 
protesto etti.

İŞÇİ HABERLERİ

Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Belediyelerin bünyesindeki taşeron şirketlere 
geçişi yapılan belediye işçileri, taşeron 

sisteminin yarattığı sorunlara karşı Ankara’da 
bir araya geldi. Taşeron Belediye İşçileri 
Birliği’nin (TABİB) çağrısıyla Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden gelen belediye işçileri Ulus 
Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Milyonları ilgilendiriyor
Belediyelerin taşeron şirketlerinde çalışan 

işçilerin sayısı 500 binin üzerinde. Buna karşılık 
belediyelerin kadrolu işçi sayısı ise 55 bin. Yani 
belediyenin asıl işini, taşeron işçiler yapıyor. 
Aileler de hesaba katıldığında bu sorun milyon-
larca kişiyi ilgilendiriyor.

Aynı işi yapmalarına rağmen daha 
düşük ücret alıyorlar. Kamu işçile-
rinin sahip olduğu pek çok haktan 
yararlanamıyorlar. Kamu işçilerinin 
özlük hakları onlara tanınmıyor. İşten 
atılmaları daha kolay. Zorunlu emek-
lilik dayatması da yaşadıkları bir diğer problem.

Sendikalar çare olmayınca…
Belediye işçileri arasında sendikalı olma oranı 

yüksek. Çok sayıda belediyede toplu sözleşme 
de yapılıyor. Ancak işçiler, sendikaların kadro 
talebini görmezden gelmesinden rahatsız. Bu 
yüzden sendikaların dışında TABİB adıyla ör-
gütlendiler.

Eylemde yapılan konuşmalarda taşeron siste-
mine olduğu kadar, kendi taleplerini dile getir-
meyen sendikalara da tepki vardı. Yapılan basın 
açıklamasında “Biz geçinemiyoruz; siz aidat 
deyip, oy deyip lüks içinde yaşıyorsunuz” diyen 
işçiler, hem belediye seçimlerinde oy isteyen 
ama sonra kendilerini dinlemeyen partilere hem 
de sendika yöneticilerine tepki gösterdi.

Taşeron belediye işçileri kadro talebiyle 
Ankara’da
Taşeron Belediye İşçileri Birliği'nin çağrısıyla Ankara’da bir araya 
gelen belediye işçileri; kadro, eşit işe eşit ücret ve belediyelerin kadrolu 
işçileriyle eşit haklara sahip olma talepleriyle eylem yaptı.

Kısa.. Kısa...
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Sermaye Vampirdir, İşçi Kanı Emmektedir!

İSİG’in yüzde 67’sini ulusal 
basından; yüzde 33’ünü ise işçi-
lerin mesai arkadaşları, aileleri, iş 
güvenliği uzmanları, işyeri hekim-
leri, sendikalar ve yerel basından 
edindiği bilgilere göre 2022 yılının 
ilk 8 ayında en az 1202 işçi hayatı-
nı kaybetti...

İSİG Raporu'nun başlıkları 
şöyle:

2022 yılının ilk sekiz ayında iş 
cinayetlerinin aylara göre dağılı-
mı şöyle: Ocak ayında 120, Şubat 
ayında 109, Mart ayında 122, 
Nisan ayında 129, Mayıs ayında 
176, Haziran ayında 189, Temmuz 
ayında 171 ve Ağustos ayında 186 
işçi hayatını kaybetti...

2022 yılının ilk sekiz ayında iş ci-
nayetlerinin istihdam biçimlerine 
göre dağılımına baktığımızda 1029 
ücretli (işçi ve memur) ve 173 ken-
di nam ve hesabına çalışan (çiftçi 
ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani 
ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler 
yüzde 14’ünü ise kendi nam ve 
hesabına çalışanlar oluşturuyor…

Tarım, orman ve inşaat, yol 
işkolunda 469 işçi hayatını 
kaybetti

2022 yılının ilk sekiz ayında iş 
cinayetlerinin işkollarına göre da-
ğılımı şöyle: Tarım, Orman işko-
lunda 244 emekçi (120 işçi ve 124 
çiftçi); İnşaat, Yol işkolunda 225 
işçi; Taşımacılık işkolunda 147 
işçi; Metal işkolunda 74 işçi; Tica-
ret, Büro, Eğitim, Sinema işkolun-
da 70 emekçi; Belediye, Genel İşler 
işkolunda 64 işçi; Konaklama, 
Eğlence işkolunda 53 işçi; Sağlık, 
Sosyal Hizmetler işkolunda 52 işçi; 

Madencilik işkolunda 48 
işçi; Enerji işkolunda 37 
işçi; Gemi, Tersane, De-
niz, Liman işkolunda 28 
işçi; Savunma, Güvenlik 
işkolunda 26 işçi; Petro-
Kimya, Lastik işkolunda 
26 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 22 
işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 15 işçi; 
Çimento, Toprak, Cam işkolunda 
11 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 10 
işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 
işçi; Banka, Finans, Sigorta işko-
lunda 3 işçi; İletişim işkolunda 2 
işçi; elimizdeki veriler ışığında ça-
lıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 
38 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında iş 
cinayetlerinin nedenlerine göre 
dağılımı şöyle: Trafik, Servis kaza-
sı nedeniyle 275 işçi; Ezilme, Gö-
çük nedeniyle 223 işçi; Yüksekten 
Düşme nedeniyle 177 işçi; Kalp 
Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 
131 işçi; Elektrik Çarpması nede-
niyle 64 işçi; Zehirlenme, Boğulma 
nedeniyle 58 işçi; İntihar nedeniy-
le 55 işçi; Şiddet nedeniyle 48 işçi; 
Covid-19 nedeniyle 45 işçi; Patla-
ma, Yanma nedeniyle 36 işçi; Nes-
ne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 
17 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 
9 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 
64 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında iş 
cinayetlerinin cinsiyetlere göre da-
ğılımı şöyle: 80 kadın işçi ve 1122 
erkek işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında 
iş cinayetlerinin yaş gruplarına 
göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 
18 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 30 
çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 182 
işçi, 28-50 yaş arası 585 işçi, 51-64 

yaş arası 249 işçi, 65 yaş ve üstü 74 
işçi, yaşını bilmediğimiz 64 işçi 
hayatını kaybetti…

67 mülteci/göçmen işçi 
hayatını kaybetti

2022 yılının ilk sekiz ayında 67 
mülteci/göçmen işçi hayatını kay-
betti. Bu işçilerin geldikleri ülkele-
re bakarsak: 27 işçi Suriyeli; 16 işçi 
Afganistanlı; 6 işçi Türkmenistanlı, 
4 işçi Özbekistanlı; 3 işçi İranlı; 1’er 
işçi Azerbaycan, Belaruslu, Endo-
nezyalı, Iraklı, Kuveytli, Rusyalı, 
Pakistanlı, Sırbistanlı, Ukraynalı 
ve Yunanistanlı...

Ölenlerin yüzde 97’si 
sendikasız

2022 yılının ilk sekiz ayında iş 
cinayetlerinde ölenlerin 36’sı (yüz-
de 2,99) sendikalı işçi, 1166’sı ise 
(yüzde 97,01) sendikasız. Sendikalı 
işçiler metal, kimya, belediye, sağ-
lık, madencilik, enerji, taşımacılık, 
iletişim, eğitim ve güvenlik işkol-
larında çalışıyordu.

İstanbul’da 167 ölüm
2022 yılının ilk sekiz ayında Tür-

kiye’nin 77 şehrinde ve yurtdışın-
da on dokuz ülkede iş cinayeti ger-
çekleştiğini tespit ettik: 167 ölüm 
İstanbul’da; 51 ölüm İzmir’de; 41 
ölüm Muğla’da; 40 ölüm Antal-
ya’da; 38 ölüm Mersin’de; 36 ölüm 
Bursa’da; 35’er ölüm Denizli, 
Kocaeli, Konya ve Samsun’da; 34 

ölüm Gaziantep’te; 31 ölüm Mani-
sa’da; 29’ar ölüm Ankara ve Kay-
seri’de; 28 ölüm Aydın’da; 24 ölüm 
Şanlıurfa’da; 21 ölüm Balıkesir’de; 
20 ölüm Adana’da; 19 ölüm Sakar-
ya’da; 18 ölüm Zonguldak’ta; 15 
ölüm Hatay’da; 14’er ölüm Ça-
nakkale, Kütahya, Sivas ve Trab-
zon’da; 13’er ölüm Diyarbakır, 
Kahramanmaraş ve Malatya’da; 
12’şer ölüm Ordu ve Tekirdağ’da; 
11’er ölüm Adıyaman, Düzce ve 
Mardin’de; 10 ölüm Rize’de; 9’ar 
ölüm Afyon, Erzurum, Kasta-
monu, Şırnak ve Yalova’da; 8’er 
ölüm Batman, Bolu, Eskişehir, 
Karabük ve Uşak’ta; 7’şer ölüm 
Ağrı, Bilecik, Kırıkkale, Siirt ve 
Tokat’ta; 6’şar ölüm Artvin, Ço-
rum, Elazığ, Karaman, Kırşehir ve 
Osmaniye’de; 5’er ölüm Burdur, 
Çankırı, Edirne, Sinop ve Van’da; 
4’er ölüm Aksaray, Bartın, Giresun, 
Hakkari, Isparta, Kars, Kırklareli, 
Nevşehir ve Niğde’de; 3’er ölüm 
Iğdır ve Kilis’te; 2’şer ölüm Arda-
han, Bingöl ve Muş’ta; 1’er ölüm 
Amasya, Bayburt ve Yozgat’ta; 
27 ölüm yurtdışında (6 Irak, 3 
Kuzey Kıbrıs; 2’şer İsrail, Rusya; 
1’er Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Brezilya, Çin, Dominik, Kuveyt, 
Libya, Makedonya, Malta, Mısır, 
Özbekistan, S.Arabistan, Tunus, 
Yurtdışı) meydana geldi...

2022 yılının ilk sekiz ayında iş 
cinayetlerinde hayatını kaybeden 
1202 işçiyi saygıyla anıyoruz…

Ağustos’ta 186, 2022 yılının 
ilk sekiz ayında en az 1202 işçi 
hayatını kaybetti
Sermaye sınıfı işçi kanıyla semirmeye/beslenmeye 
devam ediyor. İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği (İSİG) 
Meclisi, Ağustos ayında 186 işçi, 2022 yılının ilk 8 
ayında en az 1202 işçi hayatını kaybetti.

Malatya'da iş cinayeti: 3 işçi yaşamını 
yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt 
ilçesine bağlı Yakınca 

Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat 
çalışmaları sırasında vinç devrildi. 
Vincin devrilmesi sonucu yaşanan 
iş cinayetinde 3 işçi yaşamını 
yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı. 

Yaşamını yitiren işçilerin isimle-
ri; 25 yaşındaki Fatih Kızılkaya, 34 
yaşındaki Mesut Gündoğan ve 22 

yaşındaki Mehmet Yel... Kazada 
ağır yaralanan 25 yaşındaki Musa 
Aydın adlı işçi hastaneye kaldı-
rıldı. Aydın’ın hayati tehlikesinin 
devam ettiği belirtildi. 

Olayda ihmalleri olduğu ge-
rekçesiyle gözaltına alınan vinç 
operatörü ve iki işçi emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. 

‘Kaza değil cinayet’
Mezopotamya Ajansına bilgi ve-

ren bir inşaat işçisi, kule vinçin arı-
zalı olduğuna dair sorunların daha 

önce yetkililere bildirildiğini ancak 
bir onarım çalışması yapılmadığını 
belirtti. Olayın bir cinayet olduğu-
nu ifade eden işçi, katliamın göz 
göre göre geldiğini söyledi. 

Malatya'da, vincin devrilmesi sonucu yaşanan iş 
cinayetinde 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. 
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Üreten Biz, Yöneten de Biz Olacağız!

Çalışma ve yaşam koşullarının 
ağır, hak gasplarının yoğun; 

yasaların hiçe sayıldığı işkollarının 
başında geliyor inşaat işkolu... 

Mevcut iktidarın kendini üze-
rinde var ettiği rant-yağma-savaş 
ekonomisinin ana ayağı olan inşaat 
projeleri şantiyelerinde adeta or-
man kanunları hüküm sürüyor. 
Ağır çalışma koşullarına, düşük 
ücretlere, şirketlerin kural tanımaz-
lığına tahammül edemeyen ve yasal 
haklarının ne olduğunu da tam 
olarak bilmeyen binlerce işçi hakla-
rının neredeyse yarısını patronlara 
bırakıp giderken, sendikalarıyla be-
raber örgütlü hareket eden işçiler, 
gaspçı patronlara karşı direniyor.

Direniş, dişe diş sert yürüyor. 
Ağustos ve Eylül aylarında sendi-
kacı arkadaşlar ve işçiler defalarca 
gözaltına alındılar. Ama dedikleri 
gibi; tek kuruşlarını patronlara bı-
rakmadan her direnişten alınlarının 
akıyla çıkmayı başardılar.

İnşaat işkolundaki direnişlerde 
DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş sendikası 
ile bağımsız bir sendika olan İnşaat-
İş sendikası öne çıkıyor. Direnişler, 
yaklaşık 30 bin işçinin çalıştığı 
İstanbul Finans Merkezi şantiyesin-
de yoğunlaşmış durumda. Projenin 
ana yüklenicileri, Saray iktidarı-
nın gözde müteahhitleri. Onların 
altında onlarca alt taşeron şirket yer 
alıyor. 

‘Tahtakurularından 
uyuyamıyoruz!’

İşçilerin çok parçalı, dağınık, ör-
gütsüz olması, ‘Saray Muktediri’ne 
sırtını dayamış inşaat patronlarının 
daha pervasızca hareket etmesine 
olanak sağlanıyor. Çok yoğun hak 
gaspları yaşanıyor. 

Birçok şantiyede yeterli hava 
almayan 10-12 metrekarelik kontey-
nerlerde 8 işçi barındırılıyor. “Yatak 
ince, yıpranmış. Yaylar sırtımıza batı-
yor... Geçtim onu, tahtakurularından 
uyuyamıyoruz, birkaç saatlik uyku ile 
çıkıyoruz 30’uncu 40’ıncı kata çalışıyo-
ruz...” diyor bir direnişçi işçi...

Yemeklerde kurt-böcek 
‘sürprizi!’

Birçok şantiyede yemekhanele-
rin sıkışık olması nedeniyle, işçiler 
uzun süre kuyrukta bekliyor. Yine 
birçok yerde yemekler yenmeyecek 
kadar kötü ve yetersiz. İşçiler, kaşık 
sallarken kurt-böcek gibi ‘sürpriz-
lerle’ karşılaşabiliyor. 

Bu koşullar tüm uyarılara rağmen 
düzeltilmeyince zaman zaman işçi-
lerin gazabına uğramış yemekhane 
görüntüleri düşüyor haber kanalla-
rına. Masalar, sandalyeler, camlar 
parçalanmış, ortalık harabe... 

“İşçi arkadaşlar haklı” diyor Dev 
Yapı İş’ten Şahin usta... “Bizi çorba, 
bulgur, makarna, kararmış patateslerle 
‘besleyen’ patronlar, bizden çaldıklarıy-
la edindikleri servetin küçücük bir kıs-
mından feragat etseler bunlar olmaz...”

Hak gaspları çok büyük!
Şantiyelerde hak gaspları inanıl-

maz boyutta. İnşaat işçileri, hak 
ettikleri bir ücret almayı bırakalım, 
iş kanunda yer alan haklarını bile 
alamıyor. Çok sayıda işçi asgari 
ücret ya da biraz üstünde ücretle 
çalıştırılıyor.

Ücret alacaklarının neredeyse ya-
rısı türlü türlü yollarla gasbediliyor. 
Fazla mesailer, bayram parası, tatil 
günü çalışmaları, kıdem ve ihbar 
hakkı çoğu zaman eksik hesaplanı-
yor, ya da verilmiyor.

Önemli bir hak gasbı da ‘çift 
bordro’ uygulaması. Bu uygula-
ma hemen her şirkette var. Sigor-
ta primleri, işçinin aldığı gerçek 
ücretten değil asgari ücret üzerin-
den yatırılıyor. İnşaat patronları, 
devletin de açıkça göz yumduğu bu 
uygulamayla büyük vergi kaçakçı-
lığı yaparken, hem ihbar ve kıdem 
tazminatı alacaklarını eksik ödemiş 
oluyor, hem de emeklilik halinde 
işçinin ciddi hak kaybına uğraması-
na neden oluyorlar.

‘17 bin nere 59 bin nere!’
Hak gasplarının boyutuna bir 

örnek verirsek: YDA İnşaat işçisi 
Mehmet, “Böyle çalışmam dedim, 
çıkışımı verdiler. 4,5 yıldır çalışıyorum, 

‘alacağın 17 bin lira’ dediler. Kabul 
etmedim tabi. ‘Sendikamla görüşür-
sünüz’ dedim. Anında, rakam 25 bin 
liraya çıktı. ‘Sendikayı karıştırma, al 25 
bini helalleşelim’  dediler... Ne oldu? İki 
günlük direnişin ardından sendikanın 
hesapladığı yasal alacağım olan 59 bin 
lirayı hesabıma yatırdılar...”

En çok işçi ölümü inşaatlarda!
İnşaat işkolu, aynı zamanda en 

çok işçi ölümlerinin yaşandığı 
işkolu. İşçiler, patronların kâr hırsı 
uğruna kölece koşullarda çalıştırılı-
yor, her biri cinayet niteliği taşıyan 
‘iş kazalarında’ hayatını kaybedi-
yor, sakat kalıyor.

Hemen her gün işçi ölümleri 
yaşanıyor... İşin hızla bitirilmesini 
esas alan inşaat patronları, alınabi-
lecek basit önlemleri dahi ‘maliyet 
kalemi’ sayınca işçinin yaşamının 
riske girmesi kaçınılmaz hale geli-
yor. Yeterli eğitim, koruyucu ekip-
man ve denetimden uzak kaotik 
çalışma ortamı ölümlere davetiye 
çıkarıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mecli-
si’nin Eylül’de yayımladığı rapora 
göre 2022 yılının ilk 8 ayında iş 
cinayetlerinde hayatını kaybeden 
1202 işçinin 225’i inşaat işçisi. İş 
kazalarında yaralanan ve sakat 
kalanların sayısını tespit etmek ise 
mümkün değil.

İşçiler örgütsüz 
Çalışma Bakanlığının Temmuz 

2022’de yayımladığı verilere göre 
inşaat işkolunda yaklaşık 1 mil-
yon 500 bin sigortalı işçi çalışıyor. 
Göçmen işçilerle birlikte, sigortasız/
kayıtdışı çalıştırılan 600 bin dola-
yındaki işçi ile birlikte toplam sayı 

2 milyon 100 bine ulaşıyor. 
Bakanlık verisinde, toplam sen-

dikalı işçi sayısı 52 binin üzerin-
de. Bunların kabaca 50 bini Türk-
İş’e bağlı Yol-İş sendikası üyesi, 
1000’i Dev Yapı İş üyesi, diğerleri 
ise 7 ayrı sendikaya dağılıyor. 

Kamu işletmelerinde ‘devlet 
güvencesinde’ yetkili sendika 
olan Yol-İş’te görünen 50 bin 
işçinin yüzde kaçı toplu sözleş-
meden yararlanıyor bilemiyoruz 
ancak konumuz açısından sonuç 
değişmez; İnşaat işkolu en fazla 
örgütsüzlüğün olduğu işkolların-
dan biridir. 

İşkolunun yapısal niteliği, bu 
alanda örgütlenmeyi zorlaştırı-

yor. Özellikle büyük inşaat proje-
lerinde ana yüklenicilere bağlı, her 
biri işin bir parçasında uzman çok 
sayıda taşeron şirket; bazı yerlerde 
taşeronun gayri resmi taşeronu 
pozisyonunda ekip çalıştıran çok 
sayıda ekipbaşı vb. var. 

Bu projelerde çoğunluğu ‘gurbet-
çi’ olan binlerce işçi çalışıyor.

Şantiye hayatının ve işin tüm 
zorluklarına katlanarak, ailesinin-
çocuklarının rızkı için fedakârca 
çalışan işçilerin büyük çoğunluğu, 
kanuni haklarını bilmiyor ve örgüt-
lü hareket etmekten uzak duruyor. 

İşin çok parçalı olması, her par-
çadaki işçilerin birbirinden kopuk 
olması, sorunlara karşı ortak hare-
ket etmeyi engelleyen başlıca faktör 
olmakla birlikte; işçinin, kendisine 
iş bulan ekipbaşı-formen ya da us-
talara tabii kalarak onlardan bağım-
sız hareket edememesi de tepkileri 
bastıran, örgütlenmeye yönelmeyi 
engelleyen önemli bir etken. 

İşçilerin çoğunun yasal hakla-
rından bihaber olması da üzerine 
eklenince, patronlar daha keyfi ha-
reket ediyor.  İşçileri düşük ücretle 
çalıştırdıkları yetmiyormuş gibi, 
pervasızca her türlü haklarını gasp 
etmekten de çekinmiyorlar. İşçiler 
sanki toplama kamplarına tıkılmış 
esir muamelesi görmüş oluyor.

Yaşamak ve yaşatmak için 
örgütlü olmak...

İşçi sınıfının tüm kesimleri için 
yaşamsal olan örgütlenme zorun-
luluğu, inşaat işçileri açısından ‘iş 
cinayetlerine kurban gitmemek’ için 
de daha yaşamsal bir gerçek olarak 
karşımızda duruyor. 

İşçiler birlik ise, örgütlü ise güçlü-
dür. Örgütsüz işçi, patronlar nez-
dinde bir hiçtir. Dikkate alınmaz, 
insan yerine dahi konulmaz. Oysa, 
onlar bir avuç, biz milyonlarız. Tek 
tek olduğumuzda bizi zavallı görüp 
başımıza aslan kesilenler, birlik 
olup örgütlenirsek karşımızda su 
dökmüş kediye dönerler.

Elleriyle, emekleriyle, maharet-
leriyle çarkları döndürenler asla 
zavallı değildir!

Kölece şartlarda çalıştırılmak, iş 
cinayetlerine kurban gitmek, çoluk-
çocuğumuzun rızkını kanımızla 
beslenen bu asalaklara yedirmek 
kader değildir, olamaz! 

Tüm inşaat işçisi kardeşlerimizi 
örgütlenmeye davet ediyoruz!

İnşaat İşçileri ‘Orman Kanunları’na 
Direniyor!
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Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği!

Urfa’nın 
Suruç 

ilçesinde 
14 Haziran 
2018 
tarihinde 
AKP Urfa 
Milletvekili 
İbrahim 
Halil 
Yıldız’ın 
koruma ve 
yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine 
Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit 
Şenyaşar’ın, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021’de 
başlattığı Adalet Nöbeti 564. gününde.

Annesiyle birlikte nöbet tutan Ferit Şenyaşar, Adalet 
Nöbeti’nin “zulüm” altında sürdüğünü belirtti. An-
nesinin taleplerinin haklı talepler olduğunu belirten 
Şenyaşar, “Annenin feryadını dünya duydu ama hu-
kuki bir adım atılmadığı için yargı eliyle zulüm devam 
ediyor. Bu adaletin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. 
Annenin mücadelesi belgesellere konu oldu, kitaplaş-
tırıldı, şimdi de annenin bir yazması Amerika’da açılan 
‘Siyasi Soykırım Sergisi’nde’ sergileniyor. Annenin 
haklı olduğunu bütün dünya bilmesine rağmen dava 
üzerinde siyasi bir el var. Bu siyasi elin bir an önce kal-
dırılmasını istiyoruz ki savcılar gereğini yerine getir-
sin” şeklinde konuştu.

Ferit Şenyaşar: “Dava 
üzerinde siyasi bir el var”

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya sanıklar katılmazken, sanık 

ve müdahil avukatları ile HDP Eş Genel 
Başkanı Mithat Sancar ve bazı milletvekilleri 
salonda hazır bulundu.

Müşteki avukatları davanın ‘zaman aşımı’ 
nedeniyle bitirilmemesini, dosyanın ‘insanlı-
ğa karşı işlenen suç’ kapsamında değerlendi-
rilmesini ve süreden muaf tutulmasını talep 
etti. Sanık avukatları da ‘zaman aşımı’ kararı-
nın uygulanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Musa 
Anter ve Ayten Öztürk’ün öldürülmesi ve 
Orhan Miroğlu’nun yaralanmasına ilişkin 
kamu davasının zaman aşımı süresi doldu-
ğundan düşmesine karar verilmesini talep 
etti. Savcı, sanıkları arasında ‘Yeşil’ kod adlı 
Mahmut Yıldırım’ın da olduğu Diyarbakır 
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 

ve daha sonra dava dosyasıyla birleş-
tirilen ‘JİTEM davası’nın dosyadan 
ayrılmasını talep etti.

Beyanların ardından kararını açık-
layan mahkeme, savcılık mütalaası 
doğrultusunda karar vererek davanın 
zaman aşımı gerekçesiyle düşürül-
mesine karar verdi. Mahkeme, önceki 
celselerde dava dosyasıyla birleşen, 
suç tarihi 1996 olan 16 sanıklı ‘JİTEM 
davası’nın ayrılmasına hükmetti.

Ne Olmuştu?
Anter’in ölümü, Miroğlu’nun yara-

lanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin dava 
Diyarbakır’da açılmış, güvenlik gerekçesiyle 
Ankara’ya nakledilmişti. İddianamede, eyle-
mi Mahmut Yıldırım’ın planladığı ve yönetti-
ği, Hamit Yıldırım’ın eylemi gerçekleştirdiği, 
dönemin Jandarma İstihbarat Grup Komutan 
Vekili Savaş Gevrekçi’nin ise emri altında 
bulunan Abdülkadir Aygan’ı faillere yardım 
için görevlendirdiği öne sürülmüştü.

Dava görüldüğü sırada sanıklardan Mah-
mut Yıldırım ve Abdülkadir Aygan’ın da ara-
sında bulunduğu Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki 16 sanıklı JİTEM davası 
ile Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan ve Ayten Öztürk’ün 1992’de kaybol-
duktan iki ay sonra ölü bulunmasına ilişkin 
dava da Anter ve Miroğlu ile ilgili davayla 
birleştirilmişti.

Musa Anter davası zaman aşımına uğradı
Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve şu an AKP MKYK Üyesi Orhan 
Miroğlu'nun yaralanması ile bazı eylemlerden sorumlu tutulan 'Yeşil' kod 
adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında olduğu 18 sanık hakkındaki dava, 
zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Annesi Emine Şenyaşar ile birlikte 23 eylül 
itibari ile 564 gündür Adalet Nöbeti tutan 
Ferit Şenyaşar, “Annenin haklı olduğunu 
bütün dünya bilmesine rağmen dava üzerinde 
siyasi bir el var” dedi. 

Bu haftaki eylemde, Cumartesi 
Annelerinin yargılandığı 

davanın 21 Eylül’de görülen 
5. duruşması öncesi İstanbul 
Adliyesi önünde yapılmak istenen 
açıklamaya yönelik polis saldırısına 
tepki gösterildi.

Açıklamaya İHD Eş Genel Baş-
kanı Öztürk Türkdoğan, Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 
Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) İstanbul Milletvekilleri 
Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, İnsan 
Hakları Dayanışma Ağı Temsilci-
leri, Medya ve Hukuk Çalışmaları 
Derneği (MLSA), Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul 
Şubesi temsilcisi Ümit Efe ve çok 
sayıda insan hakları savunucusu 
katıldı.

Eylemin bu haftasında gözaltında 
kaybedilen Hasan Ocak’ın ablası 
Maside Ocak açıklama yaptı. Ana-
yasal bir hak olan barışçıl toplanma 
ve gösteri haklarının engellendiğine 
dikkat çeken Ocak, bu haklarını 
kullandıkları için yargılandıklarını 

belirtti. 21 Eylül’de görülen duruş-
ma öncesi İstanbul Adliyesi önünde 
yapmak istedikleri açıklamanın 
engellendiğini ve polis saldırısıy-
la karşı karşıya kaldıklarını ifade 
eden Ocak, “Duruşmaya ve önce-
sinde yapılacak basın açıklamasına 
katılmak için orada bulunanlara 
son dakikada bildirilen yasak kararı 
sonrası, etrafımız polis tarafından 
çembere alındık. Aralarında du-
ruşmaya katılması gereken kayıp 
yakınları, Cumartesi insanları ve 
avukatlarının da olduğu 16 hak 
savunucusu işkenceyle gözaltına 
alındı” şeklinde konuştu.

“Yargılamanın tarafsızlığına 
ve bağımsızlığa gölge 
düşürülmüştür”

Duruşma sırasında da hukuksuz-
luğun devam ettiğini vurgulayan 
Ocak, “Duruşmaya, yargıcın, ‘eğer 
düzeni bozan bir durum olursa, 
kolluk güçlerinden gelen talep doğ-
rultusunda, yargılamanın güvenlik 
gerekçesiyle kapalı yapılmasına 
karar verebileceğini’ belirten sözleri 

ile başlandı.  Bu 
sözleri ile dava 
yargıcı, duruşma 
öncesi yapılacak 
basın açıklaması-
na hukuka aykırı olarak müdahale 
eden kolluğun yönlendirmesi ile 
hareket ettiğini kabul etmiş, yargı-
lamanın tarafsızlığına ve bağımsız-
lığa gölge düşürülmüştür. Duruş-
ma yargıcı yargılama sırasında da; 
savunma avukatlarının salonda 
bulunan silahlı güvenlik mensupla-
rının çıkarılmasına yönelik talebini 
de reddedip; yargılananlar, tanıklar, 
avukatlar ve dinleyiciler üzerinde 
baskı yaratacak şekilde yargılama 
sonuna kadar güvenlik mensup-
larının salonda beklemesine izin 
vererek, tutumunu devam ettirdi” 
dedi.

“Galatasaray’dan 
vazgeçmeyeceğiz”

Avukatların gözaltına alındığı 
için duruşmaya katılamadığını be-
lirten Ocak, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Sanıklar ve avukatlarının da 

bulunduğu, bu kişilerin duruşmaya 
katılımı sağlanmadan duruşma-
ya devam edilemeyeceği, ayrıca 
duruşma salonuna gelebilenlerin 
de alanda uygulanan şiddetten 
olumsuz etkilendikleri göz önün-
de bulundurularak duruşmanın 
ertelenmesi taleplerini de reddeden 
yargıç, duruşma boyunca savunma-
yı kısıtlayıcı davranışları ile duruş-
mada gerilim yaşanmasına neden 
oldu. 27 yıldır dediğimiz gibi, son 
kaybımız bulunana, son fail ceza-
landırılana kadar bu mücadele de-
vam edecek. Kaç yıl geçerse geçsin, 
bedeli ne olursa olsun, kayıplarımız 
için adalet istemekten, devletin 
evrensel hukuk normları içinde 
hareket etmek zorunda olduğunu 
hatırlatmaktan, 213 haftadır bize 
yasaklanan kayıplarımızla buluşma 
mekânımız Galatasaray’dan vazgeç-
meyeceğiz” diye aktardı.

Cumartesi Anneleri: Son kayıp bulunana 
kadar mücadeleye devam edeceğiz
Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılıp 
yargılanması talebiyle her hafta düzenledikleri eylemlerinin 913. haftasında, 
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde açıklama yaptı.
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Koç Üniversitesi’nde okulun açıl-
masına az bir süre kala yurt prob-
lemi tartışılıyor. Daha önce okul 
yönetimi üçüncü ve dördüncü sınıf-
ta okuyan öğrencilere ‘yurt imkânı 
sağlayamayacaklarını öngördükle-
rini' açıklamış, tepkiler sonrası geri 
adım atmıştı.

Bu müdahalenin ardından bir 
müdahale de doktora öğrencilerine, 
asistanlara geldi. Daha önce kendi-
lerine sözleşmeyle verilen evlerden 
ayrılmak zorunda kalan doktora 

öğrencileri, şimdi de tek kişi kaldık-
ları yurt odalarından çıkarılıyorlar. 
Asistanlara ve doktora öğrencileri-
ne, odalarda birkaç kişiyle birlikte 
paylaşımlı olarak kalacakları söy-
lendi. Bunun akabinde okul yöneti-
mi yurtlardaki odaları da taşımaya 
başladı.

Üstelik bu odaların küçüklüğü de 
kalanlar için ciddi bir sorun.

“Tek kişi kalma sözü 
verilmişti”

Üniversite yönetimi yurt 
sorununda çözümü odaları 
birleştirmekte buldu. Ken-
dilerine en başında, payla-
şımlı odaların olmayacağı, 
tek kişi kalacakları sözü 
verilen doktora öğrencileri 
ve asistanlar ise buna karşı 
eylem başlattı.

Öğrenciler tepki olarak 
odalardaki yatakları rektör-
lük önüne bıraktılar.

Koç Üniversitesi'nde yurt sorunu

Gözaltılara tepki
Eyleme Eminönü İskelesi önünden kortej oluş-

turarak katılmak isteyen Tevgera Jinên Azad (TJA) 
aktivistleri  ve Barış Anneleri, Adalet Nöbetindeki 
tutan tutuklu yakınları ve çok sayıda kadın, "Şer 
mirin e aşitî jiyan e", "Jin jiyan azadi" dövizleriyle 
Beşiktaş İskelesi önündeki etkinlik alanına yürürken 
ablukaya alındı.

İskele Meydanında protesto
Gözaltına alınanlar polislerce zorla gözaltı aracına 

bindirilmeye çalışılırken meydandaki yüzlerce kişi, 
"Anneler onurumuzdur", "Biji berxwedana dayi-
kan", "Jin jiyan azadi" sloganlarıyla tepki gösterdi.

İskele Meydanında toplananlar gözaltına alınan 
Barış Anneleri geri gelmeden eylemi gerçekleş-
tirmeyeceklerini dile getirerek,"Biji berxwedana 
zindanan", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur", "Biji 
berxwedana dayikan", "Jin jiyan azadi", "Gün ge-
lecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", 
"Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla saldırıları 
protesto ettiler.

1 Eylül Dünya Barış Günü 
eylemine polis saldırdı 
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi 
Güçleri 1 Eylül Dünya Barış Günü 
dolayısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda, 
"Savaş Kaybettirir, Barış Kazandırır" 
şiarıyla kitlesel etkinlik gerçekleştirdi.

Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği!

Koç Üniversitesi yönetimi, yurt sorununa çözümü odaları 
birleştirmekte buldu. Kendilerine tek kişilik odalarda kalma 
sözü verildiğini söyleyen asistanlar ve doktora öğrencileri, 
rektörlük önünde 'yataklı' eylem yaptı.

Haliç Kongre Merkezi'nde 
bir araya gelen Emek ve 

Özgürlük İttifakı, "Hep birlikte 
başaracağız" sloganıyla yola 
çıktı. İttifak, deklarasyonunu 
açıkladı.

İnsanca çalışılacak ve yaşa-
nacak bir ekonomik düzen, 
halkın egemenliğine dayanan 
bir demokrasi, Kürt sorunun-
da barışçıl ve demokratik 
çözüm, kadınlar için adalet, 
eşitlik ve özgürlük, gençler, 
engelliler ve dezavantajlı 
gruplar için eşitlik ve özgür-
lük, doğanın, çevrenin ve 
kültürel varlıkların korunması 
gibi başlıkların işlendiği metin-
de ayrıca şu ifadeler yer aldı: 

Ekonomiden siyasete birçok 
alanda Cumhur İttifakı’nın yarat-
tığı yıkımı durdurmak, tek adam 
yönetimini sonlandırmak, halkın 
çalışma ve yaşam koşullarını 
iyileştirmek, demokratik hak ve 
özgürlükler temelinde bir değişim 
ve dönüşümün gerçekleşmesini 
sağlamak önümüzdeki dönemin 
acil görevidir.

Bu değişim ve dönüşümün yaşa-
nabilmesi için emekten, barıştan, 
demokrasiden yana güçlerin ortak 
ve birleşik mücadeleyi güçlendir-
mesi ve kararlı bir şekilde sürdür-
mesi büyük önem taşıyor. Bu birlik 

ve mücadele, yeni dönemin belir-
leyici ve etkin bir gücü de olmak 
zorundadır. Halkın beklentisi ve 
talebi de bu yöndedir.

Verilecek ortak mücadele, takı-
nılacak güçlü ve kararlı tutum, 
halkın acil ekonomik taleplerinin 
elde edilmesi ve demokratikleşme 
yolunda adımlar atılmasını sağ-
layacak bir yürüyüş olacaktır.

Bu yürüyüşün uğrak yerlerin-
den biri olan seçimler Türkiye için 
kritik bir anlam taşımaktadır.

Seçim sürecinde halkın gelecek 
umutlarını salt sandığa bağla-
madan, ancak sandığın önemini 
de görmezden gelmeden emek ve 
demokrasi mücadelesini yükselte-
rek, bu temelde halkı seçimlerden 
kazanımla çıkmaya motive etmek 
ve seçim güvenliği için bütün 
tedbirleri almak ihmal edilemez bir 
sorumluluktur.

İçinden geçtiğimiz bu olağa-
nüstü süreçte ekonomik ve politik 
acil görevlerin gerçekleşmesi için 
hedeflediğimiz ittifak, sömürülen 
ve ezilen bütün halk kitlelerinin 
ittifakıdır. İşçilerin, emekçilerin, 
yoksulların, kadınların, gençlerin, 
doğa ve insan hakları savunucu-
larının dayanışması ve ittifakıdır. 
Ortak, güçlü ve kararlı bir müca-
dele zeminidir.

Çağrımız

Türkiye’nin aydınlık ve de-
mokratik geleceğini düşünen tüm 
kurum, kuruluş ve partilere, tek 
tek yurttaşlaradır. Hep beraber 
sorumluluk alalım. Cumhuriye-
tin 2. yüzyılında yangın yerine 
çevrilen ülkeyi ortak talepler ve 
birlikte mücadele anlayışıyla özgür 
ve demokratik şekilde yeniden inşa 
edelim.

Türkiye halkları ayrımcılığa, 
nefret söylemine, kutuplaşmaya, 
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı 
arasına sıkışmış bir egemen siyase-
te mahkûm değildir.

Emek, barış, özgürlük ve demok-
rasi değerleri temelinde halkın ege-
men olduğu bir toplumsal düzen 
kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen 
ve sömürülen halk kitlelerinin 
değiştirici gücüyle mümkündür.

Herkesi bu anlayış ve çağrı 
doğrultusunda ortak ve birleşik 
mücadeleye davet ediyoruz!

Hep birlikte başaracağız.

Emek ve Özgürlük İttifakı deklarasyonu 
açıklandı
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi 
(EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve 
Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) oluşturduğu "Emek ve Özgürlük 
İttifakı" deklarasyonunu açıkladı.

Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’yla birlikte gelen 

kariyer basamakları sınavının 
başvurusu öncesinde Eğitim ve 
Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim 
Sen) yurdun dört bir yanında 
sokağa çıktı.

Öğretmenler kariyer basamakla-
rıyla okullarda nitelik öğretmen-
niteliksiz öğretmen 
ayrımının oluşacağını 
ve bunun da eğitim 
sistemi açısından cid-
di riskler barındırdı-
ğını söyledi. Statüsü 
değişse dahi aynı işi 
yapacak öğretmenler 
arasında hem statü 
hem de ücret açısın-
dan bir farkın yaratıl-
masını kabul edile-
mez bulan Eğitim 

Sen, eşit işe eşit ücretin ödenmesi 
gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda ILO ve 
UNESCO’nun 1996 yılında yayım-
ladığı “Öğretmenlerin Statüsüne 
ilişkin Tavsiye Kararı” metninin baz 
alınarak bir meslek kanunu ha-
zırlanması ve kariyer basamakları 
sınavının yapılmaması talep edildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal 
edilsin
Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla birlikte gelen kariyer 
basamakları sınavının başvurusu öncesinde Eğitim ve Bilim 
Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yurdun dört bir yanında 
sokağa çıkarak sınavın yapılmamasını ve Öğretmenlik 
Meslek Kanunu'nun iptal edilmesini talep etti.
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Gelecek için Cumalar (Friday 
for Future - FFF) kapsamında 

daha önce cuma günleri yapılan 
eylemler, uzun aradan sonra tekrar 
gerçekleşti.

Berlin, Hamburg, Köln, Münih, 
Frankfurt, Stuttgart başta olmak 

üzere birçok kentte yapılan ey-
lemlerde küresel ısınmaya, çevre 
kirliliğine karşı döviz ve pankartlar 
taşındı. Asıl olarak liseli gençliğin 
katıldığı eylemlere aileler ve yetiş-
kinler de destek verdi.

"Enerji tekellerinden daha çok 
vergi alınsın"

Başkent Berlin'de yapılan 
eyleme, 36 bin kişi katıl-
dı. Eylemde bir konuşma 
yapan FFF sözcülerinden 
Luisa Neubauer, fosil enerji 
kullanımına son verilmesi-
ni, aşırı kâr yapan enerji te-
kellerinden daha fazla vergi 
alınmasını ve bu vergilerle 
yoksulların desteklenmesini 
talep etti.

Almanya'da on binlerce genç küresel 
ısınmaya karşı alanlara çıktı
Almanya genelinde toplam 270 kent ve kasabada on binlerce 
genç, küresel ısınmaya, silahlanmaya ve artan enerji 
fiyatlarına karşı sokağa çıktı.

Fransa'nın en büyük işçi kon-
federasyonu CGT'nin çağrısıyla 
greve giden sağlık, sosyal ve sosyo-
medikal sektörleri emekçileri, ülke 
genelinde farklı kentlerde gösteriler 
düzenledi.

Çalışma koşullarının kötüleşme-
sine, düşük ücretlere ve personel 
eksikliğine dikkati çeken gösterici-
ler, bu konuda iyileştirici adımlar 
atılmasını istiyor.

Fransa'da sağlık emekçileri greve çıktı
Fransa'da sağlık ve 
sosyal hizmet emekçileri, 
ücret artışı ve personel 
eksikliğini protesto etmek 
için ülke genelinde greve 
gitti.

Genel grev ya da dayanışma 
grevi yapmanın yasak olduğu 

İngiltere’de sendikalar grev 
tarihlerini ve grev oylamalarını 
aynı güne denk getirerek etkili 
eylemler planlıyorlar. Bunların 
ilkinin 1 Ekim’de yapılacağı 
açıklandı. İşçiler ücret artışının yanı 
sıra, iş güvenliği ve iş garantisi de 
talep ediyor.

Demiryollarında örgütlü üç sen-
dika 1 Ekim’de tüm ülkede demir 
yollarını durduracak. 80 bin üyeli 
RMT, 21 bin üyeli ASLEF ve 18 bin 
üyeli TSSA, yaptıkları açıklamada, 
tüm ülkenin demir yollarında aynı 
anda bir günlük grev yapacaklarını 
ve yüzlerce işyeri önünde gösteriler 
organize edeceklerini duyurdu.

Posta işçileri de aynı gün 
grevde

Posta işçilerinin üye olduğu İleti-
şim Sendikası da (CWU) 1 Ekim’de 

greve çıkacaklarını açıkladı. 115 bin 
işçinin üye olduğu CWU, Kraliçe 
II Elizabeth’in ölümünden hemen 
sonra yapacakları grevi ertelemiş 
ve demiryolu işçileri ile aynı gün iş 
durdurmayı kararlaştırmıştı.

Liverpool liman işçileri de 
grevde

Liverpool liman işçileri de yap-
tıkları grev oylamasının sonucunu 
açıkladı. Oylamada, işçilerin yüzde 
99.2’si greve evet dedi. Kraliçenin 
toprağa verildiği gün olan 19 Ey-
lül’de greve çıkan liman işçileri iki 
haftalık bir grev yapacak. 1 Ekim’de 
grevde olacak olan demir yolu ve 
posta işçilerine onlar da katılmış 
olacak.

1970’lerdeki büyük grevler sonra-
sı Margaret Thatcher hükümetinin 
girişimleri ile genel grev ve daha 
sonra Tony Blair başbakanlığında 
İşçi Partisi iktidarı döneminde de 

dayanışma grevlerinin 
yasaklanmasının ardından 
ilk kez bu kadar iş kolun-
da ve bu sayıda işçi aynı 
anda greve çıkmış olacak.

Öte yandan 460 bin 
üyeli Eğitim Sendikası’nın 
(NEU) yanı sıra, UNI-
SON’a üye sağlıkçılar da 
grev oylamasına hazırla-
nıyor.

İngiltere’de birçok iş kolu 1 Ekim’de grevde
İngiltere'de farklı iş kollarında örgütlü binlerce işçi 1 
Ekim'de greve çıkma kararı aldı.

İngiltere monarşisinin en uzun 
süre tahtta kalan hükümdarı 

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün 
ardından ülkede ulusal yas ilan 
edilirken, İrlandalı taraftarlar 
tribünlerde kutlama yaptı.

Sosyal medyada yer alan görün-
tülerde İrlanda’nın başkenti Dub-
lin'deki Tallaght Stadyumu'nda 
İsveçli Djurgårdens futbol takı-

mıyla karşılaşan Shamrock Rovers 
takımının taraftarları kraliçenin 
ölümünü şarkı söyleyerek kutladı. 
Taraftarlar KC & the Sunshine Band 
adlı müzik grubunun "Give It Up" 
şarkısının nakaratını “Lizzy’s in a 
box” (Lizzy kutuda/tabutta) şeklin-
de değiştirerek söyledi.

Öte yandan İngiliz sömürgecile-
rinin büyük acılar çektirdiği Avus-
tralya’da monarşi karşıtı gösteriler 
yapıldı. Birçok şehirde sokağa 
çıkan halk, iki yüz yılı aşkın süre 
önce İngilizlerin adaya gelmeleri-
nin ardından yerli halklara yaptık-
ları zulümleri hatırlattı.

Eylemlerde “Kahrolsun kral” ve 
“Monarşiyi kaldırın” sloganları 
atıldı.

İrlandalı taraftarlar kraliçenin ölümünü 
kutladı: 'Lizzy tabutta'
İrlandalı futbol taraftarları İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 
ölümünün ardından tribünlerden 'Lizzy kutuda' sözleriyle 
tezahürat yaptı. Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde de 
sokakta kutlama yapıldı.

İşçi sınıfının ve yoksul halkların 
kanını emerek, tüm insanlığa, canlı 
varlıklara ait doğayı yağmalayıp 
yıkıma uğratarak varlığını sürdüren 
kapitalist sömürü düzenine karşı 
dünya emekçilerinin öfkesi büyüyor...

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, 
Yunanistan, Belçika, Avusturya, Haiti, 
Endonezya... 

Hayat pahalılığı, kötü çalışma 
koşulları, düşük ücretler, artan büyük 
adaletsizlik ve devlet şiddetine karşı 
sokaklara/meydanlara çıkan kitlenin 
gövdesi büyüyor, eylemler daha 
kararlı bir nitelik kazanarak yayılıyor.  

Son süreçte ilk göze çarpan olgu, 
kapitalist merkezlerde ardı ardına 
gelen grevler... 

Bu merkezlerdeki örgütlü sendikalar, 
hâkim bir anlayış olarak, kapitalist 
sistemle cepheden bir çatışmaya 
uzak olmakla birlikte, sınıfta var olan 
tarihsel/geleneksel haklarını gasp 
ettirmeme refleksi güçlü. Dolayısıyla 
haklarına her el uzatılışta üretimden 
gelen gücünü devreye koyarak grev 
ve direnişlerle saldırılara yanıt 
verebiliyor.

İşçi sınıfı örgütlü ise her şeydir, 
değilse hiçbir şey!
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Rusya’nın Ukrayna’ya 
müdahalesi sonrasında 

Avrupa’da yükselen enflasyon ve 
hayat pahalılığı nedeniyle İngiltere 
ve AB üyesi ülkelerde, işçiler art 
arda greve gitmeye başladı.

ABD’nin Nato üzerinden Rus-
ya’yı kuşatma planlarına evet diyen 
Avrupa devletleri, enerji alanında 
Rusya’ya ciddi oranda bağımlı 
olunca, Rusya’ya uyguladıkları 
ambargo kendilerini de vurmaya 
başladı. Ekonomik darboğaza sü-

rüklenen ülkelerde art arda grevler 
yaşanıyor.

Şoförler 24 saatlik greve gitti
Bu grev dalgasının son örneği, 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 
yaşandı. Başkent Atina'da toplu 
ulaşım işçileri 24 saatlik greve gitti.

Ulaşım sektörünün özelleştirme-
sini kolaylaştıracak yeni yasa tasarı-
sına tepki gösteren işçiler, tasarının 
işçi hakları açısından yeni sorunlara 

yol açacağını belirterek 
grev kararı aldı.

Grev kapsamında, 
otobüs, metro ve tram-
vay gibi toplu taşıma 
araçları hizmet verme-
yi durdurdu. Maliye 
Bakanlığı önünde top-
lanan işçiler, ellerinde-
ki pankart ve dövizler-
le yasa tasarısının geri 
çekilmesini istedi.

Atina'da ulaşımda 24 saatlik grev
Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım işçileri 24 
saatlik greve gitti. Maliye Bakanlığı önünde toplanan işçiler 
hükümeti protesto etti.

Ücretlerinin yetersiz, çalışma 
koşullarının ağır olduğunu 

belirten sağlık emekçileri, personel 
yetersizliği yüzünden çok çalışmak 
zorunda kaldıklarını ve hastaların 
da yeterince ilgi göremediğini 
söylüyor. 

Personel alımı ve mesai belirle-
mede söz sahibi olmak istediklerini 
belirten sağlıkçılar, ücretlerinin de 
yükseltilmesini istiyor. 

50 yaşındaki hemşire Tracey Dit-
trich, 24 yıldır bu işi yaptığını be-

lirterek, “Artık hastane yöneticile-
rinin bize daha fazlasını yapmamız 
gerektiğini söylemelerinden bıktık. 
Hastaneler daha fazla hemşire ve 
sağlık çalışanına ihtiyaç duyuyor 
ve bunun için de daha fazla maaş 
vermeleri lazım” dedi.

Özel hastane patronları, grev ön-
cesi müzakerelerde yüzde 10 ila 12 
zam teklif ederken sağlık emekçile-
ri bu oranın en az yüzde 30 olması-
nı istiyordu.

ABD'de özel sektörün en büyük hemşire 
grevi 
ABD’de, 15 bine yakın hemşire, 11 Eylül’de iş bıraktı. Üç 
gün sürecek eylem, ABD tarihinde özel sektörde çalışan 
hemşirelerin en büyük grevi oldu. 

Ülkedeki bütün işçi 
sendikalarının çağrısı 

üzerine greve çıkan binlerce işçi, 
Brüksel'in merkezindeki Monnaie 
Meydanı'nda bir araya geldi. İşçi 
temsilcileri, meydanda yaptıkları 
konuşmada, enerji fiyatlarının 
makul seviyelere indirilmesini 
ve ücretlerin yaşam 
maliyetindeki artış seviyesinde 
yükseltilmesini istedi.

"Yakıt alamıyoruz", "Maaşı-
mız yetmiyor", "Vergiler artıyor 
ama ücrete zam yok", "Enerji 
çok pahalı" yazılı döviz ve 
pankartlar taşıyan binlerce işçi, 
sloganlarla ana yolları kapata-
rak Belçika İşveren Federasyo-
nu önünden yürüdü. Enflasyon 

sebebiyle alım güçlerinin azaldığına 
dikkat çeken işçiler, ücretlerin yük-
seltilmesini talep etti.

Son aylarda Belçika’da enerji ve 
gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu 
hızla yükseltti. Enflasyon, ağustosta 
yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri 
ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Belçika'da binlerce işçi greve çıktı
Belçika'da binlerce işçi artan enflasyon karşısında ücretlerin 
iyileştirilmesi talebiyle 21 Eylül’de greve çıktı ve Brüksel'de 
kitlesel bir yürüyüş düzenledi.

Avusturya Sendikalar Birliği’nin 
(ÖGB) çağrısıyla 17 Eylül’de 

9 kentte sokağa çıkan on binlerce 
emekçi, hükümetin, kapitalist krizin 
bedelini halka ödetmeye çalıştığını, 
buna sessiz kalmayacaklarını ifade 
ettiler, artan hayat pahalılığının 
bir an önce önüne geçilmesini 
istediler.

ÖGB'nin bütün eyaletler-
de düzenlediği yürüyüşlere, 
kötü hava koşullarına rağmen 
katılım yüksek oldu. Başkent 
Viyana’daki eyleme 20 bini 
aşkın kişi katıldı.

Sonbaharla birlikte yoğunla-
şacak toplu sözleşme görüşme-

lerinde hayat pahalılığı, enflasyon, 
pandemi ve savaş ile birlikte bü-
yük şirket ve holdinglerin yapmış 
oldukları üretim artışları ve yüksek 
kârların da göz önünde bulundu-
rulması gerektiği konusu, konuş-
maların odak noktası oldu. 

Avusturya'da, emekçiler hayat pahalılığına 
karşı yürüdü
Avusturya emekçileri, yüksek enflasyon ve hayat 
pahalılığının bedelini halka ödetmeye çalışan koalisyon 
hükümetini protesto etmek için ülke çapında sokağa çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa 
yönelik protestolar, hükümetin 

11 Eylül Pazar günü petrol 
yardımlarını kestiğini duyurmasının 
ardından ülke geneline yayılarak 
şiddetini artırdı.

Başkent Port-au-Prince'de göste-
riciler barikatlar kurarak ve lastik 
yakarak yolları kapatırken ülkenin 
bazı noktalarında kamu binaları ve 
özel mülk yağmalandı.

Başbakan’ın istifasını istediler
Eylül ayı ortasında başlayan ve 

başkent dışında ülkenin diğer büyük 
kentlerine yayılan gösterilerde, 
akaryakıt fiyatlarına ve çetelerin 

halka dönük saldırılarına karşı somut 
çözümler üretilmesi ile Başbakan 
Ariel Henry'in istifası istendi. Enflas-
yonun son yılların en yüksek seviye-
sine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 
40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken 
kronik hale gelen çete çatışmaları da 
yüzlerce insanın ölümüne ve binler-
cesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Haiti’de enflasyon ve çetelere karşı 
eylemler sürüyor
Haiti'de, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomideki 
kötüye gidişin protesto edildiği gösterilerde kamu binaları 
ve özel mülkler yağmalandı.

Endonezya devletinin, enerjide 
halka sağladığı desteği 

sürdüremeye son vererek akaryakıt 
fiyatlarına yüzde 32 zam yapması 

binlerce kişiyi sokağa döktü.
Pandemiyle birlikte tedarik kri-

zinin henüz çözülmediği ülkede 
gıda fiyatlarındaki artışın üzerine 

gelen bu zam, büyük tepki 
topladı. Başkent Jakarta’da 
başlayan eylemler birçok 
kente yayıldı.

Endonezya devleti, par-
lamento da dahil olmak 
üzere kurumların güvenli-
ğini sağlamak için binlerce 
asker ve polisi konuşlan-
dırdı.

Endonezya’da akaryakıt isyanı
Endonezya’da binlerce kişi hükümetin akaryakıt 
sübvansiyonlarını azaltıp zam yapması üzerine sokaklara 
döküldü.
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Yıllardır geleneksel hale gelen Sa-
rıgazi Halk festivali, tıpkı diğer yıl-
larda olduğu gibi bu yılda yasak-
lanmak istedi. 18-25 Eylül arasında 
yapılmak istenen festival ve festival 
kapsamındaki etkinlikler polisin 
yoğun ablukası ve saldırısı altında 
gerçekleştirildi. Tüm bunlara karşı 
direnen festival komitesi, 25 Eylül 
günü basın açıklaması yapmak 
isterken polis saldırısına uğradı ve 
birçok kişi gözaltına alındı. Tertip 
komitesinin yayınladığı açıklama 
şu şekilde...

Yasaklarınızdan Korkmuyoruz, 
Buradayız!

Geleneksel Sarıgazi Halk Festivali, 
yıllardır devrimci kurumlar ve Sarı-
gazi halkının emekleri ile düzenlenen 
bir festivalken, 2014’ten beri devlet 
tarafından yasaklamalara maruz kalı-
yor. Bu yıl da önce 18 Eylül’de festival 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz Emekçi 
Kadın Forumu yasaklanmak istendi. 
Daha sonra ise festivalin çeşitli baha-
nelerle yasaklandığı, festival tarihin-
den birkaç gün önce tertip komitesine 
bildirildi.

Bu yasakların ilk olmadığını hepimiz 
biliyoruz. Her gün hayatımızın her 
alanında yeni yasaklarla karşılaşıyoruz. 
Konserler, festivaller, etkinlikler bir 
bir yasaklanıyor. Derinleşen ekonomik 
kriz, artan baskılar ve devlet şiddeti her 
geçen gün kendini daha çok hissettiri-
yor. Günde 10 saat, 12 saat çalışıyoruz 
ama evimize bir ekmek bile götürürken 
zorlanıyoruz. Açlık sınırının 7 bin 

lirayı, yoksulluk sınırının 24 bin lirayı 
bulduğu bugün asgari ücret olarak 
5500 lira maaş alıyoruz. Katlanarak 
artan kiralar, her ay zamlanan fatura-
lar, günden güne değişen pazar-market 
fiyatlarıyla biz emekçilere reva görülen 
açlık ve sefalet oluyor. Biz fakirleşirken 
patronlar bizim emeğimizle zenginleş-
meye devam ediyor. Kriz sadece işçiler 
için, emekçiler için var oluyor. 

Saldırılar toplumun her kesiminde 
ayrı hissediliyor. Her gün 3 kadın 
öldürülüyor, bunun karşısında dev-
let İstanbul Sözleşmesi’ni feshediyor. 
Tacizcilere, tecavüzcülere ödül gibi 
cezalar verilirken; sokağa çıkan kadın-
ların karşısına yüzlerce polis dikiliyor. 
Öğrenciler barınamadığı için okulu 
bırakmak zorunda kalıyor, cemaat 
yurtlarına mahkûm ediliyorlar. Halkla-
ra karşı savaş politikaları uygulanıyor, 
Deniz Poyraz Kürt halkının mücade-
lesini büyüttüğü için devlet eliyle kat-
lediliyor. Mahallelerde uyuşturucuyla, 
yozlaşmayla gençler geleceksizliğe 
sürükleniyor.

Tüm bu saldırıların karşısında ise 
büyüyen direnişler var. 

İşçiler derinleşen kriz karşısında hak-
ları için, emekleri için birçok iş yerinde, 
fabrikada direnişe çıkıyor. Migros’da 
hukuksuzca işten atılan ve patron Tun-
cay Özilhan’ın evinin önünde “Bizden 
çaldığınız her şeyi geri alacağız!” diye 
haykıran işçiler defalarca göz altına 
alındılar ama sonunda kazandılar. ETF 
işçileri, haklarını vermeden fabrika-
yı kapatmaya çalışan patron Sanem 
Dikmen’e karşı iki aydır fabrika önünde 
nöbet tutuyor. Belediye işçilerinden, 
inşaat işçilerine; kuryelerden, depo 
çalışanlara kadar her yerde direniş bü-
yüyor. Ve biliyoruz ki direniş öğretiyor, 

direnenler kazanıyor.
Kadınlar dünyanın her yerinde 

özgürlükleri için mücadele ediyor. 
İran'da saçının bir kısmı gözüktüğü 
için polisler tarafından göz altına 
alınan ve işkenceyle katledilen 
Mahsa Amini için İran sokak-
larında direniş büyüyor. Her 
yıl 8 Mart’ta kadınlar binler 
olup sokakları, meydanları 
dolduruyor, barikatları yıkı-
yor; fabrikalarda mücadelenin 
en önüne geçiyor. Öğrenciler 
neredeyse iki yıldır kayyum 
rektör istemiyoruz diyerek her 
üniversiteyi direniş yerine 
çeviriyor, dayanışmayı büyü-
tüyor. İkizdere’de halk daha 
fazla rant uğruna doğasını 
katletmek isteyenlere karşı 
jandarmanın önüne dikili-
yor. Kürt halkı tüm savaş ve 
katliam politikalarına karşı 
mücadele etmeye, barış ve 
özgürlük talebini büyütmeye 
devam ediyor. 

Sarıgazi’de düzenlemek iste-
diğimiz bu festivalin yasaklan-
ması da bunlardan ayrı değil, 
biliyoruz. Kolektif yaşamı 
beraber kurduğumuz, işçilerin, 
halkların, ezilen kesimlerin 
taleplerini içinde barındıran, 
ortak mücadeleye çağıran bu 
festival devleti korkutuyor. 
Bizler ise tüm bu direnişlerin 
ve mücadelelerin iradesiyle di-
yoruz ki, korkmakta haklısınız! 

Bugün festival yasaklama 
kararını protesto etmek için 
bir araya gelen Sarıgazili 
emekçiler, kadınlar, devrimci-
ler azgınca saldırıya uğradı. 

İşkenceyle 17 arkadaşımız gözaltına 
alındı. Sarıgazi emekçileri bu işkence-
yi Çorum’dan, Maraş’tan, Gazi’den, 
Amed’den, Gezi’den, Ankara’dan 
biliyor. 

Keyfi yasaklarınızı tanımıyoruz, 
yasaklarınızdan korkmuyoruz! Yok-
sulluğa, yozlaşmaya ve yasaklara karşı 
mücadeleyi büyütüyoruz! Herkesi, 
tüm Sarıgazi halkını da bunlara karşı, 
direnişi ve dayanışmayı büyütmeye; 
örgütlenmeye çağırıyoruz!

Gözaltılar, baskılar, işkenceler bizi 
yıldıramaz.

Sarıgazi Halk Festivali Tertip 
Komitesi

(Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, 
Devrimci Parti, Halkların Demokratik 
Partisi, Kaldıraç, Mücadele Birliği 
Platformu, ODAK, Partizan, Sosyalist 
Meclisler Federasyonu)

Bu kış sert geçeceğe benziyor. Saray 
Rejimi çözülüyor. Elinde baskı ve 
şiddetten başka yönetme aracı kalmayan 
saray rejimi, bu son yöntemini de sonuna 
kadar kullanmakta kararlı. Yarattıkları 
cenneti korumak için başka çareleri de 
yok. Bir yandan ekonomik kriz her geçen 
gün derinleşiyor, diğer yandan bankalar, 
holdingler karlılık oranlarını açıklıyor. Bir 
yandan sendikalar işçileri esaret altında 
tutmaya çalışırken, diğer yandan irili 
ufaklı birçok yerde işçiler direnişe geçiyor. 

Bir yandan dünyanın dört bir yanında 
kadınlar öldürülürken, aynı anda İran’da 
kadınlar özgürlük ateşini, başlarındaki 
zoraki örtüleri yakarak alevlendiriyor. 
Doğada her şey kendi karşıtı ile var 
oluyor. Baskının olduğu yerde direniş 
hemen kendini gösteriyor. Yıllardır 
yasaklanmaya çalışılan Sarıgazi festivali 
tüm baskılara rağmen gerçekleştirildi. 
Ekonomik kriz altında ezilen işçiler, 
oluşturdukları birlik ile “ soygun 
düzenine karşı 16 Ekim’de Kartal 

meydanında” olacaklarını duyuruyorlar. 
Sınıf mücadelesinin aynı zamanda 
ideolojik mücadeleden geçtiğini bilerek 
hareket eden işçiler, yaptıkları eğitimler 
ile ideolojik donanımlarını arttırma 
yönünde adımlar atıyorlar. 

Bu sayımızda, yasaklanana Sarıgazi halk 
festivalinin, işçi emekçi birliğinin Kartal 
mitinginin ve Birleşik işçi Kurultayı'nın yaz 
eğitimlerinin haberlerini bulacaksınız. İyi 
okumalar. 

Direnişi Büyütme Zamanı!
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İşçi Emekçi Birliği, iktidarın sermayeden yana 
ekonomi politikalarına, halkı sürüklediği 

yoksulluğa karşı tüm işçi ve emekçileri 16 
Ekim'de Kartal'da İşçi Emekçi Mitingi'nde 
buluşmaya çağardı. 

İşçi Emekçi Birliği, Şişli'de bulunan TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası'nda düzenlediği 
basın açıklamasıyla, talana, yolsuzluğa, sömürü-
ye ve hayat pahalılığına karşı 16 Ekim'de Kar-
tal'da miting düzenleyeceğini duyurdu. Basın 
toplantısına çok sayıda demokratik kitle örgütü 
ve siyasi parti temsilcisinin yanı sıra Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa 
Piroğlu da katıldı.

İşçi Emekçi Birliği adına açılış konuşmasını 
yapan Dilbirin Acar, iktidarın halka dayattığı 
sefalete karşı tüm işçi ve emekçileri mitingde 
buluşmaya, sözünü söylemeye çağırdı ve mitin-
ge katılımın işçi dostu herkese açık olduğunu 
hatırlattı.

'Halk İşsizlik, Sefaletle Boğuşuyor, 
Sermaye Kar Ediyor'

"Artık yeter! Emeğimiz ve haklarımız için işçi 
emekçi mitingi" pankartı asılan salonda açık-
lamayı Dönem Sözcüsü Meliha Kayacı okudu. 
AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu 
sermayenin büyüdüğünü, işçi ve emekçilerin 
ise yoksullaştığını belirten Kayacı, halk işsizlik, 

enflasyon, sefaletle boğuşurken 
sermayedarların halkın sırtından 
kar elde etmeye devam ettiğini 
vurguladı.

Ekonomi Bakanı Nurettin 
Nebati'nin "Bu politikalar dar 
gelirliler dışında herkesi memnun 
ediyor" sözlerini hatırlatan Ka-
yacı, yaşanan servet transferine 
işaret etti. Kayacı, şöyle devam 
etti: "İşçi ve emekçileri açlık sınırı-
na mahkum edenler bir yandan da 
Kürt halkına, kardeş halklara yönelik 
savaş ve saldırganlık politikaları-
na devam ediyorlar. Başta devrimciler olmak üzere 
tüm mücadele eden kesimleri baskı, zorbalık, gözaltı, 
tutuklamalarla sindirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. 
Bu soygunu, baskı ve saldırıları yürütenler iktidar 
ve sermaye çevreleridir. İşçiyi soyan, mücadele eden 
tüm kesimleri baskı ve yasak, saldırılarla engellemeye 
çalışan, kardeş halklara karşı savaş ve saldırganlık 
politikalarını devreye sokan devletiyle sermayesiyle 
gözü dönmüş Türkiye kapitalizmidir, uluslararası 
finans-kapitaldir."

İşçi Sınıfının Örgütlü Mücadelesini 
Büyütme Çağrısı

İşçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyütme 
ihtiyacına işaret eden Kayacı, "Gün işçi sınıfının 

birliğini büyütme, sesini yükseltme, yumruğunu 
masaya vurma günüdür. Gün seçimleri beklemeden 
umut olacak, soygunu durduracak, işçilerin birliğini 
ve halkların kardeşliğini sağlayacak bir toparlanmayı 
sağlama günüdür. Gün hakları için direnen işçile-
rin yolunda mücadele etme günüdür. Bizler bunun 
için mücadele ediyoruz ve tüm işçileri emekçileri 16 
Ekim'de Kartal'da İşçi Emekçi Mitingi'nde bir araya 
gelmeye davet ediyoruz" dedi.

Açıklamada, mitingi İşçi Emekçi Birliği bile-
şenleriyle Emek ve Adalet Platformu, İşçilerin 
Güç Birliği Derneği, Komünist İşçi Hareketi, 
Limter-İş Sendikası, Özgürlük için Hukukçular 
Derneği, Sosyalist Emekçiler Partisi, Sosyalist 
Kadın Hareketi, Sosyalist Meclisler Federasyo-
nu'nun birlikte örgütleyeceği duyuruldu.

İşçi Emekçi Birliği: Soygun düzenine karşı 16 Ekim'de Kartal'dayız

Birleşik İşçi Kurultayı (BİK) 2022 Yaz Eğitimleri, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen toplantılarla tamamlandı. 
Gazetemizin de bileşeni olduğu BİK örgütlenmesinin, İstanbul eğitimlerine dair değerlendirmesini okurlarımızla 
paylaşıyoruz. 

Birleşik İşçi Kurultayı olarak; 
önümüzdeki dönemin, işçi 

sınıfı mücadelesi açısından daha 
daha zorlu geçeceği, mücadelenin 
keskinleşeceği kanaatindeyiz. 
Ekonomik kriz her geçen gün 
derinleşmektedir ve krizin yükü 
biz işçi-emekçilerin hayatını 
zorlaştırmaya devam etmektedir. 
Bugün bir işçinin yaşaması için 
gereken en temel ihtiyaçlarını dahi 
karşılaması imkânsız hale gelmiştir. 
Güvencesiz çalıştırılma her alanda 
artmıştır. Dolayısıyla hiçbir işçi 
yarını ile ilgili bir güven, güvence 

duymamaktadır. Önümüzdeki 
dönem tüm bu yaşananların daha 
da derinleşeceği ortadaki bir 
gerçektir. 

Bu analiz ve öngörülerin tartışıl-
ması ile birlikte yaz sürecinde BİK 
olarak yaz eğitimlerimizi gerçek-
leştirdik. Bu eğitimlerin İstanbul 
ayağında temel olarak 5 başlık ele 
alındı. 

Öncelikli olarak, işçi sınıfının ve 
hareketinin durumu analiz edildi; 
bu analizde salt işçilerin içinde 
bulunduğu durum sayısal veriler 
ile değerlendirilmedi, aynı zaman-

da işçi sınıfının ruh hali de tartı-
şıldı. Ortaya iki farklı tablo çıktı; 
mücadele eden işçinin ruh hali ile 
etmeyen işçinin ruh hali... Çözüme 
dönük eylem hattı bu iki tablo dik-
kate alınarak belirlendi. 

İkinci bir başlık olarak; iş yeri 
örgütlenmeleri (komite, konsey, 
birlik) ve işkolu örgütlenmeleri ele 
alındı. İş yerlerinde komiteler kur-
manın kazandırıcı olduğu ve kalıcı 
örgütlenmeler yaratmak için bunun 
temel alınması gerektiği tartışıldı. 
Ayrıca gelişecek hareketlere yön 
vermenin ve hareketi/hareketleri 
ileriye taşımanın biricik yolu oldu-
ğu üzerinde duruldu. 

Üçüncü bir başlık olarak; sendika-
lar tarihi ve mücadeleci sendikalar 
tartışıldı. Bugün sendikaların içinde 
bulunduğu durum ele alınarak; işçi 
sınıfının kendi örgütleri olan ancak 
önemli oranda devlet ve sermaye 
sınıfının denetim mekanizmalarına 
dönüşen sendikaları her koşul altın-
da geri alma mücadelesi yürütme-
nin zorunluluğu üzerine tartışıldı. 
İşçi sınıfı için sendikal mücadele 
önümüzdeki dönemin en önemli 
gündemlerinden biri olarak öne 
çıkmaktadır. Bizim olanı almak için 
örgütlülüğü büyütmek zorundayız. 

Bu oturumların ardından ise; 
BİK’in bu dönem direnişleri nasıl 
ele alması gerektiği ve bu direniş-

leri örgütlerken ya da bu direniş-
lere yön verirken hangi noktaları 
gözden geçirmesi gerektiği üzerine 
tartışma yürütüldü. Bu oturumda 
Koç işçileri konuyu kendi direniş-
leri üzerinden ele aldı ve çıkarılan 
dersler üzerine konuşuldu. Bugün 
direnişlere salt dayanışma duygu-
suyla yaklaşmak yerine her direnişe 
işçi sınıfının ve bizim direnişimiz 
anlayışıyla yaklaşmanın önemi 
üzerinde duruldu. “Kazanılan her 
direniş yol açar”, “Direniş kazan-
dırır, öğretir, örgütler” vurgusu 
önümüzdeki dönem için nirengi 
noktamız olmalıdır. 

Son olarak ise BİK nedir? başlığı 
ele alındı. “Bu döneme nasıl yaklaş-
malıyız” sorusuyla birlikte yürütü-
len iki günlük tartışmalar toparlan-
maya çalışıldı. Önümüzdeki dönem 
yürütülmesi gereken mücadelede 
işçi sınıfı içinde örgütlenme, dire-
nişleri güçlendirme ve her anlam-
da mücadeleyi yükseltmek adına 
BİK İşçi Birlikleri’nin geliştirilmesi 
üzerine tartışıldı. Önümüzdeki 
dönem işyeri ve sektörel bazlı ör-
gütlenmeyi güçlendirmek üzerine 
planlamalar yapmak ve ajitasyon 
propaganda hattını bu temelde 
yürütmek üzerine kararlar alındı. 
Eğitim çalışması bu şekilde sonlan-
mış oldu.

BİK Yaz Eğitimleri gerçekleştirildi
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Büyüyen ekonomide
büyüyen sefalet
Bir taraftan TÜİK ekonomide 

büyüme rakamlarını 
açıkladı, diğer taraftan ise Türk-
İş ve BİSAM açlık- yoksulluk 
rakamlarını açıkladı. Rakamların 
bir dili var ve şayet çarpıtma 
amaçlı kullanılmaz ise gerçekleri 
çıplak şekilde ortaya koyarlar. 

TÜİK açıklamasına göre Türkiye 
ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 7,6 büyümüş. Buna karşı-
lık, Türk-İş ve BİSAM tarafından 
açıklanan rakamlar, halkın büyük 
çoğunluğunun nasıl 
bir sefaletle karşı 
karşıya olduğunu 
gösteriyor. 

Türk-İş’in, Ağus-
tos ayı araştırması 
sonuçlarına göre 4 
kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebil-
mesi için yapması 
gereken aylık gıda 
harcaması tutarı; 
yani açlık sınırı 
6.889,76 lira oldu. 
Zorunlu gıda har-
caması ile birlikte; 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl-
ması zorunlu diğer 
aylık harcamaları-
nın toplam tutarı; 
yoksulluk sınırı 22.442 lira, bekâr 
bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 
aylık 8.999 liraya yükseldi. 

DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası 
Araştırma Merkezi (BİSAM) ise 
aynı dönem için açlık sınırını 7 bin 
2 lira, yoksulluk sınırını ise 24 bin 
221 lira olarak açıklandı.

Geçen yıl aynı dönemde rakam-
lar şöyle idi: 

Açlık sınırı 2.926 lira 72 kuruş, 
yoksulluk sınırı 9.533 lira 28 ku-
ruş, bekar bir çalışanın “yaşama 
maliyeti” ise aylık 3.572 lira 79 
kuruş. Aradaki fark ortada. Oysa o 
günden bugüne asgari ücret 2.825 
liradan 5.500 liraya yükselebilmiş. 

Artan yoksulluk, sermayenin 
el koyduğu zenginliğin artması 

anlamına geliyor. Katma değerden 
emeğin aldığı pay sistematik ola-
rak düşerken, buna karşın serma-
yenin el koyduğu pay artıyor.

İş gücünden gasbederek 
sermayeye transfer 

Yıllar itibariyle; 2016’da ser-
mayenin el koyduğu pay yüzde 
41 idi ve 2022’de bu oran yüzde 
50’ye yükseldi. İş gücünün ise bu 
yıllarda aldığı pay yüzde 40,5’ten, 
yüzde 25,4’e düştü. Bu yaklaşık 
15 puanlık bir düşüştür ve hem 

sömürünün hem 
de yoksullaşmanın 
korkunç boyutları-
nı ortaya koymak-
tadır. İşte o şatafatlı 
söylevler eşliğinde 
‘müjdelenen’ büyü-
menin biz emekçi-
lere maliyeti. 

Bakan Nebati’nin 
sözlerini hatırla-
yalım: “Enflasyonu 
düşürmek için sert 
tedbirler alabilirdik. 
Üretimi, büyü-
meyi tercih ettik. 
Bu sistemden dar 
gelirliler hariç, üretici 
firmalar, ihracatçılar 
kâr ediyor. Çarklar 
dönüyor.” 

Sosyalist iktisatçı 
Korkut Boratav, 
yaşananları şöyle 

özetliyor:
“Verileri, yöntemleri değiştirelim. 

Ana eğilim değişmeyecektir. Türkiye 
ağır bir bölüşüm şoku yaşamaktadır. 
Saray’ın eseri olan “hilkat garibesi” 
budur: Bankalar, şirketler, “en bü-
yükler” için coşkulu, büyüyen bir 
ekonomi; ezici çoğunluk için ağır bir 
bunalım…”

TÜİK’e rağmen enflasyon 
artıyor!

Her ayın ilk günlerinde, TÜİK 
tarafından enflasyon rakamları 
açıklanıyor. Vatandaş, yaşadığı 
enflasyonu marketten, çarşı- pazar-
dan, vazgeçtiği temel ihtiyaçların-
dan gayet iyi biliyor. Buna karşılık 
başta maaşları TÜİK tarafından 

açıklanan 
rakamlara 
endeksli 
emekliler 
ve me-
murlar, bu 
rakamları 
merakla 
bekliyor. 
Yoksa 
rakamla-
rın yalan 
olduğu 
cümle 

alemin malumu. 
TÜİK verileri-

ne göre, ağustos 
itibarıyla 12 aylık 
ortalamalar dik-
kate alındığında, 
tüketici fiyatları 
yüzde 54,69, yurt 
içi üretici fiyatları 
yüzde 105,39 arttı. 
Aylık bazda TÜFE 
yüzde 1,46, Yİ-ÜFE 
yüzde 2,41 yüksel-
di.  TÜFE, ağustos-
ta geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
80,21 artış gösterdi. 
Yİ-ÜFE ise geçen 
yılın ağustos ayına 
kıyasla yüzde 
143,75 arttı. 

Birde alternatif hesaplamalara 
bakalım. Bir grup akademisyen 
tarafından kurulan ENAG, Ağus-
tos ayında enflasyon artışını yüzde 
5,86 olarak hesapladı. 

Yılbaşından itibaren 8 aylık 
(Ocak-Ağustos) artış yüzde 91,62 
olarak hesaplandı. 

12 aylık enflasyon artışı ise yine 
ENAG tarafından yüzde 181,37 
olarak hesaplandı. 

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 
hesaplarına göre ise 2022 Ağustos 
ayında İstanbul’da; perakende 
fiyat hareketlerinin göstergesi olan 
İstanbul Ücretliler Geçinme İndek-
si bir önceki aya göre yüzde 2,29, 
toptan fiyat hareketlerini yansıtan 
Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise 
yüzde 6,90 oranında arttı. 

2021 Ağustos ayına göre, 2022 
Ağustos ayında yaşanan fiyat 
değişimlerini gösteren bir önceki 
yılın aynı ayına göre değişim oranı 
İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme 
İndeksinde yüzde 99,91, Toptan 
Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüz-
de 98,09 olarak gerçekleşti. Varın 
siz seçin enflasyon rakamlarını. 

DİSK-AR: ‘Geniş tanımlı işsiz 
sayısı 8 milyon 415 bin’

DİSK-AR tarafından TÜİK 
verilerinden yararlanarak yapılan 
hesaplamaya göre mevsim etkisin-
den arındırılmış geniş tanımlı işsiz 
sayısı Temmuz 2022'de 8 milyon 
415 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK'in Temmuz 2022 Hanehalkı 
İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 
12 Eylül 2022'de yayımlandı. Araş-
tırmaya göre, mevsim etkisinden 
arındırılmış dar tanımlı işsizlik 
oranı yüzde 10,1, mevsim etkisin-
den arındırılmış geniş tanımlı iş-
sizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 
22,5 seviyesinde gerçekleşti. 

TÜİK'e göre mevsim etkisinden 
arındırılmış işsiz sayısı 2022 Tem-
muz ayında bir önceki aya göre 

113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 
bin kişi oldu. 

DİSK-AR tarafından TÜİK verile-
rinden yararlanarak yapılan hesap-
lamaya göre ise mevsim etkisinden 
arındırılmış geniş tanımlı işsiz 
sayısı Temmuz 2022'de 8 milyon 
415 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK'in işsizlik verilerinin anke-
te dayalı olarak, İŞKUR'un kayıtlı 
işsiz sayılarının ise kayıtlara göre 
hesaplandığını belirten DİSK-AR, 
uzun süredir iki kurumun açıkla-
dığı işsiz sayılarının birbirinden zıt 
bir eğilim izlediğine dikkat çekti.

DİSK-AR değerlendirmesinde şu 
bulgulara yer verildi:

“İŞKUR'un Temmuz 2021 ile 
Temmuz 2022 arasında son 1 yıl-
lık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 
milyon 995 binden 3 milyon 538 
bine yükseldi, kayıtlı işsiz sayısın-
da yaklaşık yüzde 18,1'lik bir artış 
gerçekleşti. 

TÜİK'e göre ise son 1 yılda dar 
tanımlı işsiz sayısı 307 bin kişi 
azaldı. Son 1 yılda 542 bin kişi işsiz 
olduğu için İŞKUR'a başvurdu. Bu 
başvuruların 301 bini kadın, 241 bini 
ise erkek işsizlerden oluştu. 

Son 1 yılda İŞKUR'a kayıtlı kadın 
işsizlerin sayısı 301 bin iken TÜİK'e 
göre ise son 1 yılda kadın işsizliği 40 
bin, erkek işsizliği ise 267 bin azal-
dı. Cinsiyete göre TÜİK ile İŞKUR 
arasındaki uçurumun artmaya devam 
ettiği görülmektedir. Bu sebeple İŞ-
KUR ile TÜİK arasındaki sayılardaki 
bu uyumsuzluğun sorunlu olduğunu 
düşünüyoruz.”

Bu bulgulardan elde edilen veri-
ler şöyle özetlendi:

Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 
milyon...

Geniş tanımlı işsizlik oranı 
yüzde 22,5...

Geniş ve dar tanımlı işsizlik 
arasındaki puan farkı 12,4...

Geniş tanımlı kadın işsizliği 
yüzde 29,9...
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Saray Rejimi’nin en ayırdedici yönlerinden biri, en 
tepeden en aşağıya kadar, söyledikleri yalanlara 

kendilerinin de ‘inanıyor’ olması olabilir. 
Yukarıda adı geçen tarihin lanetli isimlerinden ilki 

Fransız kraliçesi. Halk yiyecek ekmek bulamazken 
söylediği, “Ekmek bulamıyorsa pasta yesinler” sözüyle 
hatırlanır. Buna inandığına emin olabilirsiniz. Çünkü 
kendi öyle yapardı. İkincisi, din adamı görünümünde 
bir şarlatan. Rasputin, Rus halkının 1900’lerin başında 
gerçekleştirdiği devrim yıllarında, mistisizmi yayarak, 
dinin halkın uyutulması için kullanan Çarlık Rusyası-
nın sembol isimlerinden. Üçüncüsü, Goebbels; Hitler’in 
propaganda bakanı. Meşhur sözlerinden biri şöyledir; 
“Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve 
yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir 
yalana inandırmanın sırrı, yalanı sürekli tekrar etmek-
tir.” 

Saray Rejimi’nin mensuplarının bazı örneklerini 
sıralayacağız şimdi. Sözünü ettiğimiz lanetli kişilerin 
neden mezarında ters döndüğü hemen anlaşılacaktır. 
‘Bu kadarını ben bile yapmadım’ diyeceklerdir elbette. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhase-
ki’nin, “Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 
5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz” sözleri örneğin. 
Erdoğan’ın “Tuvalet ücretini 1 milyon liradan 1 liraya 
indirdik” sözü kadar olmasa da... 

Sanayi ve teknoloji Bakanı Varank’ın paylaştığı verile-
re göre, Türkiye’nin nüfusu 2002’den 2022’ye 65 mil-
yondan 84 milyona çıktı. Satılan buzdolabı sayısı 1,08 
milyondan 2,24 milyona, çamaşır makinesi 823 binden 
2,14 milyona, bulaşık makinesi 281 binden 1,64 milyo-
na, fırın sayısı ise 339 binden 1,07 milyona çıktı.

Varank’ın tweetinin dikkat çekici verisi ise çamaşır 
kurutma makinelerine dairdi: 2002’de ‘sıfır’ olan kurut-
ma makinesi satışı 2021’de 249 bine çıktı!

Bakan Varank’ın bahsettiği kurutma makineleri Tür-
kiye’de 70’li yıllarda satılmaya başlandı. 2005’te ise Ar-
çelik, 6,6 milyon Euro yatırım ile Çayırova tesislerinde 
Türkiye’nin ilk yerli çamaşır kurutma makinesini üretti. 
Bakan, beyaz eşya kullanımını halka lüks olarak görü-
yor olmalı. Daha doğrusu, “nesine gerek” diyor olabilir. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, öğretmenlere 
yönelik, “Mühendisler de atanamıyorlar ama böy-
le ağlamıyorlar” şeklindeki sözleri son örnek olsun. 
Gerek atanamayan öğretmenler, gerekse atanmaktan 
umudu kestiği için özel okullarda öğretmenlik yapmak 
zorunda kalan Özel Okul öğretmenlerinin geçtiğimiz 
günlerde yaptığı eylemleri hatırlayalım ve ‘işsiz mü-
hendislerin ayıbı bu’ diyelim. 

Ha, bu arada, Marie Antionette, pasta aramak yeri-
ne devrim yapan baldırı çıplaklar tarafından giyotine 
yollandı. Rasputin’in sonu efendilerinin elinden gel-
miş olsa da Rus Çarlığı, işçi sınıfının mücadelesi ile 
Bolşevik Devrim ile son buldu. Goebbels ise, muzaffer 
Kızılordu Berlin’e girerken intihar etti. 

Saraylar, saltanatlar çöker; işçiler birlik olunca!

İrfan Taşkıran

Marie Antoinette, Rasputin, 
Goebbels mezarında ters 

dönerken

Sonbahar geldi miydi emekçilerin çilesi 
başlar. Isınmak, kışlık kıyafetler, okul 

masrafları derken, eldeki avuçtaki gittiği 
gibi, borç harca sıra gelir. 

Saray Rejimi/sermaye sınıfı, bizzat ken-
dilerinin müsebbibi oldukları krizin tüm 
yükünü işçi-emekçilerin sırtına yüklemeye 
kararlı. Temel ihtiyaç maddelerinde ulaşa-
maz durumda iken kış aylarına yaklaştık; 
elektriğe yüzde 50, suya yüzde 40 zam bin-
dirildi. Üzerine eğitim masrafları ve sırada 
ısınma(ma) derdi var. 

Enerji ve kırtasiye ürünlerinde fahiş 
artış

1 Ocak 2022’den bu yana doğal gaza 
yüzde 163,25 zam yapıldı. Son 9 ayda 
odun fiyatı yüzde 160, kömür fiyatı yüzde 
230 oranında arttı. Tüp gaz ise yüzde 105 
zamlandı.

Yıl başından bu yana gelen zamlar nede-
niyle doğal gaz faturaları katlandı. Bundan 
sonra hiç zam yapılmasa bile kombiyi 
açmanın maliyeti 31 Aralık 2021’e göre 
yüzde 163,25 arttı. Örneğin 2021’in aralık 
ayında 1000 lira gelen doğal gaz faturası 
2022’deki zamlardan sonra 2.632,5 lira 
gelecek.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrah-
man Tutdere, zincir marketlerin geçen yılki 
ve bu yılki kataloglarında yer alan fiyatları 
baz alarak ana sınıfından liseye kadar öğ-
renci masraflarını ayrı ayrı tablolar halinde 
raporlaştırdı. Ana sınıfına giden öğrenci-
den lisede okuyan öğrenciye kadar okul 
masraflarında fahiş artışlar yaşandı. Ana-
okulu masrafında yüzde 188, ilkokulda 
yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede 
yüzde 198 oranında artış görüldü.

Anasınıfı öğrencisinin kırtasiye gideri bu 

yıl 496 TL’ye, ilkokul öğrencisinin kırtasi-
ye gideri 775 TL’ye, ortaokul öğrencisinin 
kırtasiye gideri 619 TL’ye, lise öğrencisinin 
gideri 718 TL’ye yükseldi. 

TÜİK’in madde sepetinde yer alan 2021 
ağustos fiyatları ile bugünün fiyatları kar-
şılaştırıldığında okul kıyafetleri yüzde 525 
gibi fahiş bir artış olduğu görüldü. Öğ-
rencilerin okul kıyafetleri, eşofman takımı, 
spor ayakkabı, klasik ayakkabı gibi sadece 
en temel ihtiyaçları baz alındığında geçen 
yıl 515 lira tutan ana sınıfı öğrencisinin 
gideri bu yıl 1.457 lira, 1.040 lira tutan 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 
giderleri bugün sırasıyla 2.387 lira, 2.567 
lira ve 3.146 liraya yükseldi.

Kârlılıkta ilk 6 ay muazzam!
Koç Holding, 2022 yılının ikinci çey-

reğinde 15,5 milyar TL net dönem kârı 
elde etti. Böylece holding yılın ilk 6 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre konsoli-
de kârını yüzde 317 artırarak 22,2 milyar 
TL’ye çıkardı. 

Halk GYO, yılın ilk yarısında 3,26 milyar 
TL’lik net kâr elde etti. 

Enflasyonun yüzde 80’i bulmasıyla 
bankaların kredilerden aldığı faiz rekor 
seviyelere gelirken, kârları da katlanarak 
arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun ‘Türk Bankacılık Sektörünün 
Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ 
raporundaki verilere göre, bankacılık sek-
törü yılın ilk 7 ayında 207,8 milyar TL net 
kâr elde etti. Sektör, geçen yılın aynı döne-
minde 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.

Bankacılık toplam aktifleri temmuz 
itibarıyla yüzde 33,5 artarak 12 trilyon 304 
milyar liraya çıktı. 2021 aynı dönemde bu 

rakam 6,71 trilyon lira olmuştu.

Devlet 2 bin liraya kadar olan 
icralık borçları üstlendi!

Seçim yatırımı olarak da değerlendi-
rilen bu uygulamadan beş buçuk  mil-
yon kişinin yararlanacağı kaydedildi. 
Milyonlarca kişinin bu kadar borç için 
bile icralık oluyor olması en azından iki 
gerçeği gözler önüne seriyor. Birincisi, 
toplumdaki sefaletin boyutunu, ikincisi, 
bankaların kan emiciliğini...

Bu kış ısınmak lüks, okul masrafları 
cep yakıyor!
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Seçim, Geçim; Ne Yapmalı?      1. sayfadan devam

Kapitalizm Çürümüştür, Devrim İnsanlığın Dirilişidir!

Saray Rejimi, devlet çarkının 
olağanüstü koşullara göre örgütlen-
mesidir. Bu olağanüstü koşulların 
arkasında başlıca üç etken var. Biri, 
Kürt halkının on yıllardır süregelen 
ve her türlü kirli savaş uygulamala-
rına rağmen bastırılamayan özgür-
lük mücadelesidir. İkincisi, emper-
yalistler arası paylaşım savaşının 
etkileri. Üçüncüsü ise Gezi Direnişi 
ile korku duvarlarında açılan gedik, 
kitlelerin 12 Eylül ile hesaplaşmaya 
girişmesi ve elbette, ‘batıda’ gelişen 
direniş çizgisidir. 

Saray Rejimi, emperyalistler arası 
paylaşım savaşında ABD’nin tetik-
çisi olarak görevlidir. “Türkiye’nin 
Ortadoğu’da bir görevi var. Biz Büyük 
Ortadoğu Projesi’nin eş başkanla-
rından biriyiz. Bu görevi yapıyoruz” 
demişti Erdoğan. Bu proje, halkla-
rın tescilli katili ABD’nin projesidir. 
Afganistan, Irak, Libya, Suriye’de 
yol açtıkları yıkım, büyük can ka-
yıpları, projenin mahiyetini yeterin-
ce anlatıyor.

ABD çıkarları için bölgemizde 
savaş kundakçılığı yapan Saray Re-
jimi, içeride ise tam bir yağma-rant-
vurgun çarkı işletiyor. Dizginsiz bir 
sömürü, pervasızca yağma-talan ve 
bunu tamamlayan şiddet rejimi... 
Çözülüşünü durdurmak için iç sa-
vaş yöntemleri uyguluyor. Suruç ve 
Ankara Gar Katliamı, Kürt halkına 
yönelik cinayetler, onbini aşkın 
HDP’linin tutsak edilmesi, tutsak-
lara yönelik işkenceler ve kendisine 
biat etmeyen her kesi ‘terörist’, 
‘hain’ ilan ederek baskı ve şiddetle 
üzerine gitme politikası yıllardır 
devam ediyor.  

Seçim derdimize derman 
olacak mı?

Sonuçta unutmamak gerekir ki, 
saray rejiminin dayanağı hileyle de 
olsa ‘kazandığı’ seçimlerdir. Meşru-
luğunu oradan anlatıyor. Öyleyse, 
yeni bir seçim nasıl olacakta derdi-
mize derman olacak?

Mesela millet ittifakı seçimleri 
kazanırsa, Saray Rejimi kaybetmiş 
olacak mı? Ya da işçiler için ne deği-
şecek? Belki de daha doğru soru, 
muhalefet denilen partiler Saray 
Rejiminin ne kadar dışında? Örne-
ğin, Saray Rejimi, bir savaş ya da 
savaş tehlikesi tezgahlasa, bütün bu 
partiler hazırola geçmeyecek mi? 
Suriye, Irak, Libya tezkereleri ya da 
Yunanistan ile yaşanan gerilimlerde 
Saraydan bir farkları kalıyor mu?

Tartışmanın eksik tarafı, bugün 
ki saray 
rejiminin, 
ABD eliyle 
kuruldu-
ğunun 
unutulma-
sıdır. Eğer 
her zaman-
ki gibi bir 
seçim ola-
caksa, yine 
efendiler 
nasıl bir si-
yasi dizayn 
istiyorsa 
bu sonuç 
sandıktan 
çıkacak 
ya da 7 
Haziran’da 
olduğu 
gibi sonuç 
ortaya 
çıkana ka-
dar seçim 
olacaktır. 

İşin bir de uluslararası boyutları 
var. Dünya bugün hiç olmadığı 
kadar bir büyük savaşa yakındır. 
Savaş, emperyalistler için inanıl-
maz kârlar demektir. Sadece silah 
satışı yaptığı için değil, işçi sınıfı-
na dönük saldırıların en pervasız 
biçimde yapılmasına olanak verdiği 
için. Her savaş aynı zamanda bir iç 
savaş olduğu için. Bugün, ‘demok-
rasi şampiyonu’ ülkelerde Hitler’in 
Nazi artıkları kol geziyor. Mesela 

Almanya’da önümüzdeki dönemde 
askeri sokağa çıkaracak tedbirler 
tartışılıyor.

Ne yapmalı? Nasıl yapmalı?
Bugün emekçilerin en önemli 

gündem maddesi, geçimdir. Eko-
nomik krizin yükü altında ayakta 
kalabilmek, işçilerin birincil günde-
midir. 

Her sohbetin konusu fiyatların 
alıp başını gitmesi üzerinedir. 
Kelimenin tam anlamıyla, kitleler 

hoşnutsuzluk 
içindedir. Ka-
falarda, ‘bu 
böyle gitmez’ 
var. Ama 
sorun şu ki, 
ne yapmalı/
nasıl yap-
malı soruları 
boştadır. İşte 
geniş kitlele-
rin problemi 
budur. 

Bir dire-
niş çizgisi, 
devletin tüm 
bastırma 
girişimleri-
ne rağmen 
yıllardır 
varlığını ko-
ruyor. Toplu-
mun hemen 
hemen tüm 
kesimlerin-
de sarayın 

ve sermayenin saldırılarına karşı 
dik duran bir direniş eksenidir bu. 
İşçi-emekçiler, Kürt halkı, kadınlar, 
gençler, doğasına ve yaşam alan-
larına sahip çıkanlar bu direnişin 
dinamikleridir. Ve giderek daha 
geniş kesimlerde direnme ihtiyacı, 
direnme isteği ortaya çıkıyor. 

Örgütlü olmak kazanmanın 
temelidir

Bütün bunlar işin nesnel boyutu 
ise, eksik olan 
öznel boyutudur. 
Özne, toplum-
sal mücadelede 
örgüttür. Örgütlü 
mücadele, de-
neyimlerinden 
öğrenmenin, 
daha hazırlıklı 
ve planlı olma-
nın, kazanmanın 
biricik temelidir. 
Direniş çizgisinin 
bu eksikliğinin 
temelinde, dev-
rimciler, sosya-
listlerle arasında-
ki mesafe vardır. 
Bu mesafeyi 12 
Eylül ile ilmek 
ilmek ördüler. 
Örgütü öcü gibi 
gösterip, birey 
olmanın önünü 

açmak için her şeyi yaptılar. ‘Gemi-
sini kurtaran kaptan’ sayıldı, başka-
ları için bir şeyler yapmak isteyene 
‘enayi’ gözüyle bakıldı vb. 

Artık bunun sonuna gelindiğini 
söylemek mümkün. 

Artık bütün ücretler ortalama as-
gari ücret düzeyindedir. En iyi ma-
aşı aldığını düşünen bile açlık sını-
rının biraz üzerinde ama yoksulluk 
sınırının çok altında maaş alıyor. 
Dünün ayrıcalıklı kesimleri doktor-
lar, avukatlar, mühendisler bugün 
işçi sınıfının bir parçası olduğunu 
daha net görüyor. Sendikalarını 
sendika mafyasına kaptıran dünün 
“işçi aristokrasisi” dediğimiz büyük 
fabrikalarda çalışan işçiler, yıllar 
içinde asgari ücrete yaklaşan maaş-
lara razı durumdadır. Ara sınıfların 
ruhuna Fatiha çoktan okundu ve 
işçi sınıfı her zamankinden daha 
büyük bir kitle haline geldi. 

Bugün, devrimcilerin cılız da olsa 
sesine kulak vermek, daha iyi bir 
yaşam için mücadele etmek, insan 
olarak kalmanın biricik yoludur. 
Seçimlerin tartışması bile, tüm 
toplumu giderek sağa çeken bir yol-
dur. CHP’nin kuyruğunda siyaset, 
CHP’nin kuyruğunda sendikacılık, 
işçi sınıfına “sen bir özne değilsin” 
demektir. Oysa her işçi bilir ki, 
işçi durursa çarklar durur, çarklar 
durursa hayat durur. İşte devrimci 
siyaset, bu gücü örgütlemeyi gerek-
tirir. 

Birleşik Emek Cephesi için 
ileri!

Direniş çizgisini büyütmek, 
direnişlerin ortak bir potada akma-
sını sağlamak için, Birleşik Emek 
Cephesinin gerekliliği, giderek 
daha fazla işçinin, direnen insan-
ların ortak görüşü haline geliyor. 
İşte bu bilgiyi bilinçle örgütlemek, 
öncü işçilerin, ilerici sendikacıların 
birincil görevidir.

Evet, zor olmasına zordur. Her-
halde hiçbir şey bu çürümüş düzen-
de yaşamaktan zor olamaz. Güzel-
lik zorda gizlidir. Bugün sadece bir 
direnişle dayanışma yetmez. Başka 
direnişlerle bağını kurmak, başka 
başka kesimlerin desteğini alıyor 
olmak, topyekûn bir saldırının bir 
parçasına karşı direndiğini dire-
nenlere göstermek, çözümün ortak 
mücadeleden geçtiğini kavratarak 
direnişleri büyütmek, emek cephe-
sinin büyütülmesi olacaktır. 

Saray Rejimi/sermaye sınıfı ne ka-
dar saldırıyor gözükse bile, hem bu 
coğrafyada, hem dünyada hem de 
tarihsel olarak savunma halindedir. 
Bizden çaldıklarını, el koydukları 
alın terimizle kendilerine kurduk-
ları cenneti savunuyorlar. Ve bizler, 
yer yüzünün lanetlileri, örgütlene-
rek o cenneti başlarına yıkacağız! 

Yaşasın Birleşik Emek Cephesi! 
Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep 

Beraber Ya Hiç Birimiz! 

Mesela millet ittifakı 
seçimleri kazanırsa, Saray 
Rejimi kaybetmiş olacak 
mı? Ya da işçiler için ne 

değişecek? Belki de daha 
doğru soru, muhalefet 
denilen partiler Saray 

Rejiminin ne kadar dışında? 
Örneğin, Saray Rejimi, bir 
savaş ya da savaş tehlikesi 

tezgahlasa, bütün bu 
partiler hazırola geçmeyecek 

mi? Suriye, Irak, Libya 
tezkereleri ya da Yunanistan 

ile yaşanan gerilimlerde 
Saraydan bir farkları kalıyor 

mu?
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Kapitalizm İşsizlik, Açlık, Sefalet Demektir!

13 Eylül'de Tahran'daki ailesini ziyarete gi-
den Mehsa Amini, saçının bir kısmı göründüğü 
gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltında 
darp edildi. Aldığı darp nedeniyle hastaneye 
kaldırılan Amini, tedavisinin üçüncü gününde, 
16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini’nin ahlak 
polisi tarafından katledilmesinin ardından 
İranlı kadınlar sokaklara döküldü. Sokaklarda 
devam eden protestolarda "Kahrolsun şeriat", 
"Humeyni'ye ölüm", "Zalimlere ölüm" ve "Dikta-
töre ölüm" sloganları atıldı. Polis kitleye plastik 
mermi ve biber gazıyla saldırdı. Sosyal medyada 
açılan #MehsaAmini etiketinde 4 milyondan 
fazla paylaşım yapıldı.

İran'da protestolar ülke genelinde devam 
ediyor

Fars Haber Ajansı, Tahran'ın kuzeybatısındaki 
Kazvin eyaletinde düzenlenen gösterilerde ey-
lemcilerin, sokaklardaki çöp konteynerlerini ate-
şe vererek rejim karşıtı sloganlar attığını belirtti. 
Göstericilerden bir kısmının ise caddedeki polise 
ait bir minibüsü ve bir otomobili ateşe verdiği 
belirtildi. Haberde, motosikletli devriyelerle olay 
yerine gelen polis ve Besic üyelerinin cop ve bi-
ber gazı kullanarak protestoculara saldırdığı ve 
birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA ise Kerec, Tebriz, 
Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Kirmanşah, 
Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zincan, İlam, 
Hemedan gibi birçok kentte gösteriler yapıl-
dığını ve Meşhed'de protestocu bir grubun bir 
otomobili ve bir polis memurunu ateşe vermeye 
çalıştığını yazdı.

İran İnsan Hakları'na göre, 25 Eylül itibarıyla, 
yetkililer tarafından gözaltına alınan ve istisma-
ra uğrayan yüzlerce kadının yanı sıra 54 kişinin 
öldüğü belirtiliyor. İranlı resmi makamlar ölüm-
leri doğrulamazken 7 bölgede çıkan protestola-
rın güvenlik güçlerince bastırıldığını duyurdu.

İran hükümeti protestolara ilişkin fotoğraf ve 
videoların internette yayılmasını ve dünyanın 
önde gelen haber ajanslarına ulaşmasını engel-
lemek için önce Sakkız ve Senendec şehirlerinde 
internet ağlarını birkaç günlüğüne kısıtlamıştı. 
Protestoların İran geneline yayılmasıyla birlikte, 
hükümet ülke genelinde tüm internet ağını kesti.

Tüm dünyadan İran’daki kadınların 
mücadelesine destek

Mehsa Amini için Dünyada ve Anadolu’da 
yüzbinlerce kadın kadınlara yönelik devlet 
şiddetini ve ayrımcılığı protesto etmek için bir 
araya geldi. Almanya, Yunanistan, İngiltere, 
İsveç, Norveç, Şili, Irak ve daha pek çok ülkede 

İran’daki kadınların mücadelesine 
destek eylemleri gerçekleştirildi. 

Mehsa Amini için Anadolu’nun 
dört bir yanında da kadınlar sokak-
lara çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, 
Kocaeli, Adana, Antakya gibi pek 
çok ilde kadınlar İranlı kadınların 
mücadelesine destek eylemleri 
yaptı. 

Anadolu
Sosyalist Kadın Hareketi: SKH’lı 

kadınlar Anadolu’nun dört bir 
yanında gerçekleştirilen eylemlere 
kalabalık bir şekilde destek vererek 
“Kadın Dayanışması Sınır Tanımaz! 
İran'da katledilen Mehsa Amini için, 
özgürlüğümüz için isyanımızı sokak 
sokak büyütmeye devam edece-
ğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, 
itaat etmiyoruz!” diyerek açıklama 
yaptı. Ayrıca kadınlar pek çok yerde 
duvarları yazılamalar ile doldurarak İran’daki 
devlet şiddetini protesto etti ve İranlı kadınların 
mücadelesine selam gönderdi. 

Kadınlar Birlikte Güçlü:
Kadınlar Birlikte Güçlü, Mahsa Amini'nin “ah-

lak polisleri” tarafından katledilmesini İstanbul 
ve Ankara’da düzenledikleri eylemlerle protesto 
etti. Kadınlar “Mahsa’nın direnişi ve mücadelesi 
biz kadınların da mücadelesidir!” diye seslendi. 

İstanbul, Taksim
İstanbul Taksim’de İran göçmeni kalabalık bir 

grup protesto için bir araya geldi. Protestocu-
ların yürüyüş yapmasına izin vermeyen polis 
basın mensuplarını da alandan uzaklaştırmak 
istedi.

 İran’daki baskıcı yönetime ve polis şiddeti-
ne dikkat çekmek isteyen İranlılar, yürüyüşün 
engellenmesine tepki gösterdi. Tepki gösteren 
kadınlardan biri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadının polislere “Burası 
molla rejimi değil, ne hakla benim etrafımı çevi-
rirsiniz?” dediği aktarıldı.

Taksim Meydanı’na doğru ilerleyen grup, 
orada protesto eylemini sürdürerek açıklama 
yapmak isteyince polis 15’ten fazla kişiyi gözal-
tına aldı.

İran Konsolosluğu önünde eylem
Türkiye’de yaşayan İranlı göçmenler, Mehsa 

Amini’nin katledilmesine tepki göstermek için 
İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan İran Konsolos-
luğu önünde toplandı. İranlılar, İran rejiminin 

halkın sesini kısmak için interneti kestiğine 
dikkat çekerek, bütün kamuoyuna İran halkının 
sesine ses olma çağrısı yaptı.

İzmir Kadın Platformu
İzmirli kadınlar, İran’da yükselen isyana ve 

direnişe ortak olmaya çağırdı. Söz alan İranlı 
bir kadın, “20 yaşında bir kadın bu kadar saçı 
göründüğü için katledildi, şeriat bu” diyerek ba-
şındaki eşarbı çıkardı ve yaktı. Kadınlar eylem-
de saçlarını kesti ve “Bay bay diktatör” dedi.

Ankara Kadın Platformu
Mehsa Amini için açıklama yapan Ankara 

Kadın Platformu üyesi kadınlar ‘Jin, jiyan, azadî’ 
sloganı atarken polis müdahale etti. Kadınlar 
polise yine ‘Jin, jiyan, azadî’ sloganlarıyla karşı-
lık verdi.

ODTÜ Öğrencileri
Ankara'da da ODTÜ öğrencileri, Fizik bölümü 

önünde bir araya gelerek Mehsa Amini'nin öldü-
rülmesini protesto etti.

Sadece Mehsa Amini için değil katledilen tüm 
kadınlar ve molla rejimini protesto etmek için 
bir araya geldiklerini vurgulayan öğrenciler, 
açıklamayı Farsça ve İngilizce de okudu.

Hayali sınırların kadınları bölemediği, kalp-
lerin birlikte olduğu vurgulanan açıklamada 
bunun son kadın cinayeti olması için bir araya 
gelindiği vurgulandı."Kadın, yaşam, özgürlük" 
ve "Jin, jiyan, azadi" sloganları atılan eylemde 
başörtüsü yakıldı.

Açıklama 
bittikten son-
ra Matematik 
bölümü dışında 
yer alan ka-
dın duvarına 
yürüyen öğren-
ciler, duvarın 
önüne Mehsa 
Amini'nin 
fotoğraflarını, 
eylemde kulla-
nılan dövizleri 
ve çiçek bırakıp 
mum yaktı.

İran'da Mehsa Amini için protestolar 
sürüyor, kadınların öfkesi sokakları 
dolduruyor
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Tarih Geleceğin Anahtarıdır!

Belediye çalışanlarının toplu 
sözleşme sürecine girerken ruh hali 
nasıldı, talepleri nelerdi? Genel-İş 
3 No.lu Şube olarak TİS sürecine 
nasıl hazırlandınız?
Özer Ersan Değirmenci: Dört ay 
önce kurulmuş bir şube olarak, TİS 
taslağımızı hazırlarken önce işçiye 
gittik ve bütün birimlerden talep 
topladık. Talepler doğrultusunda 
hazırladığımız taslağı iki ay boyun-
ca temsilci arkadaşlarımızla mü-
zakere ettik ve oy birliğiyle kabul 
ettik. 
Sonra yetki belgemiz geldi. 15 
gün süresi var, taslağını iş verene 
vermek zorundasın, yoksa yetkin 
düşer. Taslağın bir örneği İŞKUR’a, 
biri Çalışma Bakanlığı’na, biri 
işverene gidiyor, bir tanesi de bizde 
kalıyor. Taslağımızı teslim etmeden 
bir hafta önce yayınladık. Süreci 
olabildiğince şeffaf yürüttük. İşçi 
arkadaşların önerileri doğrultu-
sunda son düzeltmeleri de yaparak 
taslağımızı içeriye verdik. 
Ekonomik kriz nedeniyle üyeleri-
miz için para maddeleri öncelik-
liydi. Sınıf sendikacılığının gereği 
olarak idari maddeler de en az para 
maddeleri kadar bizim için önem-
liydi. 40 saat çalışma süresini ya da 
işten çıkarmaların disiplin kurulun-
da işveren ve sendikanın oy birliği 
ile karar altına alınmasını güvence 
altına almamışsan, istersen 500 lira 
yevmiye al, bir kıymeti yok. Ama 
bu dönem, işçi bunlara çok fazla 
bakmıyordu çünkü cebi yanıyordu. 
Taslağı hazırlarken bizim için kritik 
konulardan biri meslek skalalarının 
gruplandırılmasıydı. Belediyelerde; 
Park Bahçeler, Temizlik, Fen İşleri, 
Sağlık gibi her birimin kendine 
özgü çalışma biçimleri ve farklı 
meslek skalaları var. Diplomalı ar-
kadaşlar var, teknik personeller var, 
vasıfsız işçi kadrosu var; yani bele-
diye çalışanları tek tip bir statüde 
çalışmıyor. Taslağımızı hazırlarken 
Ataşehir Belediyesi'nde meslek ska-
lalarını ve her bir skalanın ücretle-
rini döktük 71 tane meslek skalası 
tespit ettik. 
Taslağımızda 71 ayrı meslek skala-
sını 8 grupta birleştirdik. Bir önceki 
toplu sözleşmede tüm meslekler 
için tek rakam üzerinden gidilmişti. 
Bu sıkıntılıydı, ücretleri eşitlemek 
için bir skala içerisinde birleştirmek 
gerektiğini düşündük. Örneğin, 
önceki TİS’te temizlik işçisi ile 
tekniker için aynı ücret talep edil-
mişti. Biz, tekniker arkadaşa farklı-
lığı yevmiyesinde yaptık, temizlik 
işçisi arkadaşa ise risk primi, koku 

primi koyduk. Tabi bu çabayı bütün 
müdürlüklere uygulamak istedik 
ama işveren Çalışma Bakanlığı’nın 
belirlediği risk grupları haricindeki 
gruplara risk primi verilemeyeceği-
ni öne sürdü. Örneğin, Temizlik iş-
lerinde süpürgeci arkadaşlar ve bir 
de araç arkası çalışan, çöp kamyon-
larına konteynerleri takıp o kontey-
nerdeki çöpü boşaltan arkadaşla-
rımız var. Bakanlık araç arkasında 
çalışanı risk grubunda tanımlamış 
ama süpürgeciyi risk grubunda 
tanımlamamış. Dolayısıyla bunların 
yevmiyelerini eşitledik ama eşitler 
arası eşitliği sağladık. Yevmiyesi 
eşit ama riski farklı. Bu arkadaşlar 
gerçek ücretlerini başka türlü ala-
mıyorlardı...
Taslağınızı verdiniz ve TİS görüş-
meleri başladı. Süreç nasıl devam 
etti?
Özer Ersan Değirmenci: 3 No’lu 
Şube olarak yetki belgesini birinci 
ayda almayı çok zorladık ama ka-
nuni olarak yapamadık; alabilsey-
dik asgari ücret emsal oluşturacak-
tı. Biz bu dönem 6’ıncı ayın 23'ünde 
başladık görüşmelere. Öncelikle 
parayı güvence altına alan, iş yaşa-
mımızı, iş yerindeki çalışma şartla-
rımızı, iş sağlığı ve güvenliğimizi 
düzenleyen maddeleri görüştük. 
İdari maddeleri geçiremedikten 
sonra paranın bir kıymeti kalmıyor. 
CHP’li belediye işverenleri SO-
DEM-SEN’i (Sosyal Demokrat 
Kamu İşverenleri Sendikası) kura-
rak, işçiye bir çerçeve taslak dayat-
maya çalışıyor. Her ne kadar Ata-
şehir Belediyesi’nde SODEM-SEN 
ile TİS görüşmelerini yürütmüyor 
olsak da çerçeve taslak dayatma-
sı tüm CHP’li belediyelerin TİS 
görüşmelerine etki ediyor. SODEM-
SEN’in faaliyet yürüttüğü belediye-
lerde yetkili arkadaşlarımız da bu 
tek tip taslağı kabul etmemek için 
mücadele yürütüyor. Çünkü her 
belediyenin kendine özgü koşul-
ları, bütçesi var. SODEM-SEN 630 
trilyon bütçesi olan Kartal'a da aynı 
taslakla gidiyor, 1,5 katrilyonluk 
bütçesi olan Kadıköy’e de...
İşverenin toplu sözleşme sürecine 
yaklaşımı nasıldı? Nasıl tutum 
aldılar?
Özer Ersan Değirmenci: Taşeron-
dayken bizde her müdürlükte farklı 
ücret artışı oluyordu. Mesela Büro 
çalışanlarında asgari ücret her dö-
nem %60 oranında artıyordu, Park 
Bahçelerde ise %20 oranında. 2018 
yılında bizim zararımıza olan bir 
düzenleme yaptılar. Devletin kendi 
kurumlarında çalışan 950 bin taşe-

ron işçiyi kadroya alırken, belediye 
çalışanları ise BİT’lere (Belediye 
İktisadi Teşebbüslerine) geçirildi, 
gerçek norm kadrolu olmadık. İşve-
ren aslında şöyle yaklaştı: 2018’den 
önceki uygulamaya istinaden biz 
her dönem asgari ücretin yaklaşık 
1.800-2.000 lira gibi üstünü alıyor-
duk. TİS görüşmelerine de o tutum-
la geldiler ama o zamanki koşul-
larda 1.800 liraya mesela 10 tane 
çeyrek altın alabiliyordun, şu an ise 
2.000 lirayla 1,5 tane çeyrek alamı-
yorsun. Biz ücretlerimizde %145'lik 
bir artış talep ettik-ki gerçek enf-
lasyonun %180 olduğu bir dönem-
de yine düşük kaldık. İşveren ise 
TÜİK’in sahte enflasyon oranıyla 
masaya geldi.
Bir önceki TİS’te 40 saatlik çalışma 
süresi masada pazarlık unsuru ha-
line getirilmişti. İşverenin özellikle 
direttiği konular oldu mu? 
Özer Ersan Değirmenci: Hem 
eksik işçi çalıştıralım, hem mesai 
ödemeyelim mantığı ile 40 saati 
yine dayattılar. Ama biz dersimizi 
iyi çalışmıştık. Çalışma Bakanı 6 
saatlik işgünü üzerine açıklamalar 
yaparken, dünya 4 gün çalışmayı 
tartışırken bunu kabul etmeyece-
ğimizi söyledik. Daha insani ça-
lışmanın, 40 saatin altı bile olması 
gerektiğini söyledik. 40 saat bizim 
için, şu anki koşullar için söylüyo-
rum, iyi bir çalışma biçimi. Çünkü 
Cumartesi-Pazar bizim için hafta 
tatili. Fakat şu an İstanbul'da gerçek 
40 saat uygulaması sadece Ataşe-
hir'de var. Gerçek 40 saatin tanımı 
şu; maddede Cumartesi-Pazar hafta 
tatili yazarsın, işveren seni Cumar-
tesi-Pazar mesaiye getirirse, 1 kendi 
yevmiyen + 2 tane de fazla yevmiye 
alırsın. Şu an diğer belediyelerde 
‘hafta sonu tatil’ yazmasına rağmen 
seni getirdiği zaman 1+1 yevmiye 

veriyor, hafta içi 1 gün izin veriyor. 
40 saatlik işgünü bizim grev mad-
demizdi. Bu konuda anlaşamamış 
olsaydık, bize istediğimiz ücret 
zammının üstünü dahi verselerdi 
40 saatlik işgünü için greve çıkacak-
tık. 
Toplu sözleşmenizi 2 Eylül itiba-
riyle imza altına almış oldunuz. 
Toplu sözleşmenizi değerlendirdiği-
nizde belediye çalışanları için öne 
çıkan kazanımlar nelerdir? 
Özer Ersan Değirmenci: Bizim en 
öncelikli maddemiz toplu sözleş-
menin kapsamını belirleyen  1’inci 
maddemizdir. Toplu Sözleşme kap-
samında işveren bize Fen İşleri’nde, 
Temizlik’te, Dış Temizlik’te dışa-
rıdan işçi çalıştırmayı dayatmaya 
çalıştı. Park Bahçeler’de dışarıdan 
taş ve bordür ustaları getirerek bizi 
denediler. “Biz bunu asla kabul 
etmeyiz ve bunun için iş bırakırız” 
dedik ve geri adım attırdık. 
Sadece Kültür’de “hafta sonu 
part-time öğretmen çalıştırılabilir” 
maddesini açık bıraktık. Yoksul 
çocukları dershaneye gidemiyor-
lar. Toplu sözleşmenin kapsamı 
içerisinde olan öğretmen arkadaş-
larımız ise hafta sonları derslere 
gelmeyeceklerini söylediler. Ders-
haneler çok pahalı, belediyenin 
açtığı ücretsiz kurslar var ve bu 
dersleri hafta sonu yapmak zo-
rundasın çünkü çocuklar hafta içi 
okula gidiyor. Temsilcilerimizle ve 
öğretmen arkadaşlarımızla bunu 
istişare ettik. Yoksul çocuklarını eği-
tim hakkından yoksun bırakmamak 
için bu maddeyi kabul ettik. İşveren 
de bunu diğer öğretmen arkadaş-
larımızın haklarını gasp etmeden 
uygulayacağını taahhüt etti. 
Diğer bir kazanımımız İkale söz-
leşmesini TİS’e sokmamız oldu. 
İkale Sözleşmesi, işçi ile işverenin 

“‘Biz işçiyiz, benim bu ücretimi vermezsen bunun bir bedeli olur’ dedik 
ve kabul ettirdik!” 
İstanbul’da, Ataşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 3 Nolu Şube yönetimi arasında, 
yaklaşık 2207 işçiyi kapsayan 2022-2024 Dönemi TİS görüşmeleri 6 Eylül’de imzalandı. İşçi Gazetesi muhabirinin sendika 
şube başkanı Özer Ersan Değirmenci ile yaptığı röportajı okurlarımızla paylaşıyoruz...
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aralarında anlaşarak iş ilişkisine 
son vermek amacıyla imzaladıkları 
sözleşme oluyor... 10 yılını doldur-
mamış arkadaşlar şehir değiştirme 
ya da yurt dışına gitme vb. neden-
lerle işten çıkacakları zaman tazmi-
natlarını bırakıp gitmek zorunda 
kalıyorlardı. 10 yılı dolduran zaten 
4857 sayılı İş Kanunu gereği hak-
larını alıyor. İşverene İkale sözleş-
mesini teklif ettiğimizde önce kabul 
etmediler. Biz, arkadaşlarımızın 
mağdur olduğunu, 9 yıllık çalışanın 
yaklaşık 210.000 lirasının, 9 yıllık 
emeğinin içeride kaldığını anlat-
tık, nihayet kabul ettiler. Sanırım 
Türkiye'de şu an sadece bizde var 
ama yapan belediye olursa, işçinin 
faydasına olur. 
Değiştirdiğiniz önemli maddeler-
den biri de kıdeme ilişkindi. Bir 
önceki TİS’te kıdemin başlangıç 
tarihi KHK’yla BİT’lere geçiş tarihi-
nizden, 2018’den başlatılıyordu. 
Özer Ersan Değirmenci: Evet, geçen 
dönem en tehlikeli maddeydi. 
Kıdem bir işçinin taban ücretine 
yansımasıdır. Yani diyelim ki 2 TL 
günlük kıdem aldığın zaman 20 yıl-
lık bir işçinin günlük yevmiyesinde 
40 lira artış yapar, ayda brüt ola-
rak 1.200 liraya tekabül eder. Grev 
maddelerimizdendi. Önceki TİS’te 
2018’den başlatarak işçinin geç-
miş yıllardaki kıdemini gasp eden 
maddeyi yoğun çabalar sonucu 
“işe giriş tarihi” olarak değiştirdik. 
Kıdem zammını ise 10 kuruştan 20 
kuruşa çıkarttık ama işçi arkadaş-
larımızın esas talebi, ne yapıp edip 
2018 yılı ibaresini kaldırtmamızdı, 
bunu başardık. 
Kadın çalışanlar için regl izninde 
istediğiniz düzenleme yapılabildi 
mi? 
Özer Ersan Değirmenci: Evet, Regl 
izini bir önceki TİS’te de vardı, fakat 
arkadaşlar bu izni tarif ederken 
ucunu açık bırakmıştı. Dolayısıyla, 
işveren uygun görürse veriyordu, 
uygun görmezse vermiyordu. 29 
müdürlüğümüzün 10 tanesinde 
sağlıklı uygulanırken, 19 tanesinde 
sorun yaşanıyordu. İşçi arkadaş-
larımız diğer müdürlüklerdeki 
durumu görünce bize tepki göste-
riyordu. Önceki toplu sözleşme-
de yaklaşık 80 maddemiz vardı, 
40’ında hatalı, esnek; “yapılabilir”, 
“edilebilir”, “verilebilir” gibi hu-
kuki boşluklar yaratabilecek ifade-

ler kullanılmıştı. Mesela “yılda 2 
defadan fazla rapor almayan işçiye 
4 yevmiye ikramiye verilebilir” ifa-
desi, ikramiyeyi zorunlu bir ödeme 
olmaktan çıkartır. Toplu sözleşme-
lerde virgül, parantez bunu de-
ğiştirir. İşveren bize “vermiyorum 
kardeşim, verilebilir yazıyor, verilir 
demiyor” dedi.  
2020 Toplu sözleşmesinde Genel-İş 
Genel Merkezi şubelere müdahale 
etmiş, şube ve üyelerinin iradesini 
tanımamakla eleştirilmişti. 2022 
TİS sürecinde Genel Merkez sürece 
müdahil oldu mu?  
Özer Ersan Değirmenci: Bundan 
önce yürütülen iki toplu sözleşme-
de de genel merkez, şube yönetimi-
nin yürüttüğü görüşmelere müdahil 
oldu. İşçide bir travma, güvensizlik 
vardı; ne temsilcisine güveniyor 
ne şubesine güveniyordu. 3 No’lu 
Şube olarak genel merkezimizle 
konuştuk. Toplu sözleşmemize asla 
müdahil olmamaları gerektiğini, 
süreci kendimizin yürüteceğini, ya-
pılabilecek hatanın hesabını da işçi-
ye kendimizin vereceğini söyledik. 
İşçilere de, "Arkadaşlar, öncelikle 
sizin alın terinizi asla ve asla satma-
yacağız” dedik. Arkadaşlarımıza 
sormadan imza atmayacağımızın 
sözünü verdik. Bunu söylerken biz 
yazdığımız rakamlarda temsilcilerle 
birlikte bir kırmızı çizgi belirledik; 
nerede duracağımızı, bir tavan ve 
taban belirledik. 
Son görüşmeye öğlen 2'de başladık, 
gönül isterdi ki akşam 5'te bitsin, 
işçi çıkmadan hep beraber işçiye 
duyuralım. Ama müzakere masası 
çok çetin. O vermek istemiyor, biz 
almak istiyoruz. Diyelim ki İlaçla-
ma’da kanserojen içerikli malzeme 
kullandığı için hastanelerde yapıl-
mayan bir kan tahlili vardı, onun 
mutlaka özel hastanelerde yapıl-
ması gerektiğini söyledik, temsilci 
arkadaşımıza da söz verdik, kalktı 
ve neden böyle olması gerektiğini 
anlattı. Park Bahçeler’in temsilcisi 
kendi biriminin sorunlarını anlat-
tı. Güvenlik’in temsilcisi postalar 
halinde çalışan arkadaşlarımızın 
problemlerini anlattı. 
Temsilciler olmasaydı ben bunları 
bilemezdim, sonuçta ben güven-
likçi değilim. “Biz işçiyiz para için 
çalışıyoruz, benim bu ücretimi 
vermezsen bunun bir bedeli olur” 
dedik ve kabul ettirdik. Temsilcinin 

orada olup kendi müdürlüğündeki 
sorunlarını anlatması kazanımlarda 
çok yüksek derecede pay sahibidir. 
O yüzden temsilci sayısı ne kadar 
çok olursa, bu bir şube için o kadar 
avantajdır.
TİS’i gece imzaladık ve eleştiren 
arkadaşlarımız oldu. Biz şube yöne-
timi olarak işçi arkadaşlarla birlikte 
şöyle karar almıştık; taleplerimizi 
karşılamadıkları durumda oturumu 
sonlandırıp işçiye gidecektik ama o 
gece hem avukatlarımızın hesapla-
rına dayanarak hem de temsilcilerle 
yaptığımız istişarelerde talep ettiği-
miz ücretlerin yüzde 95'ini aldık. 
Toplu sözleşme masasında, tutanak 
altına almadan hiçbir maddenin ge-
çerliliği olmuyor. İşveren de vazge-
çebiliyor, biz de vazgeçebiliyoruz; 
iki tarafı da bağlamıyor. Biz o gece 
yüzde 95'lik kazanımı imza altına 
almadan masadan kalksaydık, tablo 
aleyhimize de dönebilirdi. O gece 
işveren baskımızla yoruldu, açıkça-
sı kalabalık olmamız avantaj oldu. 
Gece 4'te işveren temsilcisine geri 
adım atmayacağımızı tekrarlayın-
ca Belediye Başkanı’nı yatağından 
kaldırdı, yaklaşık 1,5 saat müzakere 
ettiler, saat oldu 05.30... Sonuçta 
son teklifimizi, kırmızı çizgi olarak 
belirlediğimiz; 2023'ün ilk 6 ayına 
yüzde 20, 2023'ün ikinci 6 ayına 
yüzde 30, 2024 yılının toplu söz-
leşmeye gideceğimiz son dönemi 
için yüzde 20 olarak kabul ettirdik. 
Bunları topladığın zaman yüzde 
98'e tekabül ediyor. 
Toplu sözleşme taslağını hazırladı-
ğımız zaman en yüksek ücret 166 
lira 80 kuruştu, şu an 350 lira, oran-
ladığın zaman yüzde 110, birinci 
yıl almış oluyoruz. Ayrıca şunu da 
belirteyim, bir önceki toplu sözleş-
mede yüzde 8 ve yüzde 10 olarak 
alınan zamda taban yoktu. Biz hem 

taban ücreti aldık hem yüzdelik 
dilimleri aldık. 2 yılda zammı-
mız yüzdelik dilimlerde yüzde 
98'e tekabül ediyor. 
Şu an en düşük aylık ücret 
net 9.002 TL. Bunun içerisinde 
sosyal paket var 750 lira, 100 
lira çocuk parası var, 120 lira da 
yakacak var. Sosyal paket 215 
liraydı, biz 750 liraya çıkardık. 
İkramiye önceden 15+15 idi. 
Toplu sözleşme skalasında 
en yüksek kazanımımızdır; 
30 günden 92 güne çıkardık 
(45+52). Her 6 ayda 1.610 TL 

ikramiye alıyorduk ama şimdi her 
ay bu ücreti alacağız. 
İkramiyemizi 1’inci yıl için brüt 
15.500'e çıkardık. 2’inci yıl için ise 
52 gün olduğu için 20.000 TL'ye 
yakın. Aynı zamanda 2 yıl yüz-
de 20, yüzde 30 ve yüzde 20 olan 
artışlarımızı “para ile tanımlanan 
tüm ücretler için” geçerli kılmak 
üzere bir madde koyduk; yani 
artışlar risk primi için de geçerli, 
çocuk parası için de yemek için de... 
Ayrıca arkadaşlarımız doğumdan 
önce 4 hafta izinlilerdi, izin süresini 
5 haftaya çıkardık. İdari maddelere 
de baktığımız zaman ciddi anlamda 
önemli kazanımlar var. Yakacağı-
mız 45 liraydı, 120 liraya çıkardık. 
Çocuk parası 60 liraydı, 100 liraya 
çıkardık. Bu en fazla 3 çocuğa kadar 
alınabiliyor.
Tabii ki, ekonomik kriz koşulların-
da bu artışlar bir nebze rahatlatsa 
da yeterli değil. Günün koşulları-
na göre ek protokol taleplerimiz 
olabilir, bunu zorlarız, iş bırakmaya 
kadar gidebiliriz; bu haklarımız 
saklı. Ataşehir sözleşmesi, şu an 
İstanbul'da DİSK Genel-İş’in örgüt-
lü olduğu tüm belediyelerde imza-
lanmış en ileri sözleşme olduğunu 
söyleyebilirim. 
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Özer Ersan Değirmenci: Şube 
yönetimine ve temsilci arkadaşları-
mıza, işçi arkadaşlarıma çok teşek-
kür ediyorum. Daha önceki yıllarda 
grev kararı asarken bile korkarak 
inmeyen büro çalışanı işçi arkadaş-
larımız bize şunu söylediler: “Artık 
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in 
dediği gibi ‘bıçak kemikte’, Biz o 
dönemlerde korkuyorduk. Ama 
artık korkunun ecele faydası yok. 
Sendikamız bize mesaj attığı an 
biz sendikanın kararına uyacağız; 
bilgisayarlarımızı kapatıp aşağıya 
ineceğiz.” 
Büro, şu an aştı bu durumu. Sahada 
çalışan arkadaşlar kadar bilendiler, 
keskinleştiler, sınıfsal bakış gelişti... 
Ben işçi arkadaşlarımıza özellik-
le teşekkür ediyorum, çünkü her 
gittiğim yerde şube başkanı olarak 
bana şunu söylediler: “Korkma, ar-
kandayız.” Sözleşme masasında, bu 
moralle, arkadaşlarımızın gücüyle 
biz orada dik durduk, geri adım 
atmadık. Bu toplu sözleşmeyi bu 
haliyle o arkadaşlarımız sayesinde 
çıkardık.

İşçi Gazetesi / İstanbul -24 Eylül 2022

RÖPORTAJ

Üreten Biz, Yöneten de Biz Olacağız!

SKALA 6 EYLÜL 2022 OCAK 2023 TEMMUZ 2023 OCAK 2024
%62,26

(İlk 6 ay)
%20

(İkinci 6 ay)
%30

(Üçüncü 6 ay)
%20

(Dördüncü 6 ay)
A-SKALASI 350,00 TL 420,00 TL 546,00 TL 655,20 TL
B-SKALASI 385,00 TL 462,00 TL 600,60 TL 720,72 TL
C-SKALASI 430,00 TL 516,00 TL 670,80 TL 804,96 TL
D-SKALASI 460,00 TL 552,00 TL 717,60 TL 861,12 TL
E-SKALASI 500,00 TL 600,00 TL 780,00 TL 936,00 TL
F-SKALASI 650,00 TL 780,00 TL 1.014,00 TL 1.216,80 TL
G-SKALASI 850,00 TL 1.020,00 TL 1.326,00 TL 1.591,20 TL
H-SKALASI 1.250,00 TL 1.500,00 TL 1.950,00 TL 2.340,00 TL

Taban ücret rakamlarına; kıdem zammı-aylık tediye ödemeleri-yol yardımı-yemek ücreti-fazla mesa-
iler eklenmemiştir.
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Ya Ölü Yıldızlara Hayatı Götüreceğiz Ya Dünyamıza İnecek Ölüm!

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler 
bölgesinde, atık havuzundan siyanür 

içeren zehirli ağır metallerle dolu tonlarca atık 
çevreye yayılmış ve bölge zehirlenmişti. Bu 
sızmadan sonra 21 Haziran 2022’de faaliyetine 
son verilen altın madeni, 3 ay sonra yeniden 
açıldığı duyuruldu. Havuzdan sızan siyanürün 
Fırat Nehri’ne karıştığı, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 16,4 milyon lira 
ceza kestiği maden şirketi Anagold, ‘gerekli 
iyileştirmeleri’ yaptıklarını iddia ederek yeniden 
faaliyete başlamak için Bakanlıktan onay aldı.

Bakanlıktan onay verildi
ABD merkezli SSR Mining ile Çalık Holdinge 

bağlı Lidya Madencilik ortaklığı ile kurulmuş 
olan Anagold Madencilik’ten yaptığı açıklama-
da, “Çöpler Madeni, ilgili bakanlıklar ve kamu 

kurumları tarafından belirlenen 
gerekli iyileştirme girişimlerini 
tamamladığına dair resmi onay-
ları aldı. .. 23 Eylül 2022 itibariyle 
yeniden faaliyete başlaması için 
onay verildi. Şiddetli yağış gibi 
olağandışı durumlarda yüzey-
deki suyu toplamak için 2.100 
m3’lük yağmur suyu (yüzey suyu) toplama 
havuzu inşa edildi. Tüm girişimler, Bakanlık 
temsilcilerinin gözetimiyle ve görüşleriyle ta-
mamlandı” denildi.

210 m3 siyanür doğaya karıştı
Atık havuzunda yaşanan patlama sonrasın-

da şirketin doğaya karışan zehirli atıkla ilgili 
önemsiz boyutta olduğu açıklamaları tepkiye 
yol açmıştı Jandarma tarafından tutulan tuta-

nakta akıntının 2,15 dk sürdüğü ve 20 m3 atığın 
doğaya karıştığı belirtildi. Ancak yapılan tes-
pitlerde akıntının 3,5 saat devam ettiği ve en az 
210 m3 atığın doğaya karıştığı ve dereler yoluyla 
Fırat nehrine kadar ulaştığı açıklanmıştı. 21 
Haziran’da tesisin kapatılmasından 16 gün sonra 
keşif incelemesine giden bilirkişi heyeti, alanda 
ciğerlerinin yandığı ve siyanür kokusunun oldu-
ğunu ifade etmişlerdi.

İliç’te siyanürle zehirlenme sürecek!

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır 
Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi 

arasındaki Tekağaç mevkiinde 2021 yılında 
yapımı başlayan entegre çimento fabrikasına 
karşı halkın tepkisi sürüyor.

Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi 
ve MUÇEP Menteşe Meclisinin çağrısıyla Diş-
tin Meydanı’nda bir araya gelen kitle çimento 
fabrikası önüne giderek burada basın açıklaması 
yaptı. Sık sık, “Deniştin çayı özgür akacak”, “Çi-
mentocu şirket Muğla’yı terk et” sloganları atan 
kitle adına basın açıklamasını Burcu Özdemir 
okudu.

Özdemir, “Aylardan beri direniyoruz. Bayır’daki 
direniş çadırımızda Nisan ortasından beri gece gün-
düz direnişteyiz. Şubat ayı ortasında çimento alanın-
da yapığımız eylemde tüm kurumları ister belediye 

ister çevre bakanlığı ister çimentocuları herkesi 
uyardık. Bir kez daha uyarıyoruz; biz halkız ve 
Muğla’mızda çimento fabrikası istemiyoruz ve bu 
fabrika yapılamayacak” dedi.

“Bu fabrika faaliyete geçtiğinde Muğla 
susuz kalacak”

“Fabrikanın yaratacağı hava kirliliğine, toprak-
larımızı, ormanlarımızı yok etmesine, yer altı ve yer 
üstü su kaynaklarımızı yok etmesine izin vermeye-
ceğiz” diyen Özdemir şöyle devam etti: “Çevre 
etki değerlendirme raporunda yer alan 13 taş ocağı 
patlatmalarla yer altı su kaynaklarımızı tüketecek. 
Yer altı göllerimizi yok edecek. Dolayısıyla bu fabrika 
faaliyete geçtiğinde Muğla susuz kalacak.”

“Muğla’yı yok eden proje bir an evvel 
durdurulmalı”

Muğla’yı yok eden projenin bir an evvel 
durdurulmasını talep eden Özdemir, “Tüm 
çevrelerin bunu anlamasını ve bu yok ediş projesine 
karşı yanımızda yer almasını bekliyoruz. Yerel iktidar 
bir yolunu bularak bu yıkım projesini durdurmanın 
bir yolunu bulmasını bekliyoruz. Muğla Merkez 
ilçe yani Menteşe Belediyesi önündeki eylemlerimiz 
bunun içindir. İktidardan beklentimiz yok ama yerel 
iktidardan beklentimiz çok” diye konuştu.

“Muğla’mızda çimento fabrikası istemiyoruz”

Maltepe İşçi Gazetesi okurlarından gazetemize 
gönderilen yazıda şu görüşlere yer verildi: 

“27 Ağustos günü iş makinalarının gelmesiyle Mal-
tepe Feyzullah Mahallesi'ndeki 
Barış Manço Parkı'nın çay 
bahçesi yapılma amacıyla şahsa 
kiralanıp imara açıldığı ortaya 
çıktı. 

Mahallemizin tek çocuk parkı 
ve deprem toplanma alanı olan 
park için hemen harekete geçildi. 
Maltepe Çevre ve Yaşam Platfor-
mu çağrısıyla her gün 19:30'da 
parkta toplanılıp eylemler 
düzenlendi. 

Mahallelinin ve yerel örgütle-
rin katıldığı eylemlerde özellikle 
çocuklar dövizleri ve sloganla-
rıyla ön plana çıktı. “Mahalleme 
Parkıma Yeşilime Dokunma”, 
“Susma Sustukça Her Yer Beton 

Olacak”, “Yolumuzdan Dönmeyiz Parkımızı Vermeyiz” 
sloganlarının atıldığı 10 günlük direnişin sonunda 
belediye geri adım atarak ruhsatı iptal etti.”

Mahalleli kazanımını kutladı
Maltepe Belediyesi’nin planla-

ma aşamasındaki projenin iptal 
edildiğini açıklamasının ardın-
dan, Maltepe Çevre ve Yaşam 
Platformu, 11 Eylül’de parkta bir 
şenlik yaparak mücadelelerinin 
kazanımı kutladı.

Şenlikte çocuklara masallar 
anlatıldı, boyamalar yapıldı, Şu-
budak Çocuk Dinletisi tarafından 
konser verildi. Yapılan konuş-
malarda, iradeleri yok sayılarak 
rant amacıyla yaşam alanlarına el 
uzatılmasına izin vermeyecekle-
rini belirten mahalleliler, birlikte 
mücadeleyi alkışladılar.

Maltepe halkı parkına sahip çıktı

Erzincan İliç’i mesken tutan ve Dersim coğrafyasına doğru yayılmaya 
çalışan Anagold maden şirketi bölgeyi zehirlemeye devam edeceği 
duyuruldu. Bölge için büyük tehdit olan maden halkı kansere 
mahkûm ediyor.

Muğla Menteşe’de 2021 yılında yapımı başlayan entegre çimento fabrikasına 
karşı bir araya gelen halk, “Çimentocu şirket Muğla’yı terk et” dedi.

İstanbul Maltepe Feyzullah Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nın ticari amaçla 
kullanımına karşı çıkan mahalle sakinlerinin 10 gün boyunca sürdürdüğü mücadele 
kazanımla sonuçlandı. Maltepe Belediyesi, planlama aşamasındaki projenin iptal 
edildiğini açıkladı.

İngiltere’nin, asbest ve başka tehlikeli 
kimyasal atıklar bulunan eski uçak 

gemisi São Paulo’nun Cebelitarık Boğazı’na 
girişini engellediği açıklandı. Bilgi 
Brezilya’da yayınlanan Exame gazetesinin 
internet sitesinde yayınlandı. Haberde 
“Türkiye Çevre Bakanlığı gibi İngilizler 
de yasağın gemide asbest bulunmasından 
kaynaklandığını bildirdi” denildi. Çevirim 
içi izlemeye göre São Paulo Fas kıyılarında 
Akdeniz’in 
girişinde 
bulunuyor. São 
Paulo gemisinin 
bundan sonraki 
rotasının 
ne olacağı 
tartışılırken, 
uluslararası 
hukukun 
uygulanması 
bekleniyor.

Asbest yüklü geminin 
Cebelitarık Boğazı’na 
girişi engellendi
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Esir Değil İşçiyiz, Yarının Sahibiyiz!

Adına ‘küreselleşme’ denilen 
olgu ile 1980’li yıllarda tanıştı 

dünyamız. Ancak olgunun agresif 
bir biçimde gezegenimizi işgal 
etmesi için bir süre daha geçmesi 
gerekecekti. 

1991’de Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birliği’nin (SSCB) yıkılması 
sistem için gerekli fırsatı yarattı. 
Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin 
de yardımı ile kapitalist sistem yeni 
bir evreye girmişti. Bu evrenin temel 
özelliği paranın ışık hızı ile bir nok-
tadan diğerine hareket edebilmesi 
idi. Bu teknolojik gelişme sermayenin 
serbestçe dolaşımına yol açtı, berabe-
rinde kaydi para işlemlerinin artması 
gerçekleşti. 

Kaydi para, bankaların kredi ve 
mevduat işlemleri ile yaratmış olduk-
ları, gerçekte ise mevcut olmayan bir 
paradır. Bu paranın nasıl yaratılmış 
olduğu bu yazının sınırlarını aşan 
bir dizi teknik analiz gerektirir. İşin 
bu kısmına girmeksizin TCMB’nın 
Kasım 2019 verilerine bir göz atalım...

Söz konusu ay zarfında Türkiye’de 
dolaşımdaki para miktarı 143 milyar 
lira iken aynı dönemde bankaların 
kullandırmış oldukları toplam kredi 
tutarı 1 trilyon 202 milyar lira. Bir 
başka anlatımla gerçekte mevcut 
olan paranın sekiz buçuk katı kredi 
kullandırılmış bankalar tarafından. 
Gerçekte ‘mevcut olmayan para’ ile 
işlem yapmak; bankaların kâr anah-
tarı bu cümle. Tabi mevduat sahip-
lerinin de işine gelen bir durum var 
burada. Hatta kredi kullananlar da 
memnunlar, işlerini görüyorlar bu 
sayede. Sanal bir mutluluk zinciri 
kuruluvermiş adeta... 

Türkiye örneği ile açıklamaya 
çalıştığım bu durum tüm dünya 
ölçeğinde geçerli. Dünyada sanal 
para işlemleri gerçek paranın on katı 
dolaylarında. 

Elbette bu sanal mutluluğun devam 
edebilmesi piyasalarda istikrarlı bir 
güven ortamının varlığına bağlı. Bir 
an için bankada parası olan herkesin 

topyekûn parasını çekmek istediğini 
düşünün. Kan gövdeyi götürür değil 
mi? 

İşte bu da finansal krizlerin nede-
ni! 

Zaman zaman piyasalarda oluşan 
güvensizlik ortamı mevduat sahip-
lerinin paralarını çekme talebinin 
artması veya bankaların kredi mus-
luklarını kapaması ile sonuçlanınca 
finansal kriz patlak veriyor. 

Söz konusu güvensizlik ortamı 
kimi zaman kendiliğinden oluşabi-
leceği gibi kimi zaman da yine 1990 
sonrası ortaya çıkmış spekülatörler 
tarafından yönlendirilebiliyor. Neden 
güvensizlik ortamı yönlendiriliyor 
diye soracak olursanız eğer “spekü-
latörlerin daha fazla kâr edebilmeleri 
için” derim.

Paradan para kazanmayı amaç 
edinmiş spekülatörler, 1990 sonra-
sı yaşamaya başladığımız evrede 
palazlandılar. Yaratacakları güvensiz-
lik ortamı sayesinde borsanın değer 
kaybetmesi sonucu burada işlem gör-
mekte olan hisseleri ucuza ele geçirip 
belirli bir süre sonra da daha yüksek 
fiyattan 
elden 
çıkarma-
ları ancak 
bu hisse 
senetlerin-
deki ani 
düşüşlerle 
mümkün 
olabilir. 
Bunun dı-
şında yine 
yaşamakta 
olduğu-
muz döne-
min ürünü 
olan “varlık yönetimi” şirketleri 
var. Onların da işine geliyor krizler. 
Kriz nedeni ile zor duruma düşmüş, 
giderlerini karşılamakta aciz kalmış, 
borç batağına girmiş şirketlere çok 
ucuz bir bedelle sahip olup bu şekil-
de sahip oldukları şirketlerin maddi 

durumunu düzelttik-
ten sonra yüksek bir 
bedel karşılığı elden 
çıkarıp para kazan-
mak bunların işi. Bu 
işten para kazanan 
“sözde” hukuk büro-
ları var bir de. Bunlar 
da banka ve diğer 
finans kuruluşları-
nın tahsilde güçlük 
çektikleri alacaklarını 
devralıyorlar. Yük-
sek sayılabilecek bir 
iskonto ile devralıyor-
lar bu alacağı. Örne-
ğin 100 bin liralık bir 
banka alacağını, ban-
kaya sözgelimi 60 bin 
lira ödeyip devralıyor 
daha sona da borç-
lunun üzerine gidip 
icra vb yollarla tahsil 
ediyorlar parayı ve 
böylece kâr ediyorlar. 
Özellikle kredi kartı 
ve tüketici kredisi gibi 
tutar olarak görece 

küçük ancak sayıca çok 
olan alacakların tahsili 
için kullanılan bir yöntem 
bu da. Bankalarında işine 
geliyor, “sözde” hukuk 
bürolarının da. 

Boşuna dememişler 
“her kriz yeni fırsatlar 
yaratır” diye. 

Krizin çıkmasından 
para kazanan bu kadar 
çok odak varken piyasa-
ların uzun süre istikrar 
ve güven içinde kalması olası değil 
elbette. Bu nedenle içinde yaşamakta 
olduğumuz dönemi “sürekli krizler 
dönemi” diye adlandırmak pek de 
abartı sayılmaz. 1990’dan bu yana 
yaşamış olduğumuz olaylar bir kriz 
bitip artçı etkileri henüz sona erme-
den bir yenisinin başlamak üzere 
olduğunu göstermekte. 

Bu olguyu Türkiye açısından in-
celeyecek olursak şöyle bir manzara 
ile karşılaşırız:

Her ne kadar 1990 yılında ABD’nin 
Irak ve Kuveyt’e müdahale etmesi 
ile başlamış olan körfez krizi petrol 

fiyatlarının 
yükselme-
si nedeni 
ile tüm 
dünyayı ve 
bu arada 
Türkiye’yi 
de etkile-
miş olsa 
bile sözü 
edilen kriz 
yukarıda 
açıklanma-
ya çalışılan 
nedenlerle 
meydana 

gelmemiş olduğu için burada üzerin-
de durulmayacaktır. 

Türkiye’nin finansal krizlerle ta-
nışması 1994 yılında gerçekleşti. Söz 
konusu yılda işbaşında bulunan Çil-
ler hükümeti bir sonraki yıl gerçek-
leşecek olan genel seçimlerde tekrar 
iktidara gelebilmek için bütçe disipli-
ninden saparak harcamaları arttırdı. 
Kamu harcamalarının kamu gelirleri-
ni aşması sonucu bütçe açığı büyüdü. 
Uluslararası piyasalardan dış kredi 
temin edilemeyince kamu açıklarının 
merkez bankası tarafından finanse 
edilmesi yöntemine başvuruldu. Bu 
durum merkez bankası döviz rezerv-
lerinin düşmesine yol açtı. Rezervle-
rin azalmış olmasına karşın döviz ge-
reksinimi azalmamış tersine artmıştı. 
Dolayısıyla kur artışları yaşandı. Ani 
kur artışının paniklettiği piyasalar 
dövize yüklendiler ve USD bir ay 
içinde TL karşısında yüzde 500 değer 
kazandı. Her yönü ile dışa bağımlı 
olan ekonomi bu durumdan olum-
suz etkilendi ve ülke ilk kez hiper 
enflasyonla tanıştı (yüzde 130). Bu 
süreç uzun bir süre devam etti. 1998’e 
gelindiğinde enflasyon hala yüzde 
95 idi. IMF reçetesi devreye sokuldu 
(Sıkı para, yüksek faiz). 2000’e doğru 
krizin etkileri hafiflemeye başladı. Bu 
arada Çiller seçimleri kaybetti. Önce 
Erbakan ardından da Ecevit hükü-
metleri kuruldu. Türkiye 21. yüzyıla 

yüksek enflasyon ve siyasal istikrar-
sızlıkla girdi. 

1994 krizinin etkileri henüz tam 
olarak atlatılamamıştı ki önce 1998 
Asya krizinin etkileri ile sarsıldık. 
2000 yılının Kasım ayında ise bazı 
özel bankaların açık pozisyonlarını 
kapatamaması (ellerinde bulunan 
dövizden daha fazlasını satmaları ve 
satmış oldukları dövizin karşılığını 
bulamamaları) nedeni ile küçük bir 
kriz yaşandı. Bu durum yakında 
kopacak fırtınanın habercisi idi. Ge-
rekli  önlemler alınamayınca 19 Şubat 
2001’de gerçekleşen bir MGK toplan-
tısında dönemin cumhurbaşkanı ile 
başbakanı arasında yaşana gerginlik 
bahanesi ile piyasalar hareketlendi. 
Hazinenin dış borç ödeme dönemi-
nin arifesinde meydana gelen bu 
olumsuz durum ertesi gün başbaka-
nın “devlet yönetiminde kriz var” 
söylemi ile daha da alevlendi. İMKB 
endeksi bir günde yüzde 19 değer 
kaybederken USD TL karşısında yine 
bir günde yüzde 100’e yakın değer 
kazandı. Ülkeden döviz çıkışı hız-
landı, dövizin aşırı değerlenmesinin 
önüne geçebilmek için merkez ban-
kası milyarlarca USD döviz sattı. Bu 
kez de merkez bankasının rezervi za-
yıfladı. TL’nin değerini korumak için 
faizler yükseltildi. Gecelik repo faizi 
yüzde 7500 oldu. Çok kısa bir zaman 
dilinde meydana gelen bu gelişmeler 
sonucunda kamu borçlarının üzerine 
30 milyar dolarlık ek yük bindi. 

Ortaya çıkan olumsuzluğun kısa 
sürede giderilemeyeceği belli idi. 
Merkez bankasının tepe yönetimi 
değişti. Sabit kur sisteminden dal-
galı kur sistemine geçildi. Ekonomi 
yönetimi Kemal Derviş isimli Dünya 
Bankası uzmanına terk edildi. Ülke 
tamamen küresel finans sisteminin 
güdümüne girdi. Bu kriz, üretim ve 
tüketimi de olumsuz yönde etkiledi-
ği, gerek arz gerekse talebin daralma-
sına yol açtığı için yansımaları uzun 
süre devam etti.  

2001 krizinin etkileri henüz tama-
men silinememişken ABD’de başla-
yıp dünyaya yayılan Mortgage krizi 
(2008-2009) ekonomik göstergelerin 
tekrar bozulmasına yol açtı. Hemen 
ardından da 2015 yılında başlayıp 
halen devam etmekte olan döviz ve 
borç krizi geldi. 

Halen yaşamakta olduğumuz bu 
krizin etkilerini her gün hissediyo-
ruz. 

Yazının başında belirttiğim gibi 
90’lı yıllardan bu yana sürekli kriz 
ortamında veya kriz beklentisi içinde 
yaşamaktayız. Gelecek sayıda bu 
durumun yarattığı tahribatı inceleyip 
diziyi sonlandıracağız. 

Kapitalist krizin ekonomi politiği (3) 
Hakkı Taşdemir
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Fark ettiklerimle başlamak 
isterim. Çünkü tek 

bir tane değil, diğer 
eylemlerimizde olduğu 
gibi ama insana ait, yaşama 
ait farkındalıklarım vardı. 
Hayatımda neredeyse hiç 
komşum olmadan büyüdüm 
bu yüzden bazı ayrıntıları 
pek de bilmiyordum. 
Mesela her kapının zilinin 
çalınmayacağı, çünkü 
içeride çocuk olduğunu 
anlayabiliyoruz kapı kapalı 
da olsa. Ya da estetik ve hızlı 
cevap olmanın aynı anda 
gerçekleşmesinin ne kadar 
basit olduğu. 

Örnektepe, işçilerin var 
olduğu, evlerde hepimizin de 
aynı sıkıntıları yaşadığı bir 
mahalle. Kapıyı açtıklarında 
“Merhaba, gazeteniz geldi; 
İşçi Gazetesi” dediğimizde 
gülümseyerek kabul edilip 
“Akşam yemeği yediniz mi, 
karnınız aç mı?” diye sora-
rak sofraların da açıldığı bir 
mahalle. Birkaç anımı anlat-
mak istiyorum bugüne dair, 
samimiyetin ne derecede 
olduğu daha net açıklanabil-
sin diyerek. 

Bir kapıyı çaldık, anne ka-
pıyı çocukları parktan geldi 
zannettiği için gülümseyerek 

ve biraz da nerede kaldınız 
sitemiyle açtı. Karşısında ga-
zete dağıtımında iki devrimci 
görünce de haliyle biraz 
şaşırdı ve “Çocukları bekli-
yordum” dedi. Biz de “Senin 
çocuklar büyüdü, haklarını 
arıyor, gazete dağıtımına 
çıktı” dedik. Hazır cevaplı-
ğımızı sıcak gülümsemeyle 
karşıladı. Bir süredir gele-
mediğimizi, artık buralarda 
olduğumuzu anlattık. Anne 
gazetesini aldı, biz diğer 
kapının zilini çalmaya doğru 
yol aldık. 

Lisede, üniversitelerde 
öğrenci olan, anne babası 

olmadığı için kapıda iki üç 
tane hiç tanımadığı insan 
olduğu için korkarak kapıyı 
açan ve sonrasında dev-
rimcileri görüp, samimiye-
timizi hissedip muhabbet 
ederek gazete alan arkadaş-
larımız da az değildi.

Aslında bugüne dair 
biraz da kalp kırıklığım 
vardı. O kadar fazla uzak-
laşmışız ki birbirimizden, 
kapılarımızın dışında birer 
zil, birer tokmak olduğu-
nu unutmuşuz. Hâl hatır 
sormak için yan komşumuz 
zilimizi basamaz da ancak 
bu saatte vardiyaya kalmış 
anne babamız kapıyı çala-
bilirmiş gibi...

Hayır arkadaş, ben unum 
bittiğinde de ekmeğim 
bittiğinde de, gözümden bir 
damla yaş akması gerektiğin-
de de ya da gülmek istedi-
ğimde de komşumun zilini 
çalabilirim. Hiç tanımasam 
da hiç bilmesem de sınıf 
kardeşimi ellerinde emek iz-
lerinden tanırım, gözlerinde-
ki yorgun bakıştan tanırım, 
derdimi ona anlatır, derdimi 
onunla çözerim. 

Tıpkı başta bahsettiğim 
gibi; yaşadığım üst ma-
hallede, en ufak sıkıntım-
da balkonda dertli sigara 
içişimden, “hayırdır kızım 

ne oldu” dediklerindeki 
gibi. Bir gün sonra da “abla 
biliyor musun dersimi AA ile 
vermişim” diyerek kapısını 
çalabilirim.

Yeni sayı dağıtımında tek-
rar buluşmak üzere...

Şimdi işte bak,
     az kaldı yine buluşmamıza 
Son görüşmemizin üzerinden 

geçen
            bir yıl mı,
                    bin yıl mı?
Bunca yaşanandan sonra,
        hala aynı ülke,
                      aynı kent,
      aynı yaşam denebilir mi 

sence?
YTÜ’den Kaldıraç Okuru

OKURDAN

İşçi Gazetesi Oku, Okut, Abone Ol!

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

Merhaba... Bir öğrenci 
olarak işçi mahallesinde 

İşçi Gazetesi dağıtırken neler 
hissettiğimden bahsetmek 
istiyorum. Parlak camlı, koca 
koca binaların aralarından 
arka mahallelere sızarken 
dünyalarımızın ne kadar farklı 
olduğunu bir kez daha görerek 
başladı maceramız. 

Başladık zillere basmaya. Biz 
“İşçi Gazetesi okumak ister 
misiniz?” dedik. Kapıyı açan-
lar hiç tanımadığı öğrencileri 
akşam yemeğine davet etti. Biz 
“Destek olmak ister misiniz?” 
dedik. Mahcup halde cebindeki 
son parasını uzatan insanların 
gözlerinde bulduk aradığımız 
desteği. Biz “İşçiler direniyor!” 
dedik. Okkalı bir gülüşle “Üç 

tane ver bakalım şu gazeteden” 
cevabını aldık. 

Kapının ardındakilerle ilk 
kez karşılaşmamıza rağmen, 1 
dakikayı geçmeyen kapı önü 
sohbetlerimize rağmen eski 
dostlukların samimiyetini his-
settim. Sanki epeyce bir süredir 
kapı zillerine basmamızı bekle-
miş gibiydiler. Şaşkın bir tebes-
sümle uğurladılar bizi sıradaki 
komşularına. ‘Beklenmedik(!)’ 
şeyler yapmak yaşamın façası-
nı bozmak gibi geldi. Bozulsun, 
bozalım. 

“Dayanışma ezilenlerin ince-
liğidir” sözü daha önce hiç bu 
kadar anlamlı gelmemişti. 

Yaşasın sınıf dayanışması! 
YTÜ’den bir Kaldıraç okuru

İşçi Gazetesi dağıtım deneyimi...

“Sanki epeyce bir süredir kapı zillerine 
basmamızı beklemiş gibiydiler”

Merhaba dostlar, merhaba işçi sınıfının 
haklı mücadelesine destek veren 

yoldaşlar... 
Ben sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencisi 

olarak İşçi Gazetesi dağıtımında bir mahal-
lede edindiğim deneyimleri sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

Ekonomik krizin herkesi etkilediği; esnaf, 
işçi ve öğrenci ayırt etmeden herkesin 
hayatına kötü etkiler bıraktığı bu zorlu 
süreçte işçilere ait bir gazetenin dağıtımı 
önemli... Bu dağıtım deneyiminde aldığım 
geri dönüşler ve değişen bakış açılarını 
gözlemlemek beni fazlasıyla mutlu etti. Bir 
öğrenci olarak aynı mahalle ve çevresinde 
İşçi Gazetesi’ne bakış açısının bu dönemde 
büyük bir değişim gösterdiğini gösterilen 
ilgiden gözlemledim.

“İnsan tarihin öznesidir, değişir değişti-
rir” inancıyla çıktığım bu yolda, İşçi Gaze-
tesi’ne olan ilginin artması ve mahallelinin 

gazeteyi heyecanla karşılaması bu cümle-
nin pratikte verdiği sonucu göstermiş oldu. 
Ülke açık bir iç savaş halindeyken işçilerin 
ve sömürüye uğramakta olan kitlenin buna 
kayıtsız kalmaması, direnişimizin ve müca-
delemizin gittikçe büyümekte olduğunun 
bir göstergesi oldu.

Aldığım diğer bir geri dönüş ise gazeteyi 
okuyup birlikte tartışmayı, gazete hakkın-
da değerlendirme yapmayı teklif ettiği-
mizde aldığımız olumlu cevaplardı. Bu 
hem okumaya teşvik edici olacak, hem de 
okurlarımızla olan bağlarımızı güçlendirici 
kılacaktır...

Önümüzdeki süreçte kitleyle iletişim gü-
cümüzün daha ileriye taşınacağını, örgüt-
lenme sürecinin ve örgütlenmenin önemli 
bir parçası olan işçi gazetemizin kitleyle 
olan bağının daha fazla güçleneceğini he-
defleyerek sizleri selamlıyorum.

Antakya’dan bir İşçi Gazetesi okuru

İşçi Gazetesi dağıtım deneyimi...

“İlgi var, gazetemize bakış açısı değişmiş”

İşçi Gazetesi dağıtım deneyimi...

“Merhaba, gazeteniz geldi; İşçi Gazetesi”  
“Akşam yemeği yediniz mi, karnınız aç mı?”
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Motosiklet Günlüğü (orijinal adı: Diarios de 
motocicleta), genç Ernesto "Che" Guevara ve 

arkadaşı Alberto Granado'nun 1950'li yıllarda Güney 
Amerika'yı dolaşmalarını konu alan biyografik film. 
Guevara daha sonra Marksist bir devrimci olmuştur, 
film henüz genç Guevara'yı ele almakta ve doğrudan 
politik görüşlerine fazla yer vermemektedir.

Bu film Arjantin, Fransa, Almanya, Peru, Şili ve Birle-
şik Devletler ortak yapımıdır. Ernesto Guevara rolünü 
Meksikalı genç oyuncu Gael García Bernal, Alberto 

Granado rolünü Arjan-
tinli Rodrigo de la Serna 
oynamıştır. Filmi Brezil-
yalı Walter Salles yönet-
miştir. Senaryo Gue-
vara ve Granado'nun 
günlükleri üzerine 
kurularak Jose Rivera 
tarafından yazılmıştır. 
İlk gösterimi Sundance 
Film Festivali'nde yapıl-
mış daha sonra bütün 
dünyada gösterime 
girmiştir.
Filmi izlemek için 
kare kodu okutunuz.
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Film: Motosiklet Günlüğü (Diarios de 
motocicleta)
Yönetmen: Walter Salles

Yapım Yılı: 2004   

Tanrı Baba, bir sabah uyanınca,
Biz insanları düşündü nasılsa,
Gitti pencereye: “Kim bilir, dedi;
Belki o gezegen yok oldu gitti.
Ama baktı, uzakta, çok uzakta,
Bir köşecikte fır dönüyor dünya.
Şeytan canımı alsın, dedi Tanrı,
Alsın vallahi bir şey anlıyorsam
Bu dünyalıların tutumlarından.

Ey benim minnacık yaratıklarım,
Ak ve kara, donuk ve yanıklarım,
Dedi Tanrı, en babacan haliyle;
Sizi ben yönetiyormuşum sözde.
Oysa, görüyorsunuz, Allah'a şükür,
Benim de sürüyle bakanlarım var,
Şeytan canımı alsın, dedi Tanrı,
Alsın vallahi, çocuklar, bu bakanları

İkişer üçer atmazsam kapı dışarı.

Boşuna mı kızlar verdim, şarap verdim 
size?

Güzel güzel yaşayasınız diye.
Nasıl olur da siz benim inadıma
Orduların Tanrısı dersiniz bana?
Ne yüzle adımı alıp dilinize
Top atarsınız birbirinize?
Şeytan canımı alsın, dedi Tanrı;
Alsın vallahi, çocuklar, bir tek
Orduyu kumanda ettiysem bugüne dek.

Şu süslü püslü zibidilerin işi ne
Yaldızlı tahtlar üstünde?
Nedir o kasılmaları, böbürlenmeleri?
Beslediğimiz bu karınca beyleri
Sözde benden kutsal haklar almışlar

Benim inayetimle kral olmuşlar
Şeytan canımı alsın, dedi Tanrı;
Alsın vallahi, benden geldiyse eğer
Sizleri böyle kötü yönetenler.

Hiç bana kızmayın artık çocuklar;
Temiz yürekli olun, bana yeter.
Sevişin, güle oynaya yaşayın,
Sizi yakar makarım diye korkmayın
Kralına da, yobazına da basın kalayı…
Ama keselim, Allahaısmarladık
Curnalcılar duyarsa yandık
Şeytan canımı alsın, dedi Tanrı
Alsın vallahi, o yüzsüz herifleri
Sokarsam kapımdan içeri…

Pierre-Jean de Beranger (1780-1857)
Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu

Tanrı Baba 

Bütün o uzun yıllar içinde aynada kendilerine 
ancak bir kaç kez bakabildiler; gördükleri bir 

başkasıydı. Uruguay askeri diktatörlüğünün, bitmez 
tükenmez işkencelerden dolayı yıpranmış, bir tabuttan 
daha büyük olmayan barakalarının yalnızlığıyla 
lanetlenmiş, hint fakirleri gibi zayıf 'rehineleri', bir 
kışladan diğerine taşınıp duruyorlardı. Nesnelerle bile 
konuşamıyorlardı. Hücrelerde eşya yoktu, hiç bir şey 
yoktu. Yeni bir işkence raundunun habercisi olabilecek 
parmaklıklı kapıların her gürültüsüyle veya postal 
sesleriyle havaya sıçrayarak, buz gibi soğuk beton 

zemin üzerinde uyuyorlardı. 
Bazen onlara su bile 
verilmiyordu, o zaman kendi 
idrarlarını içiyorlardı. Bazen 
yemek verilmiyordu, o zaman 
sinek, solucan, kağıt, toprak 
yiyorlardı. Bazen bir mucize 
gerçekleşiyordu: Serin bir 
esinti, örülmüş pencerelerdeki 
bir delikten içeriye portakal 
kokusu taşıyordu ya da 
içeriye ince bir ışık çizgisini 
düşürüyordu, belki de delikte 
içeriye girme yolunu bulan 
bir kuştüyü oluyordu. Bazen duvardan, yan hücredeki 
tutuklunun verdiği bir haber duyuluyordu; parmak 
tıkırtılarıyla iletilen bir mesaj...

Kitap: Duvardaki Sarmaşık Gibi 
Diktatörlük Hücrelerinden Anılar
Yazar: Mauricio Rosencof, Eluterio Fernandez Huidobro

Yayınevi: Belge

Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel 
romanıdır. Tamamı beş cilt halinde yayına 

hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın 
alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı 
zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar 
Galina Serebryakova, büyük işçi mücadelelerini, 
bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, 
teorisyenleri ve örgütçüleri, tümüyle belgelere dayanan 
bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebryakova, 
araştırmalarını, yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-
Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda 

Avrupa'nın belli başlı 
merkezlerinde, işçi 
sınıfı mücadelesinin 
o dönemde geçtiği 
bütün bölgelerde 
de ince bir sabırla 
yıllarca sürdürmüş 
ve eserinde yer 
verdiği her olayın, 
tarihsel gerçekliğe 
uygun olmasına 
özen göstermiştir. 
Bir başka deyişle, 
proletarya hareketinin 
duygusal ve psikolojik 
boyutlarına ilişkin 
olarak söylenenler dahil, bu kitapta, tarihsel gerçeklikle 
çeliştiği söylenebilecek tek bir satır bile yoktur.

Kitap: Ateşi Çalmak 1 
Karl Marx'ın Gençliği
Yazar: Galina Serebryakova

Yayınevi: Evrensel Basım Yayın
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