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Bu kadar da olmaz, mı diyorsunuz? Kaçıncı kez 
dediniz bunu? En son, İmamoğlu’na verilen hapis 

cezası ve siyasi yasak üzerine dediniz bunu. Oysa 
bundan hemen önce, altı yaşında bir kız çocuğunun 
uğradığı istismarı, bütün bir devlet mekanizmasının 
iki yıl sakladığını öğrenince demiştiniz. 20 yaşındaki 
genç bir işçinin hem amirleri tarafından işkenceye 
maruz kalıp hem de işten atıldığını duyunca da demiş 
olmalısınız. 

Elbette, başta HDP eş başkanları olmak üzere, seçil-
miş milletvekilleri ve belediye başkanları görevden 
alınıp, yerlerine kayyum atandığında bu kadar olmaz 
demiştiniz. Ya da işçilere mezar olan bir madenin 
sahipleri, cinayetlerin sorumluları ödül gibi cezalarla 
salınırken, işçilerin avukatlarının yıllardır hapishanede 
tutulması 'bu kadar olmaz' dedirten cinsten şeyler olsa 
gerek. Daha geri mi gitsek acaba? 

Çok bilindik bir söz vardır. Filler tepinirken 
karıncalar ezilir, diye. Genellikle filler tepinirken 

çimenler ezilir derler ama karıncalar bizi daha iyi 
yansıtacak. O nedenle biz karınca demeyi tercih 
edeceğiz. Bu sözün anlamı hemen hemen herkes 
tarafından biliniyor olsa da biz yine de açıklayalım. 
Birileri oyun oynarken veya kavga ederken, olayla 
hiç alakası olmayan kişilere zarar verirler. Burada 
birilerinden kastımız kişilerden ziyade çeteler, devletler, 
şirketler gibi büyük güçlerden bahsediyoruz. Karınca 
diye tarif edilende işçiler, emekçiler, ezilen halklar, 
kadınlar oluyor. 

Bu durum sadece bizim ülkemize, daha doğrusu bizim 
egemenlerimize ait bir durum değil elbette, ama biz ken-
di bulunduğumuz yerden bakacağız. 

Biz uzun zamandır T.C.’yi Saray Rejimi olarak tarif 
ediyoruz. Gezi sonrası şekillenen bu rejim, devletin 
burjuva devlet olma özelliğini elbette ki değiştirmez. 
Bu devlet hala kapitalist bir devlettir, hala burjuvaların 
devletidir, hala iç savaşa göre şekillenmiş Tekelci Polis 
Devletidir. Fakat aynı zamanda, T.C devleti bugün özel 
bir organizasyon olan Saray Rejimi şeklinde yönetiliyor.

Saray Rejimi'nin bir özelliği devletin çeteleşmesi, aynı 
zamanda çetelerin devletleşmesi demektir. 
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Hrant Dink’in katiliyle fotoğraf 
çektiren polisler bugün gibi aklı-
mızda. Sivas’ta katliam yapanların 
serbest kalmasına hayırlı olsun 
diyenler de Maraş’ta, Çorum’da, 1 
Mayıs’ta katliam yapanların cezasız 
kalması da. 

Kısacası, adalet bizim sokaklara 
hiç uğramayan bir kavram. Ama 
bugün, saray rejimi eliyle, hukukun 
iç savaş hukuku haline gelmesi, 
yargının bir silah gibi kullanılma-
sı ile karşı karşıyayız. Vicdanını 
buz dolabında saklamayan herkes 
bugün, bütün bu yaşananların 
sorumlusunun saray rejimi ve 
onun payandası burjuva muhale-
fet olduğunu biliyor. O muhalefet 
ki, milletvekilleri hapse atılırken 
onay verenlerdi, timsah gözyaşları 
içinde. 

Öyleyse bugün, bu çevrelerden 
çare beklemek yerine, kendi al-
ternatifini ortaya koymak önem 
kazanıyor. İşçi ve emekçilerin 
örgütlü mücadelesi, denenmiş tüm 
yollardan daha çözücü, sonuç alıcı 
olacaktır. Birleşik Emek Cephesi-
nin büyütülmesi bu yüzden acil ve 
uzun vadeli bir hedef olarak önü-
müzdedir. 

Asgari ücret, asgari yaşam!
Siz bu sayıyı elinize aldığınızda, 

büyük ihtimalle, asgari ücret ve 
emeklilerin maaş artışları açıklan-
mış olacak. Rakamların bir önemi 
olmadığını yaşayarak görüyoruz. 
İbretlik şekilde, sendikaların işçile-
re reva gördüğü rakamları duyduk. 
Türk-İş, açlık sınırı olarak açıkladığı 
7.785 lirayı uygun gördü gördü iş-
çilere. DİSK, daha makul bir rakam 
açıkladı; bir evde iki çalışan oldu-
ğu varsayımıyla 13.200 lira olmalı 
dedi.

Emeklilerin refahtan aldığı pay 
ise, gittikçe eriyor. İktidar, yardım 
miktarlarında yapılan artışları 
övünme malzemesi yapıyor. Ve 
Maliye Bakanı, işçiye yapılacak 
zammı sadakaya benzetirken, 
patronların mantığını ortaya koyu-
yor. Sadece Renault fabrikasında 
yapılan hesaba göre, 19 işçiden 
oluşan bir bantta, dakikada anahtar 
teslim bir arabanın işçilik maliyeti 
17,5 lira düzeyinde. Yandık, bittik 
diyen, devletten aldığı teşviklere 
doymayan sermaye, hemen hemen 
her alanda kârlılık rekorları kırıyor. 

Oysa işçinin alım gücü gün geçtik-
çe eriyor. 

Bugün asgari ücret 10 bin lira olsa 
bile, işçiler, 2021’deki 2.825 liraya 
razıdır, o günkü alım gücü şartıyla. 
Giderek ortalama ücret haline gelen 
asgari ücret, yoksulluğun yasal hale 
gelmesine neden oluyor. Sendikalı 
işçiler bile, açlık ve yoksulluk sını-
rının altında maaşlara razı oluyor, 
üstelik vergi dilimleri yoluyla ma-
aşları erimeye devam ediyor. 

2023 bütçesi, savaş ve rant 
bütçesidir!

Aralık ayında mecliste kabul 
edilen 2023 bütçesi, yoksuldan alıp 
zengine aktarma, bir sermaye trans-
feri bütçesidir. Gelirlerin tamamı 
vergi ve cezalardan oluşuyor. En 
temel ihtiyaçlara bile uygulanan 
Özel Tüketim Vergisi, işçilerin 
asgari ücret üzerindeki alacaklarına 
uygulanan vergi dilimleri, sağa sola 
yerleştirilen EDS’ler ile kesilen ce-
zalar, uygulanan ekonomik terörün 
finansmanı için kullanılıyor. 
Garanti ödemeler öyle 
bir kambur haline 
gelmiştir ki, ba-
kanlık bütçele-
ri neredeyse 
sadece 
buralara 
yapılacak 
ödemeler 
ve perso-
nel gider-
lerinden 
oluşuyor. 
Hedefle-
nen bütçe 
açığı daha 
şimdiden 
659,.4 milyar 
lira düzeyinde. 
Daha 6 ayda ek 
bütçe ve ek bütçe açığı 
oluşacağı aşikâr. 

Bütçenin yüzde 10 civarında bir 
kısmının (460 milyar lira) savaş büt-
çesi olduğunu görüyoruz. Böylece 
2023 yılında ABD tetikçisi rolün de-
vam edeceğini, başta Suriye ve Irak 
olmak üzere, bölgede operasyon-
ların devam edeceğini, içeride her 
türlü toplumsal mücadeleye karşı 
şiddetle karşı konacağı ortada. 
Bütün bunlar birer kavga davetidir 
ve işçi sınıfının bu kavga davetine, 
örgütlü ve güçlü bir şekilde cevap 

vermekten başka 
yolu yoktur. 

Dünyada 
yükselen 
mücadele umudu 
büyütüyor!

İran’da, Mahsa 
Amini’nin kapita-
list molla rejiminin 
polisleri tarafından 
öldürülmesi ile Ey-
lül ayında başlayan 
isyan sürüyor. Bir 

burjuva devlet 
olarak İran 
devleti, beka-
sı için neler 
yapılabilir onu 
gösteriyor. 
Kendi halkının 
üzerine kur-
şun sıkan as-
ker ve polisler, 
eylemcilerin 
kapıları kırı-
larak gözaltı-
na alınması, 
işkencelerden geçirilmesi, aydın ve 
sanatçılara dönük saldırılar, çokta 
tanıdık. Şimdilerde, idam cezaları 
infaz ediliyor ve ailelere yapılan 
zulümler ölümü bile aratıyor. Ama 
sokaklar boşalmıyor, eylemler bü-
yüyerek devam ediyor. İran halkı-
nın bu baskıcı ve katil rejimi örgüt-
lü gücüyle alaşağı edeceği günler 
çok uzak görünmüyor. 

“Demokrasinin beşiği” Avrupa’da 
devletler, yükselen işçi eylemleri-

nin önünü kesmek için tedbir 
arıyor. İradesini ABD’ye 

teslim eden Avrupalı 
devletler, top-

raklarını sava-
şa açarken, 

içeride de işçi 
sınıfına dö-
nük saldırı-
ları artırı-
yor. Alışık 
olmadığı 
enflasyon 
rakamları 

karşısında 
yoksulluğa 

sürüklenen 
işçilerin yük-

selen eylemleri 
karşısında, İngiltere 

başta olmak üzere, sen-
dikaların etkisini kıran, grev 

yasakları getiren yeni yasa hazırlık-
ları sürüyor. 

İşçilerin, hemen hemen tüm 
sektörlere yayılan grevleri sermaye 
sınıfı ve devletlerinin kâbusu haline 
gelmiş durumda. İngiltere’de, Rolls 
Royce’un Goodwood kasabasında 
bulunan otomobil fabrikasında 
1.200 işçinin grevi, fabrika tarihin-
deki en yüksek zammın kazanıl-
masıyla sonuçlandı. Bu da örgütlü 
mücadelenin kazandırıcı gücü. 

ABD tarihinin belki de en büyük 
sendikalaşma ve işçi eylemleri 
dönemini yaşıyor. Tüm yasak ve 
engellemelere rağmen birçok yerde 
işçiler buzu kırıyor. 

Yunanistan, Fransa, İtalya’da 
işçiler ve halklar, hükümetlerin 
başta ekonomik programları olmak 
üzere, uygulanan saldırı politikala-
rına karşı eylemler yapılıyor. Bre-
zilya’da, Bolsanaro isimli şarlatan, 
koltuğunu yeniden Lula’ya kaptı-
rırken, “sosyalizm tehlikesine” kar-
şı orduyu göreve çağırıyor. Peru’da, 
sosyalist hükümete karşı komplo 

ve kumpaslar kuruluyor. Velhasıl, 
dünya, ezilenlerin ellerinde yeniden 
bir inşa için harekete geçiyor. 

Bizi kurtaracak olan kendi 
kollarımızdır!

Ne mevcut saray muktedirlerinin 
ne de işçi-emekçilerin çıkarlarını 
temsil etmekle zerre kadar ilgisi 
olmayan altılı masadaki burjuva 
muhalefetin biz işçi ve emekçilere 
verecek bir şeyi yoktur. Bu ikisi, 
aynı madalyonun iki farklı yüzün-
den başka bir şey değildir.

Biz; ücretli köleliği, halkları bir-
birine düşmanlaştıran ayrımcılığı, 
savaş kışkırtıcılığını, inançların kirli 
menfaatlere alet edilmesini, kadın-
lara yönelik düşmanlığı, doğanın 
yağmalanmasını ve emperyalist 
haydutlara uşaklığı asla istemiyo-
ruz, kabul etmiyoruz.

Biz bu dünyaya bir avuç asalağa 
hizmet etmek, onların kurduğu 
lanet düzenin cenderesinde ömür 
tüketmek için gelmedik. İnsan 
onuruna gölge düşürmeyecek, 
insana yaraşır bir dünyada yaşa-
mak istiyoruz; çocuklarımızın böyle 
bir dünyada hiçbir gelecek kaygısı 
taşımadan yaşamasını istiyoruz.

Bizim istediğimiz dünyanın tam 
karşısındadırlar, Saraylısı, Altılısı; 
hepsi. Onlardan medet ummak, bir 
tür celladına aşık olmaktır. Bu hal, 
yaşadıklarından öğrenememek, 
korkunun esiri olmak değilse; yal-
nız olmak, örgütsüz olmak, kendini 
hiçe saymaktan gelen bir zavallı 
olma halidir. 

Biz ki yaşamı her gün yeniden 
üretiriz, tüm toplumsal zenginliği 
emeğimiz-alınterimizle üretiriz ve 
en rezil yaşama koşullarına mah-
kûm edilen biziz; kendimizi hiçe 
sayarsak aşkolsun bize!

Kaderini kendi ellerine alanların 
özgürlük kavgası sürüyor; fabri-
kalarda, kent merkezlerinde, savaş 
ilan edilmiş Kürt şehirlerinde, altı 
üstüne getirilen dağ-bayır-köyler-
de, okullarda, hapishanelerde... 

Bizi bu kavganın büyütülmesi, 
birleşik bir güç haline gelmesi kur-
taracak.

Artık kolları sıvamanın, bir Bir-
leşik Emek Cephesinin örülmesi 
için her yerde ciddiyetle tartışma 
yürüterek, örgütlenmeye girişme-
nin zamanıdır.

Bizi kurtaracak olan kendi kolla-
rımızdır!

MANŞET

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hepberaber Ya Hiç Birimiz!

1. Sayfa’dan devam...
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Milyonlarız ama hiçe sayılıyoruz. Ürettiğimiz 
tüm zenginliği emerek kasalarına, servetlerine 
katan bir avuç egemen, kendilerinin müsebbibi 
olduğu krizin tüm yükünü, hiçe saydıkları biz 
işçi-emekçilere yüklemeye devam ediyor.
Pervasızdırlar! Yoksulluk sınırı 27 bin lira iken, 
bizi 7-8 bin liralık asgari ücrete razı etmeye 
çalışıyorlar. Hem de sözüm ona bizi temsilen 
toplantılara katılan Türk-İş yöneticileri ile 
birlikte. Patronlar, bir yandan, ‘daha fazlası 
olursa bunu kaldıramayız’ deyip işten atma 

sopası sallarken diğer yandan devletten 
‘zararlarını’ telafi desteği istiyorlar.
Ve sermayenin Saraydaki bekçisi, bir gece 
yarısı kararnamesi ile grev yasaklamaya 
devam ediyor. Şirket, otomobil lastikleri için tel 
üretiyor. İşçiler TİS’de anlaşma sağlanamayınca 
greve çıkıyor. Bu grev, “milli güvenliği bozucu 
nitelikte” denilerek yasaklanıyor!
İşçiler ne yapıyor? “Biz o yasağı sizin başınıza 
çalıyoruz!” diyerek daha bilenmiş bir 

kararlılıkla greve çıkıyorlar... 
Nereden geliyor bu güç? 
Birlik olmaktan, örgütlü olmaktan geliyor. 
Kazandırıcı olan biricik yol budur!
...
Sayfalarımızın sınırlılığı nedeniyle çok sayıda 
eyleme kısa özetler halinde yer veriyoruz. 
Derleyebildiğimiz kadarıyla Kasım/Aralık 
aylarında gerçekleşen eylemleri okurlarımızla 
paylaşıyoruz... 

İŞÇİ HABERLERİ

Direniş Kazandırır, Öğretir, Örgütler!

Sefalet ücretlerine, grev yasaklarına karşı örgütlü işçi sınıfı!

Saraylı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “milli güvenliği 

bozucu nitelikte görüldüğü” 
gerekçesiyle Bekaert 
fabrikasındaki grevi 60 gün 
erteledi. Birleşik Metal-İş 
üyesi işçiler, grevin fiili olarak 
yasaklanması anlamına gelen 
kararı tanımayarak 13 Aralık’ta 
büyük bir coşku ve moralle greve 
çıktı.

Anayasa Mahkemesi, daha 
önce aynı sendikanın grev ka-
rarının ertelenmesini anayasaya 
aykırı bulmuştu. 

Bekaert, otomobil lastikleri için 
iç çelik tel üreten Belçika merkez-
li bir şirket. Kocaeli bölgesinde 
iki fabrikası var. Kocaeli Alikah-
ya’daki fabrikada DİSK’e bağlı 
Birleşik Metal-İş, Kocaeli Karte-
pe’deki fabrikada Hak-İş’e bağlı 
Öz Çelik İş sendikası yetkili. İki 
fabrikada toplam 1000 dolayında 
işçi çalışıyor.

Serdaroğlu: “Kararı dikkate 
almayacağız!”

Fabrika önünde grevdeki işçile-
re seslenen Birleşik Metal İş Sen-

dikası Genel Başkanı Adnan Ser-
daroğlu, kararın erteleme değil 
yasaklama olduğunu belirterek, 
“Sermaye lehine karar veriyorlar. 
Biz o yasağı sizin başınıza çalıyoruz. 
Size Anayasayı çiğneme hakkını kim 
veriyor. Kararı dikkate almayacağız. 
Gerisini işveren ve hükümet düşün-
sün” diye konuştu. 

Gerçek enflasyon oranının 
yüzde 150’den fazla olduğunu 
belirten Serdaroğlu, buna kar-
şın kendilerinin toplu sözleşme 
görüşmelerinde ilk 6 için yüzde 
130 zam istediklerini, işverenin 
yüzde 50 zam dayatmasında 
ısrar etmesi nedeniyle grevin 
kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Öz Çelik İş grev kırıcılığı 
yapıyor

Birleşik Metal İş üyesi işçiler 
çadır kurup sloganlar eşliğinde 
grev halayı çekerken, Öz Çelik-
İş’in örgütlü olduğu Kartepe 
fabrikasında 600 işçi, önce iş 
yavaşlattı, ardından sendikayı 
eyleme zorlayarak 15 Aralık’ta 
greve çıktı.

Yaşasın sınıf dayanışması!
Birleşik Metal İş üyesi işçilerin 

grevi kararlılıkla devam ederken, 
grevle dayanışma da büyüyor. 
İstanbul, Kocaeli, Gebze bölge-
sindeki emek güçlerinin destek 
ziyaretleri sürerken Birleşik 
Metal İş’in örgütlü olduğu tüm 
fabrikalarda Bekaert grevi eylem-
lerle selamlanıyor.

Bekaert işçisi grev yasağını tanımadı
Saray Rejimi, Bekaert grevini erteleme (yasaklama) kararı 
aldı. Yasağı tanımayan işçiler büyük coşku ve moralle greve 
çıktı. İşçilerin grevi sürüyor.

İşyerinde sistematik hale 
gelen tacize, mobbinge, 

düşük ücret dayatmasına ve 
taşeron çalıştırılmaya karşı 
sendikalaşınca işten çıkarılan 
işten atılan Koç Üniversitesi 
Hastanesi işçilerinin direnişi 
sürerken dayanışma 
ziyaretleri de giderek artıyor.

DİSK’e bağlı sendika tem-
silcilerinin yanı sıra, İstanbul 
Tabip Odası, Öğrenci Dayanışması 
üyeleri, Kaldıraç Üniversite, Halkev-
leri, İşçi Emekçi Birliği, SODAP ve 4. 
Vardiya İşçi Dayanışması temsilcileri 
de direniş alanına gelerek işçileri 
selamladı.

“Siz yüzde 346 kâr yaparken biz 
niye asgari ücrete teslim olalım?” 

Sendikal çalışma önündeki engel-

lerin kaldırılmasını ve işten atılan 
işçilerin alınmasını isteyen işçiler, 
“Koç Üniversitesi Hastanesi yönetimini 
derhal adım atmaya çağırıyoruz. Koç Hol-
ding yılın ilk 9 ayında kârını yüzde 346 
arttırdı. Peki çalışanların bunda hakkı yok 
mu? Siz yüzde 346 kâr yaparken biz niye 
asgari ücrete teslim olalım. Sendikalı ola-
cağız, örgütlenecek, direneceğiz. Direnişi 
İstanbul’un her yere yayacağız” dediler.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nden atılan 
işçilerin direnişi sürüyor 
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sendikalaştıkları için işten atılan 
işçilerin direnişi sürüyor. İşçiler, “Direnişi İstanbul’a yayacağız” 
diyorlar.

İzmir’de Bayraklı 
ilçesinde bulunan 

Merkez Posta İşleme 
Merkezi önünde 
açıklama yapan Haber-
Sen üyesi emekçiler, 
giderek ağırlaşan 
çalışma koşullarına 
dikkat çekti. 

Sürgün, tehdit, artan 
iş yükü

Eylemde konuşan Haber-Sen 6 Nolu 
şube başkanı Ayhan Zengin, “PTT 
yönetimi az personelle çok iş yapma man-
tığıyla, kurum emekçilerine 21. yüzyılda 
eşi benzeri görülmeyen baskı, sürgün ve 
tehdit yöntemlerini kullanarak dağıtım 
yaptırmaya çalışmaktadır. Arkadaşları-
mıza daha önceleri günde 60 adet gönderi 
teslimi ile başlayan baskılar an itibariyle 
150 adet gönderi teslimine kadar çıkmış-
tır. Posta emekçileri 30-40 kilogramlık 
çuvalları sırtlarına alarak dağıtım yapma-
ya zorlanmaktadır” dedi.

‘PTT tehdit ve angarya ile sorunu 
çözmeye çalışıyor!’

Haftada 40 saat çalışması gereken 
emekçilerin 60 saat çalışmak zorunda 
bırakıldığını, bu durumun dağıtım-
larda ciddi sıkıntılara yol açtığını 
ifade eden Zengin, “Kargo ve posta-
ların gecikmeli gelmesi nedeniyle haklı 
olarak vatandaşlarımızdan gelen şikâyet 
ve itirazları çözmek için yeterli personel 
alımına gitmesine gereken PTT, bunun 
yerine posta emekçilerine baskı, tehdit ve 
angarya iş yükleyerek sorunu çözmeye 
çalışıyor” diye konuştu.

Taleplerini dillendirmeye ve hakla-
rını savunmaya devam edeceklerini 
belirten Zengin, daha sonra taleplerini 
sıraladı.

PTT emekçileri, artan iş yükünü 
protesto etti 
Haber-Sen üyesi emekçiler, ağırlaşan çalışma koşullarını birçok 
merkezde protesto etti.
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Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) 

şirketlerinden Ağaç 
A.Ş. yöneticilerince, 20 
Ekim’de, ağır fiziksel 
saldırıya uğrayan ve ölüm 
tehditleri alan şirket işçisi 
Bilal Atan, işten atılması 
üzerine direniş başlattı.

Öldüresiye darp edildi, 
ardından işten atıldı!

Başına aldığı darbeler 
nedeniyle beyin kanaması riski 
geçiren ve 3 gün hastanede müşa-
hede altında tutulan Atan’a şiddet 
uygulayanlara karşı, İBB ve Ağaç 
A.Ş. tarafından ciddi bir yaptırım 
uygulanmazken suçlu yine Atan 
oldu, işten atıldı.

Uğradığı saldırıya ve adaletsiz-
liğe sessiz kalmayacağını belirten 
Atan, Saraçhanede bulunan İBB 
binası önünde açıklama yapa-
rak direniş başlattı. Direnişe, İşçi 
Emekçi Birliği, Kaldıraç Üniversite 
ve çok sayıda kişi katılarak destek 
verdi.

“Ölmediğim için suçlu ben mi 
oldum?”

Okuduğu basın açıklamasın-
da, haksızlığa uğrayanın kendisi 

olmasına rağmen işten atılanın yine 
kendisi olduğunu belirten Atan, 
“Sorum şu ki; eğer ben ölseydim mi 
soruşturma başlatılacaktı ve suçlu-

lar cezalandırılacaktı? Ölmediğim 
için suçlu ben mi oldum? Ben bir 
işçiyim, aynı zamanda sendikada 
örgütlü bir işçiyim... Kimse biz 
işçilere; dövülür, sövülür, korkutu-
lur, mobbing yapılır pervasızlığıyla 
yaklaşamaz! Kimse bizi tek başına 
ve yalnız sanmasın” diyerek, kendi-
sine işkence yapanların işten atıl-
masını ve derhal işe iade edilmesini 
talep etti.

‘İşçi Emekçi Birliği olarak 
Bilal’in yanındayız!’

Eylemde, İşçi Emekçi Birliği adına 
Nurseli Gözüaçık konuştu. İBB’nin 
ve Ağaç A.Ş. yönetiminin saldır-
ganlara yaptırım uygulamak yerine 
Atan’ı işten atmasına tepki gösteren 
Gözüaçık, Atan’ın işe iade edilmesi 
gerektiğini belirterek, “Yapılanların 
üstü kolayca örtbas edilemeye-
cek. Biz İşçi Emekçi Birliği olarak 
Bilal’in sonuna kadar yanındayız” 
dedi.

Ağaç A.Ş. işçisi: “İşkence ve işten 
atmaya karşı direnişteyim”
İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş. yöneticileri tarafından ağır biçimde darp 
edilen ve işten atılan Bilal Atan direniş başlattı. Atan, talepleri 
kabul edilene kadar İBB önünde olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yaz aylarında 
başlayan örgütlenme 

çalışmaları kısa sürede sonuç 
vermiş ve aynı kompleks içerisinde 
yer alan Pulver, Elastron, Conta, 
Riva ve Subaşı fabrikalarından ilk 
olarak Conta Elastik’te çoğunluk 
sağlanmıştı. Conta Elastik ile 
başlayan örgütlenme hamlesi, 
son olarak Elastron Kimya’da da 
yetkinin gelmesi ile Petrol İş, beş 
fabrikada da yetki için gerekli 
çoğunluğu sağlamış oldu.

Conta Elastik’te örgütlenmeye 
öncülük eden işçilerden üçünün 4 
Ağustos’ta işten atılması üzerine 
fabrika önünde direniş başlatıl-
mıştı.

Adım adım sonuca doğru
Patronun işten atma ve sendikayı 

devre dışı bırakmaya yönelik çaba-
ları örgütlenmeyi engelleyemedi. 
Dışarda kararlılıkla direniş devam 
ederken içerde örgütlenme yayı-
larak güçlendi. Üretim düzeni de 
bozulan şirket yönetimi sendikayla 
uzlaşmaya razı olmak, görüşmek 
zorunda kaldı.

Ekim ayı sonlarında yapılan ilk 
görüşmeden sonra 16 Aralık’ta 
ikinci görüşme yapıldı. Görüşme 
sonuçlarını paylaşan Gebze Şube 
Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızı-
çiçek, işten atılan 3 öncü işçinin işe 
geri alınmasının kabul edildiğini ve 
2023’ün ilk haftasında sendika ge-
nel merkezinde TİS görüşmelerine 
başlayacaklarını duyurdu.

Pulver Kimya’da kararlı direniş 
kazandırıyor!
Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi öncülüğünde yürütülen Pulver 
Kimya direnişi 4’ncü ayını geride bıraktı. Kararlılıkla sürdürülen 
direniş, sonuç almaya doğru evrildi.

İstanbul’daki sağlık meslek 
örgütleri, Aile Sağlık 

Merkezleri’nde (ASM) İş 
güvencesiz, kadrosuz çalışmak 
istemiyoruz” talebiyle İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü önünde eylem 
yaptı.

‘Kadrolu, güvenceli çalışmak 
istiyoruz’

Açıklamada konuşan İstanbul 
Tabip Odası yöneticisi Dr. Saffet 
Ercan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın kamuda çalışan söz-
leşmeli 424 bin kişiye kadro verile-

ceği sözünü hatırlatarak; ASM’lere 
özelden geçişi yapılan ve sözleşmeli 
statüde çalıştırılan sağlık çalışanla-
rının kadro dışında tutulduğunu ise 
daha sonra öğrendiklerini söyledi.

Tabip Odası olarak bu tablodan 
rahatsız olduklarını vurgulayan 
Ercan, İstanbul’daki ASM’lerde ça-
lışan 3000’i aşkın sağlık çalışanının 
kamu kadrosu kapsamına alınması-
nı, güvenceli bir çalışma ortamının 
oluşturulmasını ve kamuda sözleş-
meli istihdam modelinin tamamen 
ortadan kaldırılmasını istediklerini 
belirtti.

ASM’lerde yaşanan hak gasplarına 
karşı eylem
Sağlık meslek örgütleri Aile Sağlık Merkezleri’nde yaşanan hak 
kayıplarına karşı eylem yaptı.

İzmir Torbalı’da bulunan Philip 
Morris (Marlboro) fabrikasında 

faaliyet yürüten Euroserve 
Hizmetleri AŞ’de DİSK/Gıda-İş’e 
üye oldukları için işten atılan 
işçilerin direnişi sürüyor.

Direnişlerini 13 Aralık’ta şirke-
tin İstanbul’daki genel müdürlü-
ğü önüne taşıyan işçiler, sendika 

hakkına saygı gösterilmesini ve 
işten atılan işçilerin geri alınmasını 
isteyerek işçi düşmanlığını protesto 
ettiler.

Marlboro işçilerinin direnişi sürüyor
Torbalı’da bulunan Marlboro 
fabrikasında sendikalı oldukları 
için işten çıkarılan 200 işçinin 
fabrika önünde başlattığı 
direniş 4. ayına girdi. 

Belediye önünde toplanan 
işçilere konuşan Genel-İş 

3 No’lu Şube Başkanı Özer 
Ersan Değirmenci, 5 aylık 
sözleşme farklarının 2 aydır 
ödenmediğini belirterek, 
“Ücretlerimiz ödenene kadar iş 
bıraktık. Ücretlerimiz ödenince 
işimizin başına döneriz” dedi... 
Sendika eylemin ikinci gününde 
ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Ataşehir Belediyesi işçileri iş bıraktı
Ataşehir Belediyesi işçileri, ödenmeyen sözleşme farkları için iş 
bıraktı. 
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Otel ve 
Turizm İşçi-
leri Sendi-
kası (OTİS), 
İstanbul 
Ataköy JW 
Marriott 
Otel’de bir 
kadın emek-
çiye uygula-
nan çıplak arama suçu ve yasadışı 
işçi çalıştırmalarına karşı otel önün-
de açıklama yaptı... 

Gebze Güzeller OSB’de bulunan 
Çin menşeli telefon üreticisi Vivo 
V Tech'te Türk Metal’e üye olan 
17 işçi işten atıldı. Fabrika önünde 
direnişe başlayan işçiler alkış ve 
sloganlarla şirketi protesto etti. 
200 aşkın işçinin çalıştığı fabrikada 
çoğunluğu sağlayan Türk Metal 
Sendikası Gebze 1 No’lu Şubesi, 
atılan işçiler geri alınana ve sendika 
hakkı tanına kadar eylemlerinin 
süreceğini açıkladı.

Schneider Enerji ve Schneider 

Elektrik fab-
rikalarında 
çalışan DİSK/
Birleşik Me-
tal İş üyesi 
işçiler, MESS 
üyesi şirke-
tin, TİS gö-
rüşmelerinde 
düşük ücret 

ve esnek çalışma dayatmasına karşı 
fabrikalarda eylemlere başladı. 

İzmir Çiğli’de bulunan DYO 
Boya fabrikasında 18 işçinin atıl-
masıyla ilgili eylem yapan Petrol-İş 
İzmir Şubesi üyeleri, atılan işçilerin 
geri alınmasını istedi. 

İzmir’in Kınık ilçesinde bulunan 
Özyeğin Fiba Holding’e bağlı Pol-
yak Madencilik’ten sendika üyesi 
olduğu için işten atılan Erdoğan 
Çapaklı’nın 29 Kasım’da başlattığı 
direnişi sürüyor.

Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan 
Veliköy OSB’de faaliyet gösteren 
Elba Bant’ta işçiler grev kararı 

aldı... Grev kararını açıklayan Petrol 
İş sendikası üyesi işçiler, anlaşmaya 
varılamaması halinde 28 Aralık’ta 
greve çıkacak.

Tuzla’daki Kuzey Star Tersane-
si’nde yemeklerin kalitesiz olduğu-
nu ifade eden işçilerin ısrarlarına 
rağmen yemekler düzeltilmeyince 
işçiler öğlen yemeğine çıkmayarak 
boykot yaptı. Eylemin ardından 
yemek şirketi değiştirildi, işçilere 
servis yapıldı.

Bursa Demirtaş OSB’de bulunan 
Turkuaz Tekstil’de zorunlu ücretsiz 
izne karşı çıkan Öz İplik İş üyesi 
işçilerin direnişi devam ediyor.

Bursa’da Barutçu Tekstil’de Öz 
İplik-İş Sendikası’na üye oldukları 
için 21 Ekim’de işten atılan 4 ka-
dın işçi 53 gündür fabrika önünde 
direniyor.

Sinbo işçileri hukuk mücadele-
sini kazandı. İşçilere ücretsiz izin 
dayatan patron tazminat ödeyecek. 
İstanbul Haramidere’de bulunan 
Sinbo fabrikasının patronu, TOMİS 

sendikasında örgütlenme faaliyeti 
yürüten 6 işçiye ücretsiz izin ver-
mişti. Fabrika önünde sürdürülen 
direnişin ardından işçiler işlerine 
geri dönmüştü.

(Kaynaklar: İşçi Gazetesi, Direnişteyiz org, 
Evrensel, Yeni Yaşam, BİK, Kızılbayrak, 

Sendikalar, Etha, Duvar, Umut Sen, Sosyal 
Medya)

İŞÇİ HABERLERİ

Direnerek Öğreneceğiz, Örgütlü Güçle Kazanacağız!

Direnişlerden Kısa.. Kısa...

Balıkesir'in Balya ilçesinde 
Eczacıbaşı Holding’e bağlı Esan 

Madencilik’in alt firması Sargın 
İnşaat’ta çalışan 243 işçi, 4 Aralık 
Dünya Madenciler Günü’nde 
“şirketin zarar ettiği” öne 
sürülerek, işten çıkarılmıştı. İşçiler, 
sendikaya üye olmaları nedeniyle 
işlerine son verildiğini belirterek, 
5 Aralık’ta maden önünde direnişe 
başlamıştı.

Güçlü dayanışma şirkete geri 
adım attırdı

İşçilerin, madene araç giriş, 
çıkışını da kapatacak şekilde ey-
lemlerini tırmandırması, direnişi 
Holding’in İstanbul’daki merkezine 
taşıma kararı almaları, sanatçıların, 
emek örgütlerinin desteğiyle oluşan 
kamuoyu baskısı şirkete geri adım 
attırdı.

Eczacıbaşı’nın görüşme talebiyle 

yapılan toplantı sonunda açıklama 
yapan Bağımsız Maden-İş sendi-
kası, Ocak ayı sonunda yatırılacağı 
söylenen kıdem ve ihbar tazminat-
larının işçilerin hesabına yatırıldığı-
nı duyurdu.

İşten çıkarılan madencilerden geri 
dönmek isteyenlerin işe geri alın-
ması konusunda yazılı taahhüt alın-
dığı belirtilen açıklamada, “İşe geri 
dönüş, kira yardımı ve olası sendikal 
baskı ve diğer konularda ortaya çıkabi-
lecek sorunları ivedilikle gidermek mak-
sadıyla iki ayrı diyalog mekanizması 
oluşturulmuştur. Yurt çapındaki Esan 
ve bağlı şirketlerin (Aselmak, Karmak, 
taşeron Sargın İnşaat) işletmelerindeki 
üyelerimizle ve oluşturulan iki ayrı di-
yalog mekanizmasıyla sürecin takipçisi 
olacağız” denildi.

Açıklamada, ayrıca direniş sü-
recinde dayanışma gösteren tüm 
kesimlere teşekkür edildi.

Esan Madencilik’te direnen işçiler 
kazandı
Eczacıbaşı’na ait Esan Madencilik’te işten çıkarılan 243 işçinin 
direnişi kazanımla sonuçlandı. Bağımsız Maden İş, 10 günlük 
direnişin ardından anlaşma sağlandığını, madencilerin işlerine 
geri döneceğini duyurdu.

Eylemde konuşan Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 

(DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
"Önceliğimiz Türkiye'nin ortalama 
ücret haline gelen asgari ücretten 
kurtarılmasıdır. Yani 'asgari ücret değil 
toplu sözleşme' diyoruz. Ücretlerimizi 
toplu pazarlıkla ve toplu sözleşmeyle 
belirlemek istiyoruz" dedi. 

Yapılan basın açıklamasında; 
gelir vergisi oranının ücretliler-
de yüzde 10'a düşürülmesi, vergi 
tarife dilimlerinin en az asgari ücret 
veya yeniden değerleme oranında 
artırılması, patronlara sağlanan 5 
puan SGK prim desteğinin işçilere 
de uygulanması istendi. 

DİSK: Asgari ücret değil toplu sözleşme 
istiyoruz!
DİSK, işçilerin gelir 
vergisi dilimlerinden 
kaynaklı kayıpların 
sona erdirilmesi, gelir 
vergisi oranlarının 
düşürülerek vergi 
dilim miktarlarının 
yükseltilmesi talebiyle 
İstanbul Vergi Dairesi 
önünde eylem yaptı. 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde 

taşeron olarak çalışan ve 
31 Mayıs’ta işten çıkarılan 
evde sağlık ve bakım 
işçileri, işe alınacakları 
yönünde verilen sözlerin 
ardından eylemlerine ara 
vermişti. İşçiler verilen 
sözlerin tutulmaması 
üzerine yeniden eyleme 
başladı.

Belediye önünde pankart 
açan işçiler adına konuşan 
işçilerden Sevgi Esen, Aradan 75 
gün geçmesine rağmen 31 işçiden 
sadece 5 işçinin geri çağrıldığını 
belirterek, “Bahar bitti, kış geldi, 
çözüm yok. ‘Bekleyin’ deniyor. 
Biz de diyoruz ki açlık, yoksulluk 

beklemiyor. Kira, faturalar, mutfak 
beklemiyor. Kış, kıyamet beklemi-
yor. Bize işimizi geri verin” dedi.

Esen, atılan tüm işçiler geri alına-
na kadar mücadeleyi bırakmaya-
caklarını vurguladı.

İzmir’de işçiler yeniden eyleme başladı
İzmir’de eylemlerine ara veren evde sağlık ve bakım işçileri, 
sözlerin tutulmaması üzerine yeniden eyleme geçti.
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Sermaye Vampirdir, İşçi Kanı Emmektedir!

İSİG’in yüzde 68’ini ulusal 
basından; yüzde 32’sini ise 

işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, 
iş güvenliği uzmanları, işyeri 
hekimleri, sendikalar ve yerel 
basından edindiği bilgilere göre, 
Kasım ayında 127 işçi, 2022 yılının 
ilk on bir ayında ise en az 1658 işçi 
hayatını kaybetti...

Her gün en az 5 işçi ölüyor!
İşçi cinayetlerinin güvencesiz ça-

lışmanın hâkim olduğu inşaat, ta-
rım ve taşımacılık gibi işkollarında 
yoğunlaştığına dikkat çekilen İSİG 
raporunun bazı başlıkları şöyle:

2022 yılının ilk on bir ayında iş 
cinayetlerinin aylara göre dağılı-
mı şöyle: Ocak ayında 120, Şubat 
ayında 109, Mart ayında 122, 
Nisan ayında 129, Mayıs ayında 
178, Haziran ayında 189, Temmuz 
ayında 173, Ağustos ayında 188, 
Eylül ayında 161, Ekim ayında 162 
ve Kasım ayında 127 işçi hayatını 
kaybetti... 

En çok işçi ölümü inşaatlarda
2022 yılının ilk on bir ayında iş 

cinayetlerinin işkollarına göre 
dağılımı şöyle: İnşaat, Yol işko-
lunda 338 işçi; Tarım, Orman 
işkolunda 327 emekçi (166 işçi ve 
161 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 
194 işçi; Madencilik işkolunda 
100 işçi; Metal işkolunda 92 işçi; 
Belediye, Genel İşler işkolunda 87 
işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema 

işkolunda 86 emekçi; Konaklama, 
Eğlence işkolunda 81 işçi; Sağ-
lık, Sosyal Hizmetler işkolunda 
58 işçi; Enerji işkolunda 48 işçi; 
Gemi, Tersane, Deniz, Liman 
işkolunda 39 işçi; Petro-Kimya, 
Lastik işkolunda 32 işçi; Tekstil, 
Deri işkolunda 29 işçi; Savunma, 
Güvenlik işkolunda 29 işçi; Ağaç, 
Kâğıt işkolunda 20 işçi; Gıda, 
Şeker işkolunda 19 işçi; Çimento, 
Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; 
Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; 
Banka, Finans, Sigorta işkolunda 
3 işçi; İletişim işkolunda 2 işçi; 
Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı 
işkolunu belirleyemediğimiz 53 
işçi hayatını kaybetti… 

2022 yılının ilk on bir ayında iş 
cinayetlerinin cinsiyetlere göre 
dağılımı şöyle: 94 kadın işçi ve 
1564 erkek işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk on bir ayında 
iş cinayetlerinin yaş gruplarına 
göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 
26 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 35 
çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 275 
işçi, 28-50 yaş arası 791 işçi, 51-64 
yaş arası 342 işçi, 65 yaş ve üstü 93 
işçi, yaşını bilmediğimiz 96 işçi 
hayatını kaybetti…

Ölen göçmen işçi sayısı artıyor
2022 yılının ilk on bir ayında 

84 mülteci/göçmen işçi hayatını 
kaybetti. Bu işçilerin geldikleri 
ülkelere bakarsak: 39 işçi Suriyeli; 

18 işçi Afganistanlı; 
7 işçi Türkmenis-
tanlı, 4 işçi Özbe-
kistanlı; 3’er işçi 
İranlı ve Rusyalı; 
1’er işçi Azerbay-
can, Belaruslu, 
Endonezyalı, Iraklı, 
Kuveytli, Nijeryalı, 
Pakistanlı, Sırbis-
tanlı, Ukraynalı ve 
Yunanistanlı... 

2022 yılının ilk 
on bir ayında iş cinayetlerinde 
ölenlerin 89’u (yüzde 5,36) sendi-
kalı işçi, 1569’u ise (yüzde 94,64) 
sendikasız. 

İşçi ölümleri her yerde!
229 ölüm İstanbul’da; 71 ölüm 

İzmir’de; 55’er ölüm Antalya 
ve Bursa’da; 51 ölüm Muğla’da; 
49 ölüm Kocaeli’de; 48’er ölüm 
Denizli ve Mersin’de; 47 ölüm 
Bartın’da; 46 ölüm Gaziantep’te; 
45 ölüm Konya’da; 42 ölüm 
Samsun’da; 40 ölüm Ankara’da; 
39 ölüm Manisa’da; 35 ölüm 
Kayseri’de; 33 ölüm Aydın’da; 
32 ölüm Şanlıurfa’da; 31 ölüm 
Balıkesir’de; 28 ölüm Sakarya’da; 
27 ölüm Adana’da; 23 ölüm Zon-
guldak’ta; 21 ölüm Diyarbakır’da; 
20 ölüm Hatay’da; 19’ar ölüm 
Kahramanmaraş ve Sivas’ta; 18’er 
ölüm Kütahya ve Malatya’da; 
17’şer ölüm Çanakkale ve Trab-

zon’da; 16’şar ölüm Kastamonu ve 
Ordu’da; 14’er ölüm Adıyaman, 
Batman, Bolu, Çorum, Düzce, 
Mardin ve Tekirdağ; 12’şer ölüm 
Erzurum ve Şırnak’ta; 11’er ölüm 
Afyon ve Yalova’da; 10’ar ölüm 
Rize ve Uşak’ta; 9’ar ölüm Ağrı, 
Aksaray, Karabük ve Van’da; 8’er 
ölüm Bilecik, Elazığ, Eskişehir 
ve Tokat’ta; 7’şer ölüm Amasya, 
Burdur, Çankırı, Isparta, Karaman, 
Kırıkkale, Osmaniye ve Siirt’te; 
6’şar ölüm Artvin, Edirne, Gi-
resun, Kırşehir ve Sinop’ta; 5’er 
ölüm Iğdır, Kars, Kırklareli ve 
Niğde’de; 4’er ölüm Hakkari, Ki-
lis ve Nevşehir’de; 3 ölüm Muş’ta; 
2’şer ölüm Ardahan, Bayburt, 
Bingöl ve Yozgat’ta; 1’er ölüm Er-
zincan, Gümüşhane ve Tunceli’de; 
39 ölüm yurdışında meydana 
geldi...”

İş cinayetlerinde yaşamını 
yitiren tüm işçi kardeşlerimizi 
saygıyla anıyoruz.

Sermaye işçi kanı emiyor;
Kasım ayında 127 işçi, 2022 yılının ilk 11 ayında en 
az 1658 işçi hayatını kaybetti!
İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Kasım ayı iş cinayetleri raporunu 
yayımladı. Rapora göre, Kasım ayında yaşamını yitirenler ile birlikte, 2022 yılının 
ilk 11 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1658 oldu.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin 
yüklenicilerinden Gür Yapı, Yapı&Yapı 

ve taşeron RK Mühendislik şirketlerinin 
sorumluluğundaki işçi yatakhanelerinde 16 
Kasım gecesi çıkan yangında 20 yaşındaki 
inşaat işçisi Umut Oydaş hayatını kaybetmiş, 3 
işçi de yaralanmıştı.

Ataşehir’de bulunan Finans Merkezi önünde 
gerçekleştirilen eyleme sendika temsilcileri ve 
inşaat işçilerinin yanı sıra, emek örgütü tem-
silcileri HDP Ataşehir ilçe yöneticileri destek 
verdi. Eylemde, iki sendika adına açıklamayı 
İnşaat İş temsilcisi Deniz Gider yaptı. 

‘İşçiler, patronların kâr hırsı nedeniyle 
ölüyor!’

İşçilerin, patronların kâr hırsı nedeniyle, 
alınmayan 3 kuruşluk önlemler yüzünden iş 
cinayetlerinde hayatını kaybettiğini ifade eden 
Gider, “Bu şantiyeler kanımız ve alın terimiz 
birbirine karışarak yükseliyor. Artık yeter, bu ölüm 

düzenini kabul etmiyoruz” dedi.
Patronların cezasızlık politika-

sından güç aldığına dikkat çeken 
Gider, açıklamasını şöyle sürdür-
dü:

‘Önlemler alınsaydı Oydaş 
yaşıyor olacaktı’

“Bu şantiyede çıkan yangında, 
6331 sayılı İSG yasasının ve binaların yangından 
koruma yönetmeliğinin gerekleri patronlar tarafın-
dan yerine getirilmiş olsa, bunların yerine getirilip 
getirilmediği denetlense ve gereken cezalar verilse 
inşaat işçisi Umut Oydaş bugün yaşıyor olacaktı.

Maliyeti çok düşük olan yangın koruma rölesi ve 
kaçak akım rölesi olmuş olsaydı yangın çıkmazdı. 
Şantiyelerde, acil bir durum anında uyarı sistemi 
olsaydı ve itfaiye gelene kadar müdahale edilmesi 
için bulunan yangın söndürücüleri standartlara 
uygun olsaydı, içleri boş olmasaydı müdahale edilir 

ve yangın büyümezdi ve Umut Oydaş yaşıyor 
olurdu.”

‘Örgütsüz olduğumuz için ölmeye devam 
ediyoruz!’

Patronların ve devletin işçileri öldüren umur-
samazlığının, pervasızlığının işçilerin/sendi-
kaların örgütsüzlüğünden kaynaklandığını 
belirten Gider, “Örgütsüz olduğumuz için ölmeye 
devam ediyoruz... İş cinayetlerine ve sömürüye kar-
şı tek çıkış yolumuz örgütlü mücadeleden geçmekte-
dir” diyerek, tüm inşaat işçilerini örgütlenmeye 
davet etti.

Yangında hayatını kaybeden işçi için eylem
Dev-Yapı-İş ve İnşaat İş sendikaları, İFM şantiyesinde, işçi 
yatakhanesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Umut Oydaş için eylem 
yaptı. Sendikalar, “İşçiler, patronların kâr hırsı nedeniyle ölüyor” dedi.
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Savaşa, Sermayeye Değil, Emekçiye Bütçe!

Siyasi iktidarın başındaki 
şahıs aklına her estiğinde “Ey 

Kılıçdaroğlu” diye başlayıp “SSK’yi 
kim batırdı?” diye sorabilmekte. 
Devlet yönetiminin ne olduğunu 
bilmeyen bir cahile yakışan soru 
bu. Hemen belirteyim bu yazının 
amacı CHP liderini savunmak 
değil elbette. O işi başkaları 
yapsın. Benim maksadım ülkedeki 
sosyal güvenlik sisteminin içler 
acısı durumunu sergileyebilmek. 
Yapabildiğim ölçüde elbette. 

İsterseniz şuradan başlayalım: 
Devlet denilen aygıt şirket gibi 

yönetilmez. Devletin temel amacı 
kâr etmek değil, ülkede yaşayanla-
rın huzur ve güvenliğini sağlamak, 
refah düzeylerini yükseltmektir. 
Konuya böyle yakla-
şınca “sosyal güvenlik 
kurumlarının” zarar 
etmelerinin kötü bir şey 
olmadığını söylemek 
mümkün. Yeter ki kul-
lanmış olduğu fonları 
mensuplarına yönelik 
hizmetlerde kullansın. 
Yeter ki kötü yönetim, 
yolsuzluk vb. nedenler-
le kurum zarara uğratıl-
mamış olsun. 

Milyonlarca emekçi-
nin ücretlerinden kesi-
len primlerle varlığını 
sürdüren sosyal güven-
lik kurumları, eğer kul-
lanımına tahsis edilmiş 
parayı yine emekçilerin 
refahı ve güvenliği için 
harcamışsa zarar etmesi o kurumun 
ayıbı değil, onurudur. Yukarıda da 
belirtildiği gibi yeter ki para emek-
çiler için kullanılmış olsun.

Ne var ki günümüzde de açık 
veren sosyal güvenlik sisteminin 
(2022 yılı açığı 88 milyar lira olarak 
beklenmekte; Bkz. bütçe revizyo-
nu). Bu açığının nedeni emekçilere 
vermiş olduğu hizmetlerden daha 
çok, kurumda ayyuka çıkan yolsuz-
luklar. (Bütçe görüşmelerinde, biz-
zat konu ile ilgili bakan tarafından 
1 milyar liralık yolsuzluğun mevcu-
diyeti kabul edildi. Bu sadece açığa 
çıkan ve itiraf edilen bölüm. İddi-
alar ise çok daha büyük rakamları 
işaret etmekte.) 

Sosyal güvenlik kurumları zarar 
eder etmesine de bu zarar yolsuz-
luklardan kaynaklanırsa eğer, günü 
geldiğinde hesap sorulur. 

Kendi yaratmış olduğu açığı 
görmeyip 30 yıl öncesinin hesabını 
sormaya kalkan iktidarın bir de 
önemli bir iddiası var.

Herkesi sosyal güvenlik kapsamı-
na aldıklarını iddia ediyorlar.

Oysa Uluslararası Çalışma Örgü-
tü’nün (ILO) raporları yalanlamak-
ta bu iddiayı. Söz konusu rapora 
göre Türkiye’de sosyal güvenlik 
kapsamındaki insanlar nüfusun 
yüzde 79,8’ini oluşturmakta. Oran 
hayli yüksek gibi görülse de nüfusu 
85 milyon olan bir ülkede 17 milyon 
insanın sosyal güvenlik kapsamı 
dışında olduğunu göstermekte. Gö-
rüldüğü gibi hiç de küçümsenme-
yecek sayıda insan var güvenceden 
yoksun. 

Kaldı ki insanların sosyal güven-
lik şemsiyesi altında olması pek de 
bir anlam ifade etmemekte. Önemli 
olan sağlanan hizmetin kalitesi. Bu 
konuda sınıfta kalmış bir ülkede 
yaşamaktayız ILO verilerine göre. 

Bir ülkede sosyal güvenliğin kali-
tesini ölçmede kullanılan en önemli 
araç sosyal güvenlik harcamalarının 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) 
oranıdır. Bu oran ne kadar yüksek-
se sosyal güvenlik hizmetlerinin ka-
litesinin o kadar yüksek olduğu dü-
şünülür (tabi yolsuzluğun olmadığı 
durumlarda geçerli bir varsayım). 
ILO raporlarına göre bahse konu 
oranın dünyada en yüksek olduğu 
ülke Fransa. Bu ülkede GHYH’nın 
yüzde 32,2 si sosyal güvenlik har-
camalarında kullanılmakta. Fran-
sa’yı Kuzey Avrupa ülkelerinden 
Danimarka, Finlandiya ve İsveç 
izlemekte. Türkiye’de ise bu oran 
yüzde 13,1... 

Bu oran Avrupa’da Arnavut-
luk’tan sonra en düşüğü. Türkiye 
ile benzer iktisadi ve sosyal özel-
liklere sahip olan İspanya, Portekiz 
ve Yunanistan ile kıyaslandığında 
ülkenin bu alandaki içler acısı hali-
ni daha iyi görebilmekteyiz. 

İspanya’da GSYH’nın yüzde 
23,1’i, Yunanistan’da yüzde 23’ü, 
Portekiz’de ise yüzde 22,9’u harcan-

makta sosyal güvenlik amacı ile. 
Rakamlar açıkça göstermekte ki 

Avrupa ile kıyaslandığında sosyal 
güvenlik açısından küme düşmüş 
bir ülkede yaşamaktayız. İşi tüm 
dünya geneli ile kıyaslama bo-
yutunda incelediğimiz takdirde 
de yine hüzün verici bir tablo ile 
karşılaşıyoruz. Açlıkla boğuşan 
Afrika ülkelerinin, yabancı işçilere 
köle muamelesi yapan Ortadoğu 
ülkelerinin ve Latin Amerika ile 
Güneydoğu Asya ülkelerinin de 
dahil edilmesi sonucu bulunan 
dünya ortalaması yüzde 18,7. Yani 
Türkiye’de sosyal güvenlik har-
camaları dünya ortalamasının da 
hayli gerisinde. 

Şimdi de bu durumun hayatımıza 

nasıl yansıdığına bir göz atalım. 
2021 yılı verilerine göre Türki-

ye’de elde edilen GSYH 815 milyar 
USD... 

Ülke nüfusu 85 milyon. Yukarı-
da belirtildiği gibi bu nüfusun 17 
milyonu sosyal güvenlik kapsamına 
girememiş. O halde sosyal güvenlik 
hizmetlerinden yararlanan 68 mil-
yon insan var. Ülkede sosyal güven-
lik için harcanan para, yılda 106,76 
milyar USD (815x0,131). 

Bu durumda bir kişi için sosyal 
güvenlik harcaması 1.570 USD 
oluyor; güncel kurdan hesaplarsak 
29 bin 830 TL... Fena bir rakam 
değil gibi duruyor ama bunun 
içinde emekli maaşları var. Yaklaşık 
42 milyar USD tutmakta. Yaşlılık, 
malullük, yetimlik vb. maaşlar top-
lama dahil. 

Bunu düşelim şimdi; 106,76 mil-
yar dolardan 42 milyarı çıkarırsak 
geriye 64,76 milyar dolar kalıyor.

Tekrar yapalım bölme işlemimizi, 
sonuç vahim; sadece 952 USD. Yani 
güncel kurdan hesaplandığında kişi 
başı harcama tutarı 18 bin lira. 

Kişi başına düşen sağlık harcama-
sı bu işte. 

Bu kadar para ile tedavi olacak iş 
kazası ve/veya meslek hastalığına 
maruz kalan işçiler, bu kadar para 
ile ödenecek geçici iş göremezlik 
ödenekleri, bu kadar paradan pay-
larını alacak anneler doğum yaptık-
larında… 

İşte sosyal güvenlik sisteminin 
kalitesi.

1945’ten bu yana ulusal ölçekli 
sosyal güvenlik programları uygu-
layan Türkiye’nin sosyal güvenlik 
harcamaları açısından hala Avru-
pa’da sondan ikinci.

75 yıllık kurumsal sosyal güvenlik 
uygulamaları ve 60 yıllık anayasal 

sosyal devlet ilkesine 
rağmen içinde bulundu-
ğumuz durumun içler 
acısı olduğunu söyleye-
biliriz rahatlıkla. Üstelik 
bir de yaklaşık 17 milyon 
insan var sosyal güvenlik 
kapsamı dışında. 

Bu nedenle artmakta 
muayene ve reçete için 
ödenen katkı payları 
günden güne. Bu neden-
le ödenememekte pek 
çok ilacın parası SGK 
tarafından, bu nedenle 
hayati öneme sahip pek 
çok ilaç ithal edileme-
mekte. 

Yine bu nedenle maddi 
olanaksızlıklar nedeni 
ile ölümcül hastalıkla-

ra yakalanmış evlatlarını tedavi 
ettiremeyen ebeveynler, valilik 
onaylı yardım kampanyalarına 
bağlanmaktalar umutlarını. Sosyal 
devletin görevi yardım kampanya-
larına onay vermek mi? Yoksa hasta 
vatandaşlarını tedavi ettirmek mi? 
Diye sorgulamak gerek bu kampan-
yalar karşısında. 

Cumhurbaşkanı makamında otu-
ran şahıs ülkedeki refah düzeyini 
“buzdolabı” sayısı ile açıklarken, o 
buzdolaplarının neden boş oldu-
ğunu sorarken bir yandan, diğer 
yandan da yukarıdaki acıklı tablo-
yu hatırlatmak gerek kendisine. 

Üzerinden geçmediğimiz yollara, 
köprülere, kullanmadığımız ve asla 
kullanamayacağımız havalimanları-
na milyarlarca USD harcayıp zaten 
zengin olan küçük bir azınlığı daha 
da zengin ederken, milyonlarca 
insanını sosyal güvenlik kapsamı 
dışında bırakan, kapsam içindeki in-
sanlarını da düşük kaliteli bir sosyal 
güvenlik sistemine mahkûm eden 
devlete sosyal devlet denilip denile-
meyeceğini sormak gerek bir de. 

Türkiye'de sosyal güvenlik 
Hakkı Taşdemir
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Faili meçhul cinayetleri 
araştırmak üzere 

gittiği Batman'da 4 Eylül 
1993 günü "faili meçhul" 
bir cinayetle öldürülen 
Demokrasi Partisi (DEP) 
Milletvekili Mehmet 
Sincar'ın katledilmesine 
dair davanın 9. duruşması 
Diyarbakır 6’ncı Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
görüldü.

Davanın tek sanığı, 
tutuksuz yargılanan 
Hizbullah hükümlüsü 
Cihan Yıldız duruşmaya 
Batman’dan SEGBİS ile 
katıldı. Mehmet Sincar’ın 

eşi Cihan Sincar, çocukları 
Ali ve Felat Sincar ile aile 
avukatları duruşma salo-
nunda hazır bulundu.

Dosyada yer alan sanık 
açısından zaman aşımı 
süresi Eylül 2023’te dolu-
yor. Duruşmada söz alan 
aile üyeleri bu gerçeği 
hatırlattı. Davanın za-
man aşımına uğramasını 
istemediklerini söyleyen 
Mehmet Sincar’ın oğlu 
Ali Sincar, eksiklerin bir 
an evvel giderilmesini 
talep eti.

Tüm itirazlara rağmen 
kararını açıklayan mahke-

me heyeti, avu-
katların tüm ta-
leplerini reddetti. 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mah-
kemesine müzek-
kere yazılarak iki 
dosyanın akıbeti-
nin sorulmasına 
karar verdi. Bir 
sonraki duruşma 
31 Mayıs 2023’te 
görülecek.

Mehmet Sincar davasında 
yine tüm talepler 
reddedildi

Tarihleri İnkâr, Tarihleri Katliamdır!

Zaman aşımına uğratılmasına bir yıldan az 
süre kalan Mehmet Sincar cinayeti davasında 
avukatların tüm talepleri reddedildi. Bir sonraki 
duruşma 31 Mayıs 2023'te görülecek.

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 
Aralık'taki "Karanlık dünya bir 
çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında 
henüz 6 yaşında…" başlıklı yazı-
sında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı 

Hiranur Vakfı’nın kuru-
cusu Yusuf Ziya Gü-
müşel’in kızı H.K.G.’yi 
2002’de 6 yaşındayken 
imam nikahıyla ‘ev-
lendirdiğini’, kadının 
çocukluğu boyunca cin-
sel istismara uğradığını 
yazmıştı. Yaşananlar, 
H.K.G.’nin şikayetiyle 
ortaya çıkmıştı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hi-
ranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf 
Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yı 6 
yaşındayken ‘evlendirilip’ istismara 

maruz bırakılması olayıyla ilgili 
tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, 
baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne 
Fatıma Gümüşel’in yargılandığı 
davanın 22 Mayıs 2023’te yapılacak 
ilk duruşması duruşma tarihinin 
Mayıs’a kadar ertelenmesine gelen 
tepkiler üzerine Ocak 2023 tarihine 
çekildi.

Yurt genelinde istismara tepki
Kadın örgütleri ve sol örgütler 

ülke çapında istismarı protesto ede-
rek, faillerin derhal yargılanmasını 
talep etti.

Tarikat; 6 yaşındaki 
çocuk istismarı

Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki çocuğunu 
evlendirerek istismara maruz bırakmasıyla ilgili davada 
daha önceden 22 Mayıs olarak belirten duruşma 30 Ocak 
tarihine çekildi.

Artvin Kadın Dayanışma Platformu: 
Kaybedecek bir evladımız daha 
yok!

Muğla, Veli Der ve Menteşe Kadın 
Platformu: 
Karanlığa teslim olmayacağız!

Kadıköy, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu: 
Faillerin aklanmasına izin 
vermeyeceğiz!

Fethiye Kadın Platformu: 
Çocuklarımızı karanlığa teslim 
etmemek için ayağa kalkmalıyız!

Datça Kadın Platformu: 
Devlet bizim verdiğimiz görevi 
yerine getirmekle yükümlüdür!

Bakırköy Kent Savunması: 
Tarikatlar başınıza yıkılsın!

Cezaevine girdikten sonra akciğer 
kanserine yakalanan ve Gazi Yaşargil 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
günlerce kelepçeli bir şekilde tedavi edilen 
Tahir Gürdal (53) cezası ertelendikten 13 
gün sonra yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı (MA), 21 Kasım 
Pazartesi günü “Kanser hastası 19 gündür 
hastanede kelepçeli tutuluyor” başlığıyla 
servis ettiği haber sonrası kelepçeleri sökü-
len Gürdal’ın cezası 6 ay ertelenmişti.

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 
yaklaşık 10 yıldır tutuklu olan ağır hasta 
Gürdal (53), tedavi edilmek üzere Diyarba-
kır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevine 
sevk edilmişti. Gürdal, günlerce kelepçeli 
tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım Pazar-
tesi günü cezası ertelenerek serbest bırakıl-
dı.

Hasta tutuklu Gürdal 
cezası ertelendikten 13 gün 
sonra yaşamını yitirdi
Cezaevine girdikten sonra akciğer 
kanserine yakalanan Tahir Gürdal, 
cezası ertelendikten 13 gün sonra 
yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Valiliği, ‘huzur ve güven 

ortamının bozulmaması’ bahanesiyle açık 
hava toplantılarının 10 gün yasaklandığını bil-
dirdi. Valiliğin sitesinde yayımlanan kararda 
şöyle denildi:

"Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu 
düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin 
önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C madde-
si doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları 
programlar ile devlet kurumlarınca toplum 
yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak 
üzere, il genelinde yapılacak açık hava toplan-
tıları 16/12/2022 günü saat:00.01’den 25/12/2022 
günü saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle yasak-
lanmıştır."

Ne olmuştu?
Maraş katliamı, 12 Eylül öncesinin en kanlı 

katliamlarından biri olarak tarihe geçti. Ma-
raş Katliamının üzerinden 44 yıl geçmesine 
rağmen, failler ortaya çıkarılmadı. 19 Aralık 
1978’de başlayıp, bir hafta süren katliamda. 111 
yurttaş Alevi oldukları için öldürüldü. 100’ün 
üzerinde kişinin yaralandığı katliamda, 200’ün 
üzerinde ev, 70’e yakın iş yeri yakıldı.

Üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen failleri 
hala bulunamayan Maraş Katliamı birçok ilde 
düzenlenen basın açıklaması ve anmalarla 
unutulmadı. 

Maraş Katliamı 
unutulmadı
Maraş Katliamının 44. yıl dönümü 
dolayısıyla kentte yapılmak istenen anma 
etkinlikleri öncesi valilikten yasak kararı 
geldi.
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Tarihleri İnkâr, Tarihleri Katliamdır!

“YSK Başkanı’na 
ve üyelerine 

hakaret ettiği” iddiasıyla 
4 yıl 1 aya kadar hapis 
ve “siyasi yasak” 
talebiyle yargılanmasına 
Anadolu 7. Asliye 
Ceza Mahkemesinde 
devam edildi. Mahkeme 
İmamoğlu'na 2 yıl 7 
ay 15 gün hapis cezası 
verdi. Siyaset yasağı 
kararı da alındı. Kararın 
kesinleşmesi için istinaf 
tarafından da onanması 
gerekiyor.

İmamoğlu 
Saraçhane’ye çağırdı

Ekrem İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. 
İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün 
de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi 
göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" 
çağrısında bulundu.

İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün 
hapis ve siyasi yasak cezası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine 
"hakaret ettiği" iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası 
verildi. TCK 53/1 maddesi uyarınca siyaset yasağı kararı 
da alındı.

Gezi'de polisin gaz 
fişeğiyle ayağından 

vurulan ve bu yüzden 
yüzde 42 engelli olan 
Aydın Aydoğan'ın 
davası zamanaşımı 
gerekçesiyle kapatıldı. 
Böylelikle Gezi'de açık 
kalan son dava da 
kapatılmış oldu.

Aydoğan'ın 2013'de 
suç duyurusunda bulu-
narak başladığı adalet 
mücadelesi kapsamında 
16 şüpheli polis tespit 
edildi. İlk olarak 2014'te 
sorgulanan şüpheli 
polisler, ifadelerinde Ay-
doğan'ın vurulduğunu 
hatırlamadıklarını iddia 
etti. Savcı dosyayı Ulu-
sal Kriminal Dairesi'nde 
bilirkişi-
ye gön-
derdi. 
Soruştur-
ma izni 
çıkma-
ması 
üzerine 

Aydoğan ve avukatı 
İdare Mahkemesi'ne 
itiraz etti. Mahkeme, Ay-
doğan'ın dosyasını iki 
kere Faili Meçhul Suçlar 
Bürosu'na gönderdi.

İlk bilirkişi raporunda 
tespit edilen 16 şüpheli 
polis, ikinci bilirkişi 
raporundan da çıktı. 
Aydoğan, 28 Kasım'da 
ise İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı'ndan gelen 
tebligat ile dosyanın 
'zamanaşımı' gerekçe-
siyle 'kovuşturmaya yer 
yok' diyerek kapatıldığı-
nı öğrendi. Aydoğan'ın 
davasının kapatılma-
sıyla Gezi'de açık kalan 
son dava da kapatılmış 
oldu.

Son Gezi davası da 
kapandı
Gezi'de polisin gaz fişeğiyle ayağından 
vurduğu Aydın Aydoğan'ın davası 
zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı.

Basın metnini okuyan İHD 
İstanbul Şube Başkanı 

Gülseren Yoleri, 19 Aralık sürecini 
ve öncesini hatırlattı. Katliamın 
failleri ve sorumlular hakkında 
etkin soruşturma yürütülmediğini 
hatta korunduğunu kaydeden 
Yoleri, “Dönemin Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Müdürü Ali Suat 
Ertosun, bu katliamdaki rolü 
nedeniyle 2004 yılında ‘Devlet Üstün 
Hizmet Madalyası’ ile ödüllendirildi. 
Ümraniye Cezaevi'nde dört tutuklu 
bir de uzman çavuşun öldürüldüğü 
operasyona ilişkin 267 askerin yargılandığı ve 
15 yıl önce açılmış olan davada karar, 3 Aralık 
2019 tarihinde verildi. Mahkeme, sanıklardan 
beşi hakkında dava sürecinde hayatlarını 
kaybettikleri için davanın düşürülmesine karar 
verirken, geri kalan 262 sanık hakkında; ‘kasten 
yaralama’ ve ‘işkence’ suçlarından davanın 
zamanaşımından düşmesine, ‘faili belli olmayacak 
şekilde kasten öldürme’ suçundan da ‘aleyhlerine 
mahkumiyetlerine yeterli, her türlü kuşkudan 
uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığı’ 
gerekçesiyle beraat kararı vererek cezasızlık ayıbına 
bir yenisini ekledi” dedi.

İnsan Hakları Derneği’nin 16-17 Kasım 2002 
tarihlerinde gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda 
19 Aralık gününü “Cezaevlerinde İnsan Hak-
ları İçin Mücadele ve Dayanışma Günü” ola-
rak ilan ederek, hapishanelerde yaşanan hak 
ihlallerinin toplumsal bir sorun olduğunu ve 
çözümün sadece tutsaklara bırakılamayacağını 

işaret ettiğini hatırlatan Yoleri, şu maddeleri 
sıraladı:

• Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri 
derhal durdurulmalı, yaşanan ihlaller etkin 
bir şekilde soruşturulmalı, sorumlular yargı 
önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır.

• Mahpusların yaşam haklarını koruyacak, 
eğitim ve sağlığa erişimi dahil tüm temel 
haklarını güvenceye kavuşturacak mevzuat 
değişiklikleri yapılmalı, uygulamanın etkin 
denetimi sağlanmalıdır.

• Tüm mahpusların insan onuruna saygı 
gösterilmelidir.

• Hiçbir mahpus tecrit ve izolasyon koşulla-
rında tutulmamalıdır.

• Adalet Bakanlığı, 45/1 nolu Genelge’yi, 
şartsız uygulamalıdır.

• Cezaevleri sivil izlemeye açık olmalıdır.
• Çocuk cezaevleri kapatılmalı, kadın ce-

zaevleri mahpus ve kadın hakları gözetilerek 
yeniden düzenlenmelidir.

“19 Aralık’ı unutmayacağız, 
unutturmayacağız”
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, 19 Aralık’ın 
22. yılında Ümraniye E Tipi Kapalı Hapishanesi önünde açıklama yaptı. Eyleme, 
Tutsaklarla Dayanışma İnsiyatifi (TDİ) de katıldı. 

Madem sandıkla gelen sandıkla gitmiyor, o zaman sandığı 
beklemenin anlamı ne 

3 Soru
Adalet bu sokaklara hiç ama hiç uğramadı. Bunu biliyoruz değil mi? Sanki ada-

let varmış gibi yapmanın bir manasının kalmadığı ise artık her geçen gün daha 
aşikâr.

Örneği bol; ayakkabı kutularında saklanıp sıfırlanan milyonlarca liranın 9. 
yılına 2 gün var, 6 yaşındaki çocuğa tecavüz edenleri aklamaya çalışmalarının 
üzerinden 2 gün geçti. İşyerinde dövüldükten sonra bir de üstüne işten atılan 
Bilal’in direnişi başlayalı 2 gün oldu, sefalete karşı greve başlayan Bekaert işçileri-
nin grevi “milli güvenlik” nedeniyle yasaklanalı, işçilerin yasağı tanımayıp greve 
başlamasının üzerinden 2 gün geçti.

Ve burada toplanmanın 2. günüdür. Emme basma tulumba değilsek eğer, orta-
ya çıkan sorulara verilecek cevaplar için gerçeği kabul edelim. Kararlı, ısrarcı ve 
cüretli olalım. Yan yana gelelim gücümüzü büyütelim. Beklemeyelim yapalım.

Soru 1- İlk değil. 31 Mart 2019’da da, 23 Haziran 2019’da da hukuk yoktu, adalet 
yoktu. İmamoğlu iki defa “seçilmiştir”, daha kaç kez seçilecektir? Sandıkla seçi-
len, sandıksız görevden alınabiliyorsa biz neden sandığı bekleyelim?

Soru 2- “Bu kararlar Saray talimatıyla alınmıştır” deniyor. O zaman kararı alındığı 
yerde bozmak gerekmez mi? Kendi öfkesine, kendi iradesine sahip çıkmak için 
2 gündür burada olmak kıymetli, 3. günde neden Saray’ın önünde milyonlar 
olmayalım?

Soru 3- Öfke, çok önemli ve güçlü özelliklere sahip en temel duygulardan biri-
dir. Biz niye öfkelenmeyelim? Marketlerde her gün artan fiyatlara, çocuklarımızın 
aç biilaç okula gitmesine, istismar edilmesine, hayatımızın, geleceğimizin çalın-
masına, kararlarımızın tanınmamasına sahi niye öfkelenmeyelim? Ancak öfke an-
cak örgütlüyse güçtür. Örgütlü olmak kendi kaderini ele almanın biricik yoludur.

Dağılıp toplanan kalabalıklardan kendi kendini yönetmeye, kendi kararlarını 
uygulatan olmaya doğru bir adım atalım. Adaleti, öfkemizi örgütlersek biz sağla-
yabiliriz.

Kaldıraç Hareketi
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Demiryolu grevi
Demiryolu işçileri 24 Ara-

lık’ta greve çıkıyor. Avrupa 
başkentlerine seferler yapan 
Eurostar, iptal duyurularına 
başladı. 

İngiltere’de, çalışma koşul-
larının iyileştirilmesi ve üc-
retlerde enflasyona uyumlu 
artış sağlanması talepleriyle 
haziran ayından beri bir-
çok grev gerçekleştiren demiryolu 
işçileri, son haftalarda grevlerine 
sürelerini artırarak devam ediyor.

24 Aralık’ta başlayacak bir hafta-
lık grev, bugüne kadar yapılan en 
uzun grev olacak. Londra Kings 
Cross istasyonundan kalkarak Av-
rupa’nın birçok başkentine seferler 
yapan Eurostar şirketi, 26 Ara-
lık’taki tüm seferlerini iptal ettiğini 
açıkladı.

Demiryolu işçilerinin üye olduğu 
RMT sendikası, yeni yılda da grev-
lerinin devam edeceğini açıkladı. 
Grev, 40 bin işçiyi kapsıyor. 

Gümrük memurları greve 
çıkıyor

İngiltere’de gümrük işçileri de 
greve çıkacak. 214 devlet dairesin-
de ve çeşitli kamu kuruluşlarında 
çalışan PCS sendikasına üye toplam 
100 bin işçi yüzde 2’lik zam tekli-

fine karşı en az yüzde 10’luk ücret 
artışı talebiyle Aralık ayı boyunca 
çeşitli günlerde greve gidiyor. 

23 Aralık’ta başlayacak grev 31 
Aralık’a kadar devam edecek. 
İngiltere’nin en yoğun havalimanı 
olan Heathrow’a grev günleri uçak 
inmeyecek.

Posta işçileri grevde
İletişim İşçileri Sendikasında 

(CWU) örgütlü 115 bin posta işçisi, 
hakları ve talepleri için 9 Aralık’ta 
ülke çapında greve çıktı. Londra'da 
Parlamento Meydanı'nda buluşan 
işçiler, enflasyon üzerinde ücret 
artışı ve çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesini istiyor.

Hemşirelerden tarihi grev
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda 

genelinde 100 bin hemşire 15 Ara-
lık’ta greve çıktı. Büyük bir katılım 
oranıyla gerçekleşen grev sağlık 
emekçilerinin tarihindeki ilk genel 

grev olma özelliği 
taşıyor. 

Hemşireler bu 
grevle ağır çalış-
ma koşullarına ve 
düşük ücretlere 
“Artık Yeter” de-
diler. Acil servisler 
dışında tüm alan-
larda iş bırakarak, 
işyerleri önünde 
eylemler yaptılar.

Covid salgınının tüm yükü 
omuzlarına yıkılan sağlık işçile-
ri, yaklaşık 4 yıl boyunca nere-
deyse zam almadan çalıştılar. 
Bugün enflasyon yüzde 12’lerde 
seyrederken yüzde 4-5 arasın-
daki zam tekliflerine karşı çıkan 
sağlık emekçileri, çürüyen ve 
işlemez hale gelen sağlık siste-
mine, yüzbinleri bulan hemşire 
ve doktor açığına, ağırlaşan 

çalışma koşullarına karşı da müca-
dele ediyor. 

Amazon’da grev 
İngiltere’de en çok işçi 

çalıştıran Amazon’da 
sendikalaşma önün-
de ciddi bir mobing 
vardı. Buna rağmen 
başta Coventry olmak 
üzere birçok Amazon 
şubesinde sendikalar 
örgütlenmeyi başardı. 
Coventry deposunda 
yapılan grev oylama-
sına işçiler grev kararı 
aldı.

Ücretlerinin düşük-
lüğünden ve uzun 
çalışma saatlerinden 
şikayetçi olan işçiler, 
yaz aylarında fiili grev-
ler gerçekleştirmişti. 
Çok sayıda sektörde 
örgütlü, genel hizmet-
lerde çalışan işçilerin 
sendikası olan GMB'ye 
üye işçiler, yaptıkları 
oylamada yüzde 98 
oranında grevden yana 
oy kullandı. 

880 milyar dolar 
değeriyle dünyanın en 
büyük şirketlerinden 
biri olan Amazon, işçi-
leri çok ucuza çalıştır-
masıyla biliniyor. 

Bir zafer de Rolls Royce 
işçilerinden

İngiltere’de, Rolls Royce'un 
Goodwood kasabasında bulunan 
otomobil fabrikasındaki 1.200 
işçi, fabrika tarihindeki en yüksek 
zammın kazanıldığı toplu iş söz-
leşmesini imzaladı. Hemen hemen 
tüm sektörlerde grevlerin devam 
ettiği ülkede otomotiv sanayisinde 
çalışan işçiler de ücret zammı ve 
iş koşullarının iyileştirilmesi için 
mücadele ediyor.

DÜNYADAN

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

İngiltere’de grevler sistemi sarsıyor

Japonya'da hükümet, savunma bütçesi 
için vergileri yükselteceğini açıkladı. 
Halk başkent Tokyo’da hükümeti 
protesto etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 
hükümetin 5 yıllık ulusal savunma 

bütçesinin maliyetini karşılamak için 
vergileri yükseltmeye ihtiyaçları olduğunu, 
maliyetin bir bölümünü karşılayabilmek 
için 2027 mali yılından itibaren her sene 1 
trilyon yenlik (7,3 milyar dolar) tedarik için 
vergilerin yükseltileceğini söyledi. 

Başbakan Kişida’nın açıklamasının ardın-
dan, hükümetin savunma politikaları, baş-
kent Tokyo’daki başbakanlık ofisi önünde 
protesto edildi.

Japonya’da savunma 
bütçesine tepki

Kapitalist sistemin doğduğu 
merkezler grev dalgası ile sarsılıyor. 
Başta İngiltere olmak üzere, Fransa, 
Almanya, Avusturya, İspanya, 
Belçika, Yunanistan’da grevler ve 
kitlesel gösteriler burjuva iktidarları 
sarsıyor. 

ABD’nin körüklediği savaş 
ateşinin Ukrayna’yı içine almasıyla 
Avrupa’da ekonomik koşullar 
emekçiler için giderek daha 
katlanılmaz hale geldi. Euro bölgesi 
enflasyonu yüzde 9,9 ile son 30 yılın 
zirvesine çıktı. Başta enerji ve gıda 
kalemleri olmak üzere temel ihtiyaç 
maddelerindeki fiyat artışı kriz 
boyutuna vardı. 

Kazanılmış haklarının gasp 
edilmesine ‘alışık’ olmayan Avrupa 
işçi sınıfı ve emekçiler, krizin 
faturasını sermaye sınıfına ödetmek 

için daha güçlü biçimde sahneye 
çıktılar.

Grev ve kitle gösterileri Avrupa 
ile sınırlı değil. Dünyanın birçok 
bölgesinde işçiler, emekçi halklar; 
kapitalist sömürü sisteminin 
yaşamlarını çekilmez hale getiren 
yıkımına karşı seslerini yükseltiyor.

Kapitalist krizin yıkıcı sonuçları 
emekçi kitlelerin öfkesini 
büyütürken, sınıfsal mücadeleyi 
de keskinleştiriyor. Kapitalist-
emperyalist egemenliğin kaleleri 
denilebilecek devletler; özellikle 
Avrupa burjuvazisi, işçilerin 
üretimden gelen gücünü kullanarak 
grev silahına sarılmasından dolayı 
derin kaygılar içinde. Grev ve 
gösterilerin arkası kesilmeyince, 
baskı, tehdit ve yasaklarla direnişi 
bastıracak tedbirler almaya giriştiler.

İşleri zor görünüyor. Kriz derin, 

öfke de derin. Sisteme bir şekilde 
entegre olmuş sendikacıların da 
bastıramayacakları kadar dipten 
geliyor. Ancak, işçi sınıfı henüz 
kapitalizmi tarihin çöplüğüne 
göndermeyi amaçlayan bir mücadele 
programına sahip öncü örgütten 
yoksun... Bu da burjuvazinin şansı!

Görünen; grevler, direnişler, daha 
yaygın ve kitlesel sokak eylemleri 
önümüzdeki yılda artarak devam 
edecek. 
...
Derleyebildiğimiz kadarıyla Kasım/
Aralık aylarında dünyadaki eylemler 
şöyle:

Çürümüş kapitalizm tarihin çöp sepetine! 
Avrupa’da grev dalgası...
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Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

İran’da Mahsa Amini’nin “ahlak 
polisi” tarafından gözaltına 

alındıktan sonra hayatını 
kaybetmesiyle başlayan ve üç aydır 
dinmeyen protestolara eklenen üç 
günlük genel grev, özellikle İran 
Kürdistanı’nda karşılık buldu. Diğer 
kentlerde de greve büyük ölçüde 
uyuluyor.

Yönetim karşıtı sloganlar atılan sokak 
gösterileri ise ülkenin dört bir yanında 
devam ediyor.

Ülkede Amini’nin ölümü nedeniy-
le başlayıp ‘molla rejimi’ karşıtı bir 
harekete dönüşen protestolar, 1979 
devriminden bu yana İran İslam 

Cumhuriyeti’ne karşı en güçlü meydan 
okumalardan biri olarak görülüyor.

Haber ajansları, genel greve, başta 
Kürdistan şehirleri olmak üzere, İran 
şehirlerinin büyük bir kısmının katıldı-
ğı haberlerini geçti. 

İran’da 3 günlük genel grev!

Dünyanın en geniş katılımlı 
akademik grevini gerçekleştiren 

eğitim emekçileri kısmi kazanım 
elde ettiler ancak greve devam 
kararı aldılar... Kısmi kazanımlarda; 
ücretler yüzde 23-29 oranında artış, 
çocuk sahibi işçiler için ücretli 
ebeveyn izninin 4 haftadan 8 haftaya 
çıkarılması, yıllık asgari 2500 dolar 
çocuk yardımı var.

Kaliforniya’da en geniş katılımlı akademik grev!

18 Aralık 
Uluslararası 

Göçmenler Günü 
nedeniyle başkent 
Paris’te gerçekleştirilen 
eylemde hükümetin 
hazırladığı yeni göç 
yasa tasarısına tepki 
gösterildi.

Ellerinde “Fransa, 
yasa dışı”, “Irkçılar, 
faşistler, sokakları-
mızdan defolun” pankartları 
taşıyan eylemciler, “Belgesiz 
göçmenlerle dayanışma”, “Biz 
tehlikeli değiliz, göçmenler 
tehlikede” sloganları attı.

Göçmenlerle daha fazla 
dayanışma çağrısında bulunan 
konuşmacılar, belgesiz göç-
menlerin ülkede yasal şekilde 

ikamet etmesini sağlayacak 
resmi evraklar verilmesini talep 
etti.

Fransa hükümeti, söz konusu 
tasarıyla, hakkında sınır dışı 
kararı olan göçmenleri "aranan-
lar listesine" koymanın önünü 
açan bir düzenleme getirmeyi 
hazırlanıyor.

Fransa'da yeni göç yasa tasarısı 
protesto edildi
Fransa’da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde 
hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısı kitlesel 
eylemle protesto edildi.

Ülkede enflasyon yüzde 11 oranına 
yükselmiş durumda ve işçiler 

hayat pahalılığı karşısında maaşlarının 
erimesini istemiyorlar. Vida, enflasyon 
oranında ücret artışı talep ederken 
İşveren Temsilcisi (Avusturya Ticaret 
Odası) bunu reddediyor. 

İşçiler 28 Kasım Pazartesi günü greve 
gitti. Greve on binlerce işçi katıldı. 
İtalya, Almanya ve İsviçre dâhil olmak 
üzere 8 ülke arasında bulunan ve Avru-
pa demiryolu ağının önemli bir mer-

kezi olan Avusturya’da yerel, ulusal ve 
uluslararası hatlar durma noktasına 
geldi. 

Avusturya’da demiryolu işçileri grevde
Avusturya’da yaklaşık 50 bin demiryolu işçisi, toplu sözleşme 
görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 24 saatlik uyarı 
grevi kararı aldı.

Yunanistan'da, 5 Aralık'ta 20 
avroluk benzinin parasını 

ödemediği için polisin açtığı 
ateş sonucu ağır yaralanan ve 
13 Aralık’ta hayatını kaybeden 
16 yaşındaki çocuk için 
halk, başkent Atina ve 
Selanik’te sokağa çıktı.

Hayatını kaybeden 
Roman kökenli Kostas 
Frangulis için Atina'nın 
merkezinde toplanan 
gruptakiler, Frangulis için 
adalet çağrısında bulun-
du, "Romanların hayatı 
değerlidir" sloganları attı.

Polis cinayetinin protesto 
edildiği eylemleri dağıtmak 
için polis biber gazı ve tazyikli 
su ile saldırdı. Protestolara ka-
tılan çok sayıda kişi gözaltına 
alınırken bir kişi yaralandı.

Yunanistan'da halk polis kurşunuyla 
ölen Kostas için sokağa çıktı
Yunanistan'da halk, polisin açtığı ateş sonucu hayatını 
kaybeden 16 yaşındaki göçmen çocuk için sokağa çıkarak 
cinayeti protesto etti.

İran'da üç aydır dinmeyen protestolara eklenen üç günlük genel grev, 
özellikle İran Kürdistanı'nda karşılık buldu. Diğer kentlerde de greve 
büyük ölçüde uyuluyor.

İspanya’nın iki büyük işçi sendikası, 
ABD/NATO’nun Ukrayna üzerinden 

Rusya’ya açtığı savaşla başlayan 
yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına 
karşı satın alma gücünü koruyacak 
şekilde maaş artışı talebiyle 
Madrid’de gösteri düzenledi.

İşçi Komisyonları Sendikası 
(CCOO) ve Genel İşçi Sendikası-
nın (UGT) çağrısıyla ülkenin dört 
yanından Madrid’e gelen işçiler, “Bu 
krizin faturasını işçi sınıfı ödemeye-
cek” ve “Ya maaş artışı ya çatışma” 
şeklinde sloganlar attı.

CCOO ve UGT liderleri, maaş artışı 
taleplerinin kabul edilmemesi halinde, 
farklı sektörlerde toplu iş sözleşmeleri-
ne göre greve gidileceğini açıkladı. 

İspanya’da enflasyon protestosu
İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, maaş artışı talebiyle Madrid'de 
gösteri düzenledi. İşçiler, "Bu krizin faturasını işçi sınıfı ödemeyecek" 
ve "Ya maaş artışı ya çatışma" sloganı attı.

Sendikaların 
çağrısıyla binlerce 

işçi Brüksel'de Kuzey 
Tren İstasyonu önünde 
bir araya geldi. Eylemde 
konuşma yapan işçi 
sendikalarının temsilcileri, 
enerji fiyatlarının makul 
seviyelere düşürülmesini 
ve ücretlerin enflasyon 
seviyesinde yükseltilmesini 
talep ettiler. 

Eylemde "Enerji sektörü ka-
mulaştırılsın", "Geçinemiyoruz", 
"Ücretleri artırın", "Zamları dur-
durun” yazılı döviz ve pankart-
lar taşındı.

Grev kapsamında Brüksel'de 
metro, otobüs, tramvay ve tren 
seferlerinin büyük kısmı yapıl-
madı. Brüksel Havalimanı'nda 
uçuşların yüzde 60'ı iptal edildi. 
Eğitim, sağlık ve posta hizmetle-
rinde de kesintiler oldu.

Belçika'da "Geçinemiyoruz" diyen 
işçiler hayatı durdurdu
Belçika'da işçiler artan enflasyona karşı "Geçinemiyoruz, 
zamları durdurun" diyerek greve çıktı. Meydanları 
dolduran binlerce işçi ve emekçi ücretlerinin artırılmasını 
talep etti.

ABD’nin Kaliforniya Üniversitesinde 48 bin eğitim emekçisi 14 
Kasım’da ücretlerinde ve yan haklarında artış talebiyle greve çıktı. 
Grevde tüm akademik faaliyetler durma noktasına geldi.
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Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

Mezar anması
İlk etkinlik Burhanettin Akdoğdu yoldaşımızın 

Bandırma’daki mezarı başında yapıldı. Anmada, 
“Burhanettin Akdoğdu kavgamızda yaşıyor”, 
“Kahramanlar ölmez mutlak hesap sorulacak” 
sloganları atıldı. Yoldaşımızın yazdığı şiirler 
okundu.

Yapılan konuşmada; “6 yaşındaki kız çocuklarına 
tecavüz eden alçaklar var bu dünyada. Çürümüş, aşa-
ğılık bir sömürü düzeni ve bu sömürü düzenine karşı 
mücadele eden devrimciler var. Yoldaşımıza sözümüz 
var, başlarına yıkacağız bu düzenlerini!” denildi.

İstanbul 
İstanbul Kadıköy’deki eylemde yapılan konuş-

mada güncel bir değerlendirme yapılarak, “Bu 
çürümüş düzende bir gelecek yoktur. Gelecek sosya-
lizmdedir” vurgusu yapıldı. Emekçi Hareket Par-
tisi de dayanışma göstererek anmada yer aldı.

Anmada yapılan açıklamanın bazı bölümleri 
şöyle:

“... Bu fazladan ömür süren çürümüş düzen artık 
yama tutmaz. Egemenler; bizden çaldıklarıyla zen-

ginliklerine zenginlik katan sermaye sınıfı ve onlar 
adına yönetenler istiyor ki, cennetleri sürsün. Var 
güçleriyle çırpınıyorlar, meclislerinde tiyatro oynu-
yorlar. İktidarı sopa gösteriyor, muhalefeti “aman 
sokağa çıkmayın” diyor, dört bir koldan bu sömürü 
düzeni sürsün diye cebelleşiyorlar.

Ama yama tutmuyor artık bu düzen. Tüm dün-
yada kapitalist-emperyalist sistem krize girmiştir. 
Savaşlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Dünya kriz ve 
direnişlerle sarsılıyor. Dünya halkları, sömürüye, 
baskıya, aşağılanmaya, geleceksizliğe karşı direniyor. 
Bu düzen çürüyor, çözülüyor. Ve gelen biziz. Gelmek-
te olan devrimdir! Yarın dünyada, yarın Anadolu’da 
insanca, onurlu bir yaşam hüküm sürecektir.

Yarın Anadolu’da fabrikalar, üretim araçları herke-
sin olacak. Tüm insanlık için, hep birlikte, sömürül-
meden üreteceğiz.

Yarın Anadolu’da kimse evsiz kalmayacak, kimse aç 
kalmayacak, kimse sağlık hizmetinden yoksun kalma-
yacak. Biz böyle bir ülke için mücadele ediyoruz.

Yarın Anadolu’da halkların imhası, inkârı ve asi-
milasyonu son bulacak. Halkların tüm zenginliğiyle 
kültürler yeşerecek.

Yarın Anadolu’da 6 yaşında kız çocukları ve hiçbir 
çocuk istismar edilemeyecek. Buna kalkışanlar en ağır 
şekilde cezalandırılacak. Biz bunun için mücadele 
ediyoruz.

...
Bize inanmayanlar; içinde yaşadığınız akıl almaz 

dünyaya bakın! Böylesi aşağılık bir düzenin var 
olması mümkün de insanca ve onurumuzla, özgür-
ce yaşamak mı imkânsız? Değişimden, iyiye güzele 
doğru değişirken zorlukları göze almaktan korkanlar; 
her gün geçinememek, geleceksiz ve mutsuz olmak 
yeğ midir?

“Bu çürümüş düzende bir gelecek yoktur; gele-
cek sosyalizmdedir!”

Biz sosyalistler, onurdan ve emek vermekten, öz-
gürlüğü istemekten vazgeçmeyen sıradan insanlarız. 
Bir de ölümsüz olanlar var aramızda, yoldaşları-
mız…

Burhanettin Akdoğdu, 13 Aralık 1997’de Ankara 
Terörle Mücadele Şubesi’nde işkencede katledilen 
yoldaşımızdır. Ölümsüzdür. Adı, emeği, şiirleri, “Bir 
işçi çocuğu olarak doğdum/Bir işçi olarak yaşa-
dım/Ve sınıfımın savaşçısı olarak öleceğim” 
dizeleri; adımlarımızda, emeğimizde çoğalıyor. Biz 
yürüyoruz, o yürüyor.

Ali Serkan Eroğlu, 24 Aralık 1997’de, okuduğu 
Ege Üniversitesi’nin tuvaletinde asılarak katledilen 
yoldaşımızdır. Ölümsüzdür. Adı, yoldaşlarını 
satmamanın adıdır. İnsan olmanın çığlığıdır. 
Bizimle nefes alıyor. Sesi sesimize karışıyor.

Tarihimizde ölümsüzler vardır onlar gibi... Spar-
taküsler, Şeyh Bedrettinler, Börklüceler, Mahir, 
İbo, Deniz… Hepsi bu sokaklara, bu fabrikalara, 

mahallelere bizim gözlerimizle bakıyor.
Ölümsüz olan; onurdur. Başkaldırmak ve 

zafere kadar kavgadır ölümsüz olan.
Bir adım attığında korkularından sıyrılan, özgür-

leşen ve ayağa kalkan insanı teslim almanın yolunu 
bulamadı sermaye sınıfı. Bizse kazanmanın yolunu 
biliyoruz. Devrim için örgütlenmek. Devrimi ör-
gütlemek. Onurdan emek; emekten bilinç; bilinçten 
yeni ve özgür bir dünya yaratmak. Yürümek iste-
yene yol bellidir. Zordur, engebelidir, çelme takanı 
çoktur. Yürüdükçe aydınlanır. Üzerinde, adımları-
mızın yanında ölümsüzlerin adımları vardır.

Yarın özgür bir dünyada yaşamak için, bizler bu 
mücadeleye dört elle sarılıyoruz. İnsanca, onur-
lu bir yaşamdan yana olanlar; geleceği kurmaya, 
Kaldıraç saflarında mücadeleye katılın. Emeğinizi 
ve aklınızı mücadeleye katın! Değişin, değiştirin, 
özgürleşin!”

Anma Avusturya İşçi Marşı’nın okunmasıyla 
sonlandırıldı.

Bundan tam 25 yıl önce, iki yoldaşımız devlet 
tarafından işkence ile katledildi. Bursa Uludağ 
Üniversitesi öğrencisiyken gözaltına alınan 
ve Ankara emniyetine götürülen Burhanettin 
Akdoğdu (Bekir Kilerci), intihar etti yalanına 
sığınılarak 13 Aralık 1997’de katledildi. 
Burhanettin yoldaş, Kaldıraç dergisine ‘Bekir 
Kilerci’ imzasıyla gönderdiği son şiirini, 12 Eylül 
generallerinin verdiği kararla 13 Aralık 1980’de 
idam edilen Erdal Eren için yazmıştı. 
Bekir’in katlinden 11 gün sonra, 24 Aralık 1997’de 
okuduğu Ege Üniversitesi'nin tuvaletinde asılmış 
olarak bulundu Ali Serkan Eroğlu... Polisin 
Ajanlık teklifini reddetmiş, ‘başıma gelecek her 
şeyden İzmir Terörle Mücadele polisleri sorumludur’ 
diye açıklama yaptıktan bir süre sonra da evinden 

çıkarken kaçırılarak katledilmişti.
Biz bu devleti Erdal Eren’den biliyoruz. 
Daha 17 yaşındayken, sırf ibret olsun diye 
yaşı büyültülerek 13 Aralık 1980’de idam 
edildi Erdal Eren. 
Bekir’in, Serkan’ın Erdalların yoldaşı olan 
bizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok 
yerde anma programları gerçekleştirdik. 
Sayfamızda, yoldaşlarımızı anma eylem 
etkinliklerinin yanı sıra, neredeyse 
toplumun tamamını ilgilendiren asgari 
ücret konusundaki çalışmalarımıza yer 
ayırdık. Birleşik İşçi Kurultayı’nın ve 
bileşeni olduğumuz İşçi Emekçi Birliği’nin 
faaliyetlerine, derleyebildiğimiz kadarı ile 
yer vermeye çalıştık... 

Yoldaşlarımız için yapılan anma eylem ve 
etkinlikleri şöyle:

Devrim kahramanları ölümsüzdür! 
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Antakya
Antakya Armutlu’da, bir araya gelen Kaldıraç 

Dergisi okurları, “Bu Maya Tutacak; Bu Gemi 
Zafere Ulaşacak” pankartı açarak düzenledikleri 
yürüyüşle Bekir ve Serkan’ı andılar. 

Sloganlarla sürdürülen yürüyüşte, mahalle 
halkına hitap edilen konuşmalar yapıldı; Ali Ser-
kan Eroğlu ve Bekir Kilerci anlatılarak, devletin 
bugün de süren katliamcı geleneği teşhir edildi.

Anma eylemi, polisin engelleme çabasına rağ-

men; yoldaşlarımız nezdinde tüm devrim kah-
ramanları için yapılan saygı duruşu ve okunan 
şiirle sonlandırıldı... 

İzmir
İzmir’deki anma etkinliği Türkan Saylan Kül-

tür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Eylemde 
yapılan basın açıklamasında Bekir ve Serkan 
yoldaşlarımızın yaşamı ve mücadelesi anlatıldı. 
Eyleme; ESP, SGD, Partizan, SYKP, Söz ve Ey-
lem, Dostluk ve Kültür Derneği katılarak destek 
verdi. 

Kapitalist-emperyalist sömürü sisteminin, in-
sanla beraber doğayı da yok oluşa sürüklediği-
ne dikkat çekilen açıklamada, bu düzenin ancak 
işçi sınıfının örgütlü gücü ile; sosyalist devrimle 
yıkılacağı vurgulandı, devrim saflarında örgütlü 
mücadele çağrısı yapıldı. 

Ankara
Ankara’daki anma etkinliği Aka-Der Mamak 

şubesinde düzenledi. Saygı duruşuyla başlayan 
program, güncel gelişmeleri ve devrimci ön-

derlerimizi ifade eden bir sinevizyon gösterimi 
ile devam etti. Ardından, etkinliği düzenleyen 
kurumlar adına yapılan konuşmalarda, kapita-
lizmin vardığı sınırlara, çürümüşlüğüne dikkat 
çekilerek, devrimler çağında olduğumuza; dev-
rimin güncel bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı. 

Anma etkinliği, okunan şiirler ve hep birlikte 
söylenen devrim marşları ile sonlandırıldı.

GÜNDEM

Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil!

İşçi Emekçi Birliği (İEB), Kasım-Aralık aylarında 
işçi ve emekçileri insanca yaşanabilecek asgari 

ücret için mücadeleye çağıran bir dizi faaliyet 
yürüttü. 

“İnsanca yaşanacak bir ücret için mücadele ede-
lim!” şiarıyla asgari ücret çalışmalarını 19 Kasım’da 
düzenlediği bir eylem ile başlatan İEB, İstanbul’un 
farklı noktalarında afişleme, bildiri dağıtımı gibi bir 
dizi çalışma yürüttü. Emekçilere hitap eden ko-
nuşmalarla, dayatılan sefalet ücreti ve adaletsizliğe 
karşı birlikte mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

6 Aralık’ta İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü önünde eylem yapan İEB, 17 Aralık’ta 
Kadıköy’de eylem 
yaptı.

Birlik bileşen-
lerinin yanı sıra 
direnişteki işçile-
rin de yer aldığı 
eylemde yapılan 
konuşmalarda; 
emek gücüyle, 
döktüğü alınteriy-
le tüm toplumsal 
zenginliğin üreti-
cisi olan emekçile-
rin her geçen gün 
daha fazla sefalete 
itildiğine dikkat 
çekildi. “Asgari bir yaşam, asgari ücret değil, insanca 
yaşanabilir bir ücret istiyoruz” denilerek, asıl olanın 
ücretli kölelik düzeninin ortadan kaldırılması oldu-
ğuna vurgu yapıldı. 

İEB: “İnsanca yaşanacak 
bir ücret için mücadele 
edelim!”

2016'da Diyarbakır’da çalıştığı inşaatta iş 
cinayetinde yaşamını yitiren yoldaşımız 

Duran Baysal için açılan davanın 10. 
duruşması görüldü. Hemen tüm iş cinayeti 
davalarında olduğu gibi mahkemelerin 
kör-topal işleyişi, patronların üzerine 
gitmemedeki ‘nezaketi’, davaların yıllarca 
sürüncemede kalmasına neden oluyor.

Patron tarafının avukatı daha önce redde-
dilen yeni bilirkişi raporu alınması talebi-
ni yineledi. Duran yoldaşımızın ailesi ve 
avukatlarımız bu talebin bir önceki celse 
reddedildiğini, dosyada çok sayıda rapo-
run olduğu ve Ekrem Karakoç’un (patron) 
kusurlu bulunduğunu, artık dosyada esas 
hakkında bir karar verilmesi gerektiğini 
söyledi... Duruşma, 2023 yılı Şubat 27 tarihi-
ne ertelendi.

İş cinayetinde 
yaşamını yitiren 
yoldaşımız
Duran Baysal'ın 10. 
duruşması görüldü

Devrim kahramanları ölümsüzdür! 

Birleşik İşçi Kurultayı (BİK), Kasım-Aralık 
aylarında “Asgari Ücret Kader midir?” 

başlıklı afiş ve bildiri faaliyetleriyle taleplerini 
işçi emekçilerle paylaştı.

Patronlar kâr rekorları kırarken milyonlarca 
emekçinin en az ücrete mahkûm edilemeyece-
ğini, bunu bir kader olamayacağını vurgulayan 
BİK, sessiz kalmanın açlığa razı gelmek anlamına 
geleceğini belirtti. İşçileri, kendi kaderlerini elle-
rine almaları için örgütlü olmaya, birlikte hareket 
etmeye davet eden BİK bildirilerinde yer alan 
talepler şöyle sıralanıyor:

1- Asgari ücret bir toplu iş sözleşmesi gibi ele 
alınmalıdır ve grev hakkı tanınmalıdır.
2- Asgari ücret yoksulluk sınırının altında olma-
malıdır.
3- Temel yaşam ihtiyaçları herkese ücretsiz olma-
lıdır.
4- Barınma temel yaşam hakkıdır. Herkesin otur-
masına uygun rayiç bedeller belirlenmelidir.
5- Emekçilerden alınan vergiler kaldırılmalıdır. 
Bunu kârlarına kâr katan patronlar üstlenmelidir. 
6- Tüm öğrencilere 1 öğün ücretsiz yemek sağ-
lanmalıdır.
7- Tüm zamlar sene öncesine göre geri çekilmeli-
dir.

BİK faaliyetlerinden...
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Demokrasileri Diktatörlük, Ekonomileri Köleliktir!

İşçiye düşen; mutlak açlık!

Türk- İş Konfederasyonu, her 
ay olduğu gibi, Kasım ayı 

için dört kişilik bir ailenin açlık 
ve yoksulluk sınırı rakamlarını 
açıkladı. Rakamlar, günlük 
yaşamımızı özetler nitelikte. 
Milyonlarca insan, yaşamak için 
çalışmaya değil, çalışmak için 
yaşamaya zorlanıyor. Amaç, 
yaşamaktan çıkıyor, hayatta kalma 
çabasına dönüşüyor. 

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 
Kasım ayı sonucuna göre; Dört ki-
şilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken aylık gıda harcaması tuta-
rı (açlık sınırı) 7.786,85 
TL’ye yükseldi. 

Gıda harcaması ile 
giyim, konut (kira, elek-
trik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılma-
sı zorunlu diğer aylık 
harcamalarının toplam 
tutarı (yoksulluk sınırı) 
25.364,35 TL’ye, Bekâr 
bir çalışanın ‘yaşa-
ma maliyeti’ ise aylık 
10.171,17TL’ye yükseldi. 

Bu rakamlara göre, 4 
kişilik bir ailenin ya-
şayabilmesi için tüm 
fertlerinin çalışması gerekiyor. 
Çoluk-çocuk yani. 

Geçen yılın aynı döneminde, 
Kasım 2021’de, açlık sınırının 3.191 
TL olduğunu hatırlarsak, artışın 
iki buçuk kat civarında olduğunu 
görürüz. Yoksulluk sınırı için de 
aynı şey geçerli. Geçen yıl aynı 
dönemde yoksulluk sınırı 10.395 
TL olarak ölçülmüş. Üstelik tüm 
alanlarda fiyatlar neredeyse anlık 
artıyor. Marketlerde sürekli etiket 
değiştiren birilerini görüyoruz. 
Gelirinin büyük kısmını gıdaya 
harcayan emekçiler için, gıdaya 
erişmek giderek daha da zorlaşı-
yor. Ev kiraları ise deyim yerindey-
se çöktürüyor!

Eyvah büyüdük!
Efendim, Gayri Safi Yurtiçi Ha-

sıla (GSYH), 2022 yılının üçüncü 
çeyreğinde yüzde 3,9 arttı. Sayın 
ekonomistlerimiz de böyle öngör-
müştü. Bu, ülke ekonomisinin aynı 
oranda büyüdüğü anlamına geli-

yor. Biz ceplerimize bakınca böyle 
bir büyüme görüyor muyuz?

Açıklanan verilere göre, 2022 
yılının üçüncü çeyreğinde, büyü-
menin lokomotifi yüzde 21,6’lık 
oranıyla finans ve sigorta faali-
yetleri oldu. Bankaların yüzde 
400-500’lük kâr oranı açıklaması 
boşuna değil. Merkez Bankası faiz-
leri düşürüp, bankalara ucuz faizle 
para aktarıyor. Bankalar aldıkları 
bu parayı yüksek faizle vatandaşa 
borç veriyor ve büyüme muazzam! 
Finans şirketlerinin kârı büyüdü; 
işçilerin, emekçilerin, küçük esna-
fın borcu büyüdü...

Büyümenin ölçütü, biz işçiler için 
refahtan aldığımız pay, alım gü-
cünün artması, yaşam kalitesinin 
yükselmesi olabilir. Oysa bizler, 
her gün daha fazla ek işler peşine 
koşuyor, fiyatların hızına yeti-
şemiyor ve sürekli bir şeylerden 
vaz geçiyoruz. Şirketler ise gerine 
gerine kâr rekorları açıklıyor. On-
ların büyümesi, bizim küçülmemiz 
oluyor. Kahrolası büyüme!

Enflasyon düşüyor, öyleyse 
çocuklar niye aç?

Kasım ayı enflasyon rakamları, 
TÜİK tarafından açıklandı. Bir sü-
redir, Maliye Bakanı Nebati ve uz-
manlar tarafından vurgu yapılan 
“baz etkisiyle” enflasyon rakamları 
bir miktar aşağıya düştü. Önce bir-
kaç açıklama yapmakta fayda var... 

Birincisi, baz etkisi denilen 
şeyi açıklamaya çalışalım. Bilim, 
egemenlerin elinde emekçile-
ri bilgiden uzak tutmanın aracı 
haline gelir. En hayati konular bile 

‘uzmanların’ anlayaca-
ğı şeyler hâline gelir. 
İşçilere, siz bu işlerden 
anlamazsınız denir. 
Ekonomi de böyledir. 
Baz etkisi denilerek tarif 
edilen, kabaca şöyle bir 
şey; geçen yıl Kasım 
ayından itibaren ortaya 
çıkan yüksek enflasyon, 
12 aylık bazda, bu Kasım 
ayından itibaren nispi 
olarak düşüyor. Ama 
‘enflasyon düşüyor’ keli-
mesinin kendisi burada 
yanlıştır. Yaşanan, olsa 

olsa enflas-
yonun artış 
hızında azalma 
olabilir. Bunun 
anlamı da, sizi 
yavaş yavaş 
soymaya devam edece-
ğiz olur. Yani enflasyon 
düşmez, alım gücümüz 
azalmaya, bizler fakirleş-
meye devam ederiz. 

TÜİK açıklamasına 
göre, Kasım ayındaki ar-
tışla birlikte yıllık enflas-
yon yüzde 84,39 düze-
yinde gerçekleşmiş. Bu 
artış oranındaki 

en büyük pay, yüzde 
5,75 oranında 
artan Gıda ve 
Alkolsüz 
İçecekler 
grubuna 
ait.... 

Buna 
karşılık, bir 
grup aka-
demisyen 
tarafından 
kurulan ENAG 
(Enflasyon Araş-
tırma Grubu), Kasım 
ayı enflasyon rakamını 
yüzde 4,24, yıllık enflasyonu ise 
yüzde 170,70 olarak hesapladı. 
Aradaki fark neredeyse iki kat!

230 kişilik kadroya 72 bin kişi 
başvurdu!

Ülkedeki işsizlik gerçeği, Sara-
yın, “Ekonomimiz büyüyor” pem-
be tablosunu ve TÜİK’in gizleme 
çabalarını boşa çıkarıyor. 

Sağlık Bakan-
lığı’nın İŞKUR 
üzerinden açtığı 
temizlik ve güven-
lik görevlisi alımı 
için yapılan başvu-
ru verileri, işsizli-
ğin ulaştığı boyutu 
ortaya koydu. 
Urfa’da 189 kişilik 
kadroya 6 bini üni-
versite mezunu 54 
bin kişi başvurur-
ken, Adıyaman’da 
41 kişilik temizlik 

görevlisi kadrosuna, 4 bini üniver-
site mezunu 18 bin kişi başvurdu.

DİSK-AR tarafından TÜİK 12 
Aralık’ta açıkladığı verilerinden 
yararlanarak yapılan hesaplamaya 
göre, mevsim etkisinden arındı-
rılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise 
Ekim 2022’de 7 milyon 608 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 

8 ayda 37 bin 657 abonenin 
doğal gazı kesildi!

CHP Niğde Millet-
vekili Ömer Fethi 

Gürer, borcunu 
ödeyemediği 
için doğal 
gazı kesilen 
abonelerin 
durumunu, 
Bakanlığa 
yönelttiği 

yazılı soru 
önergesiyle 

Meclis gündemi-
ne taşıdı.

Gürer’in soru öner-
gesine yanıt veren Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Türkiye genelinde borcu öden-
mediği için doğal gazı kesik olan 
abone sayısının 2021 yılı için 22 
bin 142 olduğunu belirtti. Bakan 
Dönmez, 2022 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde borcu ödenmediği için 
doğal gazı kesilen abone sayısını 
ise 37 bin 657 olarak açıkladı.

Patronlara 45,1 milyar teşvik 
yağdı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, patronlara Eylül ayında 45,1 
milyar liralık yatırım teşvik belgesi 
verdi. 

Bakanlığın, Eylül 2022 dönemi-
ne ait yatırım teşvik belgesi listesi 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre, eylül ayında 1300 yatırım 
teşvik belgesi verildi. Belge verilen 
projelerin yatırım tutarı 45 milyar 
161 milyon 291 bin 677 lira olarak 
hesaplandı. 
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Demokrasileri Diktatörlük, Ekonomileri Köleliktir!

2023 yılı bütçesinden, silahlanma ve 
güvenlik harcamaları için ayrılan para 
460 milyar TL! Bu, 2022 yılı rakamları-
na göre yüzde 100 artış demek.

Bütçe görüşmelerinde konuşan AKP 
Genel Başkan Yardımcısı Canikli, sava-
şın bütçeyi nasıl yuttuğunu şu sözlerle 
itiraf etmişti: “Türkiye güvenlik için 
çok büyük paralar harcıyor... F-16’lar-
dan atılan akıllı mühimmatın tanesi 
400 bin dolardan 1,2 milyon dolara 
kadar çıkıyor. En son yerli olarak ge-
liştirdiğimiz nüfuz edici bombanın bir 
tanesinin maliyeti 1,2 milyon dolar. ‘Fırtına’ 
obüslerinden sık sık atılan, çok namlulu ro-
ketatarlardan atılan bir mühimmatın maliyeti 
5 milyon dolar. En ufak bir operasyonda 
binlercesi atılıyor.”

Şimdi bu cümleleri biz sosyalistler doğ-
rudan yazmış olsak, hakkımızda davalar 
açılması mümkün olur. Oysa iktidar sözcüsü, 
meclis kürsüsünden bunları övünerek söylü-
yor. 

Ama savaş ekonomisi sadece bu değildir. 
Bombalarla tahrip edilen Kürt coğrafyasında, 
hemen her karış toprağın maden arama çalış-
malarına açılması, başta Şırnak olmak üzere, 
ormanların yok edilerek, kesilen yüzbinlerce 
ağacın bile rant kapısı haline getirilmesi unu-
tulmamalıdır. 

Buna, mesela Koç Holdingin, yaptırımlar 
nedeniyle satamadığı petrolü Rusya’dan 
ucuz fiyatla alıp, TÜPRAŞ'ta işleyip, piyasaya 
yüksek fiyatla satarak edindiği, şirkete kâr 
rekorları kırdıran işlerini ekleyelim. 

Damat Selçuk Bayraktar tarafından üre-
tilen, insanlığa tek katkısı insansız cinayet 
araçları üretmek olan İHA'lar, SİHA’lar yo-
luyla edindiği serveti ekleyelim. 

Bütün bir iktidar çarkı, çeteler, sermaye-
nin bütün kesimleri, bu rant- yağma, savaş 
ekonomisinden besleniyor. ABD'nin tetikçisi 
olarak, savaşın büyütülmesi için oynanan rol, 
bu 'ekonomik modeli’ dayatıyor. 

Hastaya ilaç, çocuklara ekmek yerine silah 
tekellerine kaynak! 

Hastalar, doktorlar, eczacılar, sağlıkla ilgili 
hemen herkes, ilaç bulamamaktan şikayetçi. 
Bunun arkasında, düşük kur uygulaması 
nedeniyle yaşanan ilaç tedarik sorunu var. 

Devletin uzun 
zamandır ilaç 
şirketlerine öde-
melerini geciktir-
diği biliniyor. 2023 
bütçesinin yak-
laşık yüzde 10’u 
savaş bütçesine 
ayrılırken, sağlık 
alanına aktarılan 
bütçenin neredey-
se tamamı 'hasta 
garantili' şehir 
hastanelerine ay-
rılmış durumda. 

Gerek Eğitim 
Sen, gerekse 

birçok örgüt tarafından yapılan çalışmalarda, 
çocukların okula aç gidip aç döndüğü ortaya 
konuluyor. Meclise sunulan, okullarda her 
çocuğa bir öğün ücretsiz yemek önergesi 
iktidar partileri AKP ve MHP'nin oylarıyla 
reddedilirken, yukarıda anlatmaya çalıştığı-
mız savaş bütçesi ise aynı partilerin coşkulu 
alkışları ile kabul edildi. 

Emeklilerin maaşları yıllar içinde eridi! 
Türkiye Emekliler Derneğinin Haziran 

ayında yaptığı araştırmaya göre, Türkiye 
genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 
milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 
389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 
13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.

Araştırmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir 
gibi büyükşehirlerde hemen hemen 
her 5 kişiden biri emekli. Ve bu üç 
ildeki emekli sayısı neredeyse 5 mil-
yonu buluyor. 

Buna karşılık, emeklilerin refahtan 
aldığı pay giderek küçülüyor. En dü-
şük işçi emekli aylığı 2002’de asgari 
ücretin yüzde 40 üstündeydi. 20 yıl 
sonra asgari ücretin yüzde 36 altına 
düştü.

2002’deki düzeyini koruması için 
en düşük emekli aylığı şu anda 7.700 
TL olmalıydı. Oysa Hazine desteğiyle 
en düşük emekli aylığı şu anda 3.500 
TL! 

Rant-Yağma-Savaş Ekonomisi

Umut, fakirin ekmeğidir. Yavan, içi boş bir 
ekmek.

İşçilere emek gücünün karşılığı olarak gösterilen, 
aslında artı değeri, yani sömürüyü gizlemeye yara-
yan üç kuruşluk ücreti, işçilerin elinden almak için 
binbir yola başvuruyorlar. Vergi ve cezalar bunun 
bir yoludur. Enflasyon bir başka yolu. 

Bir de umut satarlar işçilere. ‘Belki de sıra sizde’ 
reklam spotu, bunun en özlü ifadesidir. 

Kolay yoldan para kazanmak için işçilerin önü-
ne şans oyunları konur. En fazla bir kişiye çıkacak 
ikramiye için milyonlarca kişi kuyruklara girerek 
sırasının geldiğini umar. Ama sıra hep şans oyun-
ları şirketlerinin olur. Öyle ki, son yıllarda piyango 
hep Demirören’e çıkıyor. Yani, belki de bile olsa 
sıra size gelmez! Ülkemizde, piyango, loto, toto, at 
yarışı, onlarca oyunla işçiler birbirinin parasını ala-
bilmek için yarışır. Evet, belki birileri biraz kazanır 
ama kasa her zaman kazanır, kesin olan budur. 

Bununla kalmaz. “Saadet zinciri” diye bir şey 
var. “Yemleme” yöntemi ile önce küçük miktarlar-
da kârlar veren organizasyonlar, böylece güvenini 
kazandığı insanları zaman içinde donuna kadar 
soyarak ortadan kaybolur. Ünlüler bu organizas-
yonun reklamlarında oynar, siyasetçiler boy boy 
fotoğraf çektirir, medya bu ‘iş adamlarının’ başarı 
öyküleri ile dolar taşar. Her şey bittiğinde, işçiler 
elinde elma şekerinin sapıyla kala kalır!

Aynı film, son zamanlarda bitcoin vb. yoluyla 
çevriliyor. Biraz daha rahat geçinebilmek umuduy-
la çıkılan yolda, evini, arabasını satan, kredi çekip 
büyük borçlar altına giren işçi sayısı hiçte az değil. 
Denetimsiz, sahipsiz bir alanda ‘yemlenen’ insanlar 
soyuluyor. 

Şimdilerde, borsa, iktidar tarafından bir yatırım 
aracı olarak sunuluyor. Büyük maliyetler yoluy-
la mesela dolar sabit tutuluyor, yatırım yapmak 
isteyen borsaya yönlendiriliyor. Borsada, hayali 
bir şekilde yükselen hisseler olduğu biliniyor. Sasa 
isimli şirketin CEO’su hisselerin neden yükseldi-
ğini bilmediğini söylemek zorunda kalıyor. Ama 
ekonominin dibe vurduğu ülkemizde İstanbul Bor-
sası tarihi rekorlar kırıyor. Yeni bir ‘keriz silkeleme’ 
için şartlar hazır. İşçiler, küçük yatırımcı, keriz gibi 
silkelenmek üzere her şey hazırlanıyor. 

İşçiye bir kere gücün kendinde olduğunu unuttu-
runca, onu bir sınıf olmaktan çıkarmış olursunuz. 
Ama biz işçiler bir kez kaderini eline aldığında, 
artık onun önünde hiçbir güç duramaz. İşçilerin 
gelecek için, çocukları için yapabileceği en iyi yatı-
rım, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele 
etmektir. Umudunu kendi yaratmaktır bu. 

Emin olunuz ki, örgütlü ve devrimci bir müca-
delenin kazanma ihtimali, piyangonun size çıkma 
ihtimalinden fazladır, hilesiz, hurdasız. 

İşte size ‘yatırım’ önerimiz! 

İrfan Taşkıran

Kasa her zaman kazanır ya da 
emekçinin yatırım rehberi! 
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Filleri yenecek olan karıncalar!   1. sayfadan devam

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Özellikle son 20 yılda gelişen olay-
lara devletin verdiği tepkiye bakın 
bu çeteleşmeyi açık bir şekilde 
göreceksiniz. Devletin her kademe-
si adeta bir mafya liderinin elinde, 
herkes bir yerlere çökmüş durum-
da. Örnek mi lazım. Buyurun Sü-
leyman Soylu ’ya bakın. Örnek mi 
lazım, buyurun Belediyelere bakın. 
Örnek mi lazım, Tayyip Erdoğan’a 
bakın. Örnek mi lazım, kafanızı 
kaldırın ve etrafınıza bir bakın. 

Saray Rejimi aynı zamanda 
yağma ve rant demektir. Çeteleşen 
devlet, devletleşen çeteler, ülkenin 
her karış toprağını, her zenginliğini 
yağmalamaya, oralardan rant elde 
etmeye yemin etmiş gibilerdir. Göz-
leri dönmüş şekilde saldırıyorlar. 
Bu yağma ve rant o kadar büyük ki 
ve bunlar o kadar aç gözlü ki, yeri 

geldiğinde önlerine çıkan her engeli 
aşmak için birbirlerini boğazlamaya 
bile başlayabiliyorlar. Sedat Pe-
ker’in iddiaları, işlenen cinayetler, 
verilen rüşvetler, uyuşturucu ağı. 
Bunların tamamı devletin çeteleş-
mesinin, çetelerin de devletleşme-
sinin bir sonucu olarak karşımızda 
duruyor. 

Bizler birçok şeyi göremiyoruz, 
devletin içine yerleşmiş çeteleri, 
bunların birbiri ile olan savaşlarını, 
derinlerde yürütülen işleri göre-
miyoruz. Ancak büyük bir olay 
olduğu zaman fark edebiliyoruz. 
Burjuva medyayı, saray medyasını 
takip edenler, kendilerine veri-
len her bilgiyi doğru kabul edip, 
ona göre fikir sahibi olmayı tercih 
ediyorlar. Örneğin Taksim meyda-
nında patlayan bombanın hikâye-
sinden haberdar değiller. Devlet, 
hemen ilk dakikadan eylemi 
PKK/YPG yaptı diye açıkla-
ma yaptı ve tüm burjuva 
medya haberi bu şekilde 
verdi. Ama PKK yaptı-
ğı açıklamada eylemi 
kendilerinin yapmadığını 
duyurdu. 22 Mart 2022 
tarihinde bir polis memu-
run arabasında 52.5 kilo 
bomba yakalandı ve o 
bombaların akıbetinin ne 
olduğu meçhul. Taksim-
de patlayan bomba ile 
bu yakalanan bombalar 
arasındaki bağ nedir? 

Görünen o ki devlet 

içindeki bir çete o bombaları yaka-
larken, diğer bir çete de o bombala-
rın patlamasını sağladı. Devlet için-
deki bir çete, Suriye’ye girmek için 
sınırın Suriye tarafından Antep’e 
roket fırlatırken, başka bir çete de 
Suriye’deki madenleri, zeytinleri, 
petrolü yağlamaya başladı. Bunlar 
olurken de Taksim’de, Antep’te, 
Suriye’de onlarca insan, çeteler 
arasında yürüyen derin çatışmadan 
habersiz canından oldu. 

Çetelerin derinden yürüyen sava-
şının en son örneğini İmamoğlu’na 
verilen cezada görüyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin 2023 büt-
çesi 115 milyar 250 milyon olarak 
onaylandı. Konu cumhurbaşkan-
lığı adaylığı tartışmalarına takıldı 
fakat böylesine büyük bir bütçeyi 
yönetmek, buralardan birçok çeteye 

kaynak aktarmak 
oldukça iyi bir 
olanak. Buna 
sahip olmak için 
savaşılması şaşır-
tıcı değil. Devlet 
içindeki bir çete 
İmamoğlu’nu 
siyasi yasaklı hale 
getirme hamlesi 
ile bir taşla birkaç 
kuş vurmayı 
hedeflemiş ola-
bilir. Hem İma-

moğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı 
olmasını engellemiş olacaklar, hem 
İBB’yi ele geçirmiş olacaklar, hem 
de herkesin dikkat kesildiği asgari 
ücret görüşmelerinden dikkatle-
ri dağıtmış olacaklar. İmamoğlu 
kendisine karşı yapılan bu hamleye 
Saraçhane Mitingi ile cevap verdi. 
Sonucu ne olur bilmiyoruz. Ama-
cımız çeteler arasında taraf seçmek 
de değil. Bizim tarafımız haksız 
yere işten atılan ve İBB önünde 
günlerce direnen işçilerin tarafıdır. 
Bizim tarafımız çalıştığı iş yerinde 
amirleri tarafından linç edilircesine 
dövülen, bunu duyurduğu, hakkını 
aradığı için işten atılan 
ve İBB önün-
de di-

renişe geçen Ağaç A.Ş. işçisi Bilal’in 
yanıdır. 

Bizim fil diye tarif ettiğimiz işte 
bu çetelerdir. Çeteler kendi çıkar-
ları için çatışlar. Bizler bu çatışma-
larda taraf olmayız, olmamalıyız 
da. Fakat ne halleri varsa görsünler, 
yesinler birbirilerini de diyemeyiz. 
Çünkü onlar çatışırken ezilen biz 
oluyoruz. Elde etmeye çalıştık-
ları yağma ve rant aslında bizim 
olanlardır. Bizim olanı çalmak için 
savaşıyorlar. 

Peki, fillerin altında ezilen ka-
rıncalar olarak bizler, kaderimize 
razı mı olacağız? Susup izlemeye, 
beklemeye devam mı edeceğiz? 
Bize dayatılan seçimin hiçbir anla-
mının olmadığını bilerek sandıkta 
umut mu bulacağız? Filin büyük-
lüğünden korkup, ezilmeye razı mı 
olacağız? Elbette ki hayır. 

Tek bir karınca bir filin canını bile 
acıtamaz. Karıncanın gücü kalaba-
lık olmasından ve birlikte hareket 
etmesinden gelir. Bizim gücümüz 
ise örgütlülüğümüzden gelir. 

İşçi sınıfının öz örgütü sendika-
larıdır. Haklarını sendika aracılığı 
alır ve korur. Fakat bugün geldi-
ğimiz noktada birçok sendika, işçi 
sınıfını temsil ettiğini söyleyen 
sendika, işçilerden çok patronların 

hakkını korumak için var-
dır. 80 darbesi 

sonrası 

sendikaların başına çöreklenen 
sendika mafyası ile karşı karşıyayız. 
Türk-iş bu sendikalardan biridir. 
ABD'ni anti-komünist politikala-
rının bir ürünü olarak, bizzat CIA 
desteğiyle kurulan Türk-İş, sınıfa 
ihanet nasıl edilir, her asgari ücret 
döneminde tekrar tekrar gösteriyor. 
Asgari ücret pazarlığını kendi açık-
ladığı açlık sınırı ile başlatmaları 
bunun en net göstergesidir. Türk-
İş işçilere açlığı reva görmektedir. 
Madem ki bunlar işçi temsilcisidir, 
madem ki bunlar işçi sendikaları-
dır, o zaman her sendika yönetici-
sinin maaşı da altına imza attıkları 
asgari ücret kadar olsun. Bizim 
işçilere önerimiz budur. Bir sendika 
başkanı, üyesinin aldığı maaştan 
daha fazla maaş alamamalıdır. Üye 
aidatları ile toplanan paralardan 
kendilerine lüks otomobiller, beş 
yıldızlı otellerde konaklamalar, 
lüks restoranlarda yemekler, yurt 
dışı seyahatleri olmamalıdır. 

İşçi sınıfı kendi kaderini kendi 
ellerine almalıdır. Sendikaların 
başına çöreklenmiş bu sendika 
mafyasından kurtulmalıdır. Kendi 
sendikalarını kendisi yönetir hale 
gelmelidir. Yönetmekten korkma-
malıdır. 

Bu dediklerimiz bir günde olacak 
şeyler değildir. Bunun için işçile-
rin örgütlenmekten başka çareleri 
yoktur. Herhangi bir sendikaya 
üye olmaları yetmez, o sendikanın 
yönetimine talip olmaları ve bunu 

başarmaları için daha derinden 
örgütlenmeler geliştirmeli-

dirler. İşyerlerinde birimler 
kurmalıdırlar. Komiteler 

oluşturmalıdırlar. Siyasal 
bilinç gelişmeden sen-
dikal bilinç gelişmez. 
Bunun yolu da siyasal 
örgütlülükleri geliştir-
mektir. 

Onlar fil ise biz karın-
cayız ve onlardan çok 
daha kalabalığız. Fille-
rin ayaklarının altında 
ezilmek yerine birlikte 
hareket ederek o filleri 
alaşağı edecek güç bizde 
var.
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İstiklal Caddesi’nde kadınlar 
yasaklara rağmen sokakları 
terk etmedi

25 Kasım Kadın Platformu’nun 
çağrısıyla kadınlar, Beyoğlu Kay-
makamlığı’nın yasak kararına ve 
İstanbul Valiliği’nin İstiklal Caddesi 
çevresinde her türlü etkinliği yasak 
ilan etmesine karşın geri adım 
atmadı.

Kadınların Beyoğlu Tünel Mey-
danı’nda toplanmasını engellemek 
için Gezi Parkı’ndan Karaköy’e 
kadar bütün bölgeyi ablukaya alan 
polis yine de yüzlerce kadının Tü-
nel çevresinde buluşmasını engelle-
yemedi. Polisin Tünel çevresindeki 
buluşmaya saldırması üzerine 
eylemler Şişhane’den Haliç kıyı-
sına kadar geniş bir alana yayıldı. 
Polis saldırılarında yüzlerce kadın 
gözaltına alınırken, gazetecilerin 
görüntü alması engellendi, görüntü 
alınamayan anlarda kadınlar darp 
edildi. Bütün şiddet gösterisine rağ-
men Beyoğlu çevresi “Susmuyoruz, 
korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, 
“Jın, jiyan, azadî!” sloganlarıyla 
yankılandı.

Polisin Tünel çevresindeki buluş-
maya saldırması üzerine eylemler 
Şişhane’den Haliç kıyısına kadar 
geniş bir alana yayıldı. Galata Kule-
si’nden Tünel’e çıkması engellenen 
kadınlar Şişhane üzerinden Kara-
köy’e doğru sloganlarla yöneldi. 
“Hayatlarımız bizim, aileniz sizin 
olsun” yazılı pankartla bir süre 
yürüyen yaklaşık 50 kadın önlerini 
kesen polislerin destek ekipler ça-
ğırmasının ardından darp edilerek 
gözaltına alındı. Bu duruma tepki 
gösteren bir grup kadın da “Roja-
va’dan Rojhilat’a direnen kadınlar 
tarih yazıyor” yazılı bir pankartla 
Tersane Caddesi’nde yürüyüşe geç-
ti. Bu grup da yine çembere alına-
rak gözaltına alındı.

Haliç Metro Köprüsü’nde 
sloganlar

Bir süre kadınlar Haliç kıyısında 
harekete geçti. Metro Köprüsü’ne 
“Kadın cinayetlerine isyandayız” 
yazılı bir pankart asılırken, kıyıda 
da yine onlarca kadın “Özgürlü-
ğümüz için susmuyoruz, hayat-
larımızdan vazgeçmiyoruz, erkek 
devlet şiddetine itaat etmiyoruz” 
yazılı bir pankartın arkasında slo-
ganlarla toplanıp kısa bir açıklama 
yaptı. “Bir kadının, bir LGBTİ+’nın 
daha katledilmesine izin verme-
yeceğiz, AKP rejimini yeneceğiz!” 
diyen bu grup da polis saldırısı-
na uğradı. Polis saldırısı üzerine 
buraya gelmek isteyen bir başka 
grup kadın da yine polis saldırısına 
uğradı. Saldırılar tepkileri, tepkiler 
saldırıları izledi ve onlarca kadın da 
burada gözaltına alındı.

27 Kasım’da Kadın örgütlerinin, 
Kadıköy'de düzenlemek istediği 
eylem de Kadıköy Kaymakamlığı 
tarafından yasaklandı. Kadıköy'de 
toplanan kadınların eylemine polis 
müdahale etti.

Ankara’da Kadınlar Sakarya 
Caddesi’nde buluştu

Ankara Kadın Platformunun 
çağrısıyla kadınlar Sakarya Cadde-
si’nde bir araya geldi. Ana pan-
kartın, polis tarafından keyfi bir 
şekilde içeri alınmaması üzerine 
kadınlar, “Pankartımızı almayarak 
sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. 
Bunu kabul etmiyoruz” dedi. Pan-
kart kadınların tepkileri üzerine 
alana alındı.

Basın açıklamasında, “Kadınlara 
yönelik saldırıların her geçen gün 
derinleştiği ve kadınların dünyanın 
dört bir yanında diktatörlere karşı 
örgütlendiği, direndiği, isyan ettiği 
bir süreci yaşıyoruz. Kadına yönelik 
şiddeti önleme yükümlülüğü olan 

devletin, kadınlara yönelttiği ceza-
sızlık politikasıyla, erkek yargı me-
kanizmasıyla, İstanbul Sözleşmesi 
başta olmak üzere kadın kazanım-
larını hedef alan hukuksuz uygu-
lamalarıyla şiddetin faili durumda. 
Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın 
ölümleri her geçen gün artarken, 
bu ölümlere ilişkin etkin soruş-
turma yürütülmüyor, cinayetlerin 
üstü kapatılmaya çalışılıyor. Gülis-
tan’ı, İpek Er’i, Nadira’yı, Ceren’i 
unutmuyoruz. Kadın cinayetlerini 
olağanlaştıran erkek adalete itaat 
yok isyan var demek için sokağa 
çıkıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TİHV 25 Kasım’a 
dair Hak İhlalleri 
Raporu hazırladı

TİHV Doküman-
tasyon Merkezi, 25 
Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücade-
le Günü’nde yaşanan 
hak ihlalleri raporlaş-
tırdı. Rapora göre 25 
Kasım yürüyüşü için 
bildiri dağıtan 8 kişi 
gözaltına alınırken 
birçok ilde etkinlikler 
yasaklandı. Ayrıca 
ülke genelinde yapı-
lan 25 Kasım eylem-

lerinde 380 kişi gözaltına alınırken 
3 kişi de yaralandı.

Sosyalist Kadın Hareketi’nden 
açıklama

İstanbul’da 25 Kasım ve 27 Ka-
sım’da yapılan eylemler hakkında 
değerlendirme yazısı yayınlayan 
Sosyalist Kadın Hareketi, devletin 
yasaklarına karşı kadınların irade-
sini güçlü bir şekilde ortaya koydu-
ğunu; Taksim ve Kadıköy sokakla-
rında “Susmuyoruz, korkmuyoruz, 
itaat etmiyoruz” sloganlarını yük-
selttiğini ifade etti. SKH açıklama-
sını “Sokaklarda görüşmek üzere” 
diyerek bitirdi.

EMEKÇİ KADIN

Emeğimiz, Bedenimiz, Doğamız İçin Adalet Biziz!

25 Kasım’da kadınlar sokaklarda!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele 
Günü’nde, kadınlar tüm dünyada şiddete, tacize ve tecavüze 
karşı sokakları ve meydanları doldurdu. Anadolu’da ve 
Kürdistan’da kadınlar tüm engellere rağmen sokaklardaydı. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 
her ay düzenli yayınladığı iş cinayetleri 

raporunun Kasım ayı verilerini paylaştı. 
Açıklanan raporda, Kasım ayında 4’ü 
kadın, 7’si çocuk, 4’ü mülteci olmak üzere 
127 kişinin iş cinayetlerinde yaşamını 
yitirdiği, son 11 ayda ise bin 658 işçinin iş 
cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Verilere göre 2022 yılında her gün “en az” 
5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İş 
cinayetleri “mevsimlik çalışmanın arttığı” 
Mayıs-Eylül periyodunda artış gösterirken, 
son 11 ayda 94 kadın katledilirken, ucuz 
işgücünde ve güvencesiz koşullarda çalış-
tırılan 84 mülteci ve göçmen de katledildi. 
Sayısı giderek artan göçmen işçi cinayetleri-
nin yüzde 67’si Suriyeli ve Afganistanlı. Bu 
durum Türkiye’de “göçmen işçiliğin mülte-
cilik temelinde hayata geçtiği” gerçeğini de 
ortaya koyuyor.

Raporda göçmen işçi ölümlerinin bir kıs-
mında kimlik bilgilerine bile ulaşılamadığı 
kaydedilirken, “Kayıtsız çalışan göçmenle-
rin yaşamını yitirmesi ise patronlar tarafın-
dan ‘kolaylıkla’ saklanıyor” denildi.

11 ayda 94 kadın iş 
cinayetinde yaşamını 
yitirdi
İSİG Meclisi, Kasım ayı iş cinayetleri 
raporunda, son 11 ayda 94 kadının 
ve 61 çocuğun iş cinayetlerinde 
katledildiğini açıkladı.
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Çoğunluğumuzun 
çocukluk yaşlarında 

kurduğu bir hayalin 
kırıklığından bahsediyor 
Katar bizlere, esasen Katar 
sürecin bugün öznesi. 
Mahallede top oynarken 
kendinizi medya popüleri 
bir sporcunun yerinde 
hayal etmiş olduğunuzu 
tahmin ediyorum, 
tüm komşularınızı 
gururlandırmak adına topu 
sürdüğünüz bir mahalle 
maçı düşünün, elbet bu 
görkemli anın tanıklarının 
da olmasını istersiniz. 

Sujan Miah’da bu ha-
yallere sahip bir emekçi 
idi, Bangladeş’ten Katar’a 
ulaştığında. Alın teri ile inşa 
edeceği stadyum projesini 
görüntülü bir arama ile 
abisi Jamal Mollah ile pay-
laşıyor Sujan. Stadyum’da 
seyirci olma ümitleri ile 
birlikte elbette. Hakkıdır, 
bileğinin gücü ve alın teri 
inşa edecek o görkemli 
yapıyı. Jamal, artık karde-
şini görme imkanına sahip 
değil, dünya kupası stad-
yumu inşaatında aşırı sıcak 
ve kötü koşullar yüzünden 
Sujan hayatını kaybetti.

Katar'da binden fazla 
Bangladeşli aile bir oğlunu, 
babasını, erkek kardeşini 
veya kuzenini kaybetti. Bu 
konuda yayınlanan beş 
bölümlük ‘Katar'ın Köleleri’ 

dizisi için Bangladeş'teki 
ziyaret edilen akrabalardan 
bir tanesi de Jamal.

Kitlesel bir övgü, hepimizi 
mutlu edecektir şüphesiz. 
Bir Dünya kupası bu ma-
sum hayallerin merkezine 
saf bir arzu nesnesi olarak 
yerleşmeyi hak ediyor mu-
dur?

Katar 2010 yılında, bu-
günlerde düzenlenen 
Dünya Kupası için büyük 
çaplı bir inşaat sürecine 
başladı. Katar yönetiminin 
tek kaygısı ise, dünya spor 
gündeminin merkezi olacak 
bu organizasyonda gövde 
gösterisi yapmak. Bu uğur-
da canlarını hiçe sayacakları 
emekçilere muhtaç Katar, 
bugün bizlerin dünya futbol 
gündemidir. 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü verilerine göre 
Katar’da bulunan yaklaşık 
1,5 milyon emekçi, tüm gün 
boyunca süren aşırı sıcak ve 
susuzluk ile mücadele dolu 
bir mesaiyi tamamlıyor. Ya-
şam koşullarının pahalılığı 
ile tanınan Katar’da emekçi-
ler, düşük ücret ve barınma 
dışında karşılanmayan tüm 
ihtiyaçları, sefalet koşulla-
rıyla ölüme sürükleniyor. 
İçme suyunun olmadığı, 
klimasız ve kötü hijyen 
koşullarına, yaşamı pahası-
na katlandıklarını belirtiyor 
emekçiler. 

Doha’da son dönemde 
inşa edilen kanalizasyon 
sistemi, 20 adet gökdelen 
gibi gösteri emarelerini de 
dahil ettiğimizde, Katar’da-
ki göçmen işçi cinayetleri-
nin stadyum inşası ile sınır-
lı kalmadığını da anlamak 
mümkün. Spor tarihinde, 
Pekin Olimpiyatları’ndan 
Brezilya Dünya Kupası’na 
kadar yakın tarihteki ulus-
lararası spor müsabakaları 
için ölen emekçilere, Katar 
henüz netleşmeyen fakat 
iddialar dahilinde 1.200 ile 
10.000 arasında değişen iş 
cinayetlerini ekliyor. 

Göçmen işçi cinayetlerinin 
Katar’a tabi olmadığını ve 
organizasyona sahiplik ya-
pacak bir kapitalist ülkenin 
de stadyum emekçilerine 
hak ettiği değeri verme-
yeceğini biliyoruz. Büyük 
sponsorlukların, reklam ve 
medya anlaşmalarının dahil 
olduğu, spor pazarlaması-
nın zirvelerinden bir tanesi 
olan Dünya Kupası’nın, 
trend tüketim alışkanlıkları 
ve yaşam tarzından uzak 
Katar’da ve tarihteki ilk kış 
mevsimi Dünya Kupası ola-
rak düzenlenmesini sağla-
yan etmenlerin ne olduğuna 
da göz atmakta fayda var. 

2010 yılında FIFA Başkan 
yardımcısı Platini, Katar’da 
düzenlenecek olan Dün-
ya Kupası fikrine, futbol 
kültürlerinin olmaması ve 
Avrupa kıtasından gelecek 
taraftarlar için zorlu ülke 
yasakları gerekçesi ile sıcak 
bakmıyordu. Bu koşullar 
üzerinden değerlendirildi-
ğinde, hala sıcak bakmıyor 
olduğunu düşünmemek 
elde değil, zira Katar hala 
aynı fakat Platini, projeye 
ikna. Dönemin Fransa Cum-
hurbaşkanı Sarkozy dave-
tinde düzenlenen yemekte, 
Katar Başbakanı Şeyh 
Hamad Bin Jassim Al-Thani 
ve birkaç yıl içinde babası-
nın yerini alacak olan Şeyh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani 
isimlerinin Platini’yi harika 
bir futbol ülkesi oldukları 
yönünde ikna etmiş olduk-
larını düşünmüyoruz. Ya da 
Zürih’te açıklanacak olan 
ev sahipliğinin, açıklama 
öncesi El Cezire kanalında 
haber olarak servis edilme-
sinin de. Tekelci basının, 
Katar’dan daha iyi bir fut-
bol ülkesi bulamayacakları 
tezine dayanarak gerçekleş-

tiği ihtimali de hesaplarımız 
arasında değil. Akabinde 
yürütülen soruşturma 
içerisinde de pek çok FIFA 
yetkilisi yolsuzluk ispatları 
ile tutuklandı; sofrada bu-
lunan 4 karar merci hariç! 
Devam eden süreçte, Katar 
sermayesi Fransa’nın köklü 
kulüplerinden Paris Saint 
Germain’i satın aldı. 

Katar’ın Dünya Kupası 
ev sahipliği için ikna edici-
liğinin iyi yemek ve sohbet 
olduğu da ayrıca değer-
lendirmelerimiz arasında 
değil. 90’ların ikinci yarısın-
da kurulan Al Jazeera, batı 
standartlarını taşıyan böl-
genin önemli medya gücü 
idi. Coğrafyada ABD’nin 
ve emperyalizmin sözünün 
taşınması için önemli roller 
üstlendi. Aspire Academy 
gibi Afrika ve Ortadoğu 
gençlerinin sporcu olarak 
yetiştirilmesi için kullanılan 
üsler ve El Udeyd gibi Ame-
rika’nın üssü konumunda 
bir askeri konuşlanma da 
emperyalistler tarafından 
takdir edilmiş olmalı. Do-
ha’nın, Suriye’deki cihatçı 
çeteler için harcamalarının 
2 milyar doları bulduğu 
söyleniyor. 90’ların ikinci 
yarısı ile başlayan bu süreç 
içerisinde emperyalistler 
için merkezi konumda yer 
almak isteyen Katar, sadece 
Dünya kupası için değil, 
Tenis, Golf gibi spor orga-
nizasyonları ve otel inşaları 
dahil birçok yatırımı emek-
çilerin canları pahasına 
çalışmaları ile inşa ediyor. 

Sermayenin bu çalışma 
ortamı, popüler seyirci 
kitlesine sahip bir spor 
branşını içerdiğinde ise, 
yaşam koşulları, işçi hakla-
rı, LGBTİ hakları ve temel 
özgürlükler üzerinden bir 
dizi tartışma ile büyüteç 
Katar’a tutulmaya başlandı. 
Katar yönetiminin bas-
kıları ile FIFA tarafından 
yasaklanan, LGBTİ hakla-
rını işaret eden ‘one love’ 
pazubandının takılmasına 

ilişkin yasağı protesto eden 
Almanya futbolcularına, 
TC yönetimine dair desteği 
sonrasında kadro dışında 
bırakılan Mesut Özil ile 
yanıt veren seyirci kitlesini 
de, Hollanda, Belçika, İngil-
tere gibi yasalarında, insan 
hakkı ihlallerine göre Katar 
kıyasına ilişkin görece adil 
olarak bahsedilen ülkelerin 
bu yasağa uymasının da, 
kurallara saygılarından 
olduğunu düşünmüyoruz 
elbette. Birbirlerine çarp-
makta da bir beis görme-
mek ile birlikte.

Sermayenin Dünya ku-
pasındaki faaliyetlerinde 
sportif olarak bulunamayan 
TC ise, tüm bu projelerin 
alt yapısında çalışan inşaat 
firmaları, sıcak para giri-
şinde kendilerine uzatılan 
yardım eli için, tabağı boş 
göndermemek adına insan 
haklarına dair ihlallerde 
maharetlerini ustaca sergi-
leyen polislerini de Katar’da 
görevlendirerek selamladı. 

Tüm bu yaşananlar 
sporun tekil bir gündemi-
nin skor olmadığını gözler 
önüne sermektedir.

Dünyanın endüstriyel 
spor işleyişinin tüm arızala-
rının gözler önüne serildiği 
bu sürecin tartışma nok-
talarının tekil bir ülkeden 
ibaret olduğu ihtimali de 
hesaplarımız arasında değil. 
Sporun bir propaganda 
yöntemi olarak ele alınması, 
insanlık tarihinde olduk-
ça eski bir tarihe sahip. 
Atina’da M.Ö düzenlenen 
bir olimpiyatta, emekçiler 
sermaye sahiplerinin baş 
tacı değillerdi. Anadolu’da 
yağlı güreşlerde seçilen ağa, 
meydanın güreşte en maha-
retlisi ya da halkımızın en 
saygını değil. 

Brezilya’da düzenlenen 
2014 Dünya Kupası için fa-
velalarındaki isyanlar, Evsiz 
İşçiler Hareketi, bugün de 
bizlerin gerçekliğini aynı 
güncellik ile taşımakta. 

Katar hangi Dünya'nın kupası? 

Kapitalizm Çürümüştür, Devrim İnsanlığın Dirilişidir!

Koralp Selçuk
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Ya Ölü Yıldızlara Hayatı Götüreceğiz, Ya Dünyamıza İnecek Ölüm!

Muğla’nın %59’unun maden aramaya 
ruhsatlandırılmasına, çimento 

fabrikasına, kıyıların sermaye güçleri tarafından 
yağmalanmasına, Akbelen’in termik santrale 
kurban edilmesine, Datça’nın yat limanına 
açılmasına karşı halk, yaşam alanlarını 
savunmak için Muğla Mehmet Ali Eren 
Parkı’nda bir araya geldi

Mehmet Ali Eren Parkında toplanan kitle, 
“Muğla için çok geç olmadan yaşam alanlarımızı 

savunuyoruz” yazılı ortak pankart 
açarak, “Havama, suyuma, topra-
ğıma dokunma”, “Akbelen Orma-
nı’nı vermeyeceğiz”, “Deştin çayı 
özgür akacak”, “Dinamitçi Sinpaş 
Marmaris’i terk et” sloganları 
eşliğinde Muğla Açık Otoparkı’na 
yürüyüş düzenledi.

“Kabul edilemez kararlar halkı 
yoksullaştırdığı gibi canından da ediyor” de-

nilen açıklamada, Bartın Amasra’da yaşamını 
yitiren maden işçileri anıldı.

Muğla’da ‘Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz’ mitingi

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 

Kurum, Meclis'te bütçe 
görüşmeleri sırasında yurt 
dışından Adana'ya getirilen çöp 
yığınlarına yönelik eleştirilere 
"Çöp ithal etmiyoruz, ham 

madde ithal ediyoruz" dedi.
Türkiye, geçen yıl ithal ettiği 

518 bin 80 ton plastik atıkla 
Avrupa’nın plastik çöpünü en 
fazla alan ülke olmuştu. Türki-
ye 2020 yılında 775 bin ton plas-
tik atık almıştı. Nisan 2021’de 

Greenpeace’nin saha araştırma-
sına göre çoğunluğu İngiltere 
ve Avrupa Birliği ülkelerinden 
ithal edilen plastik atıkların 
Adana ilinde yasadışı bir şekil-
de çevreye döküldüğü ve açıkta 
yakıldığı tespit edilmişti.

"Çöp ithal etmiyoruz, hammadde ithal ediyoruz" savunması

Küresel iklim krizini ve meteorolojideki 
gelişmeleri değerlendiren İstanbul Teknik 

Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilıcak, zaman 
zaman tahmin edilenden soğuk dönemler 
yaşansa da dünya genelinde sıcaklıkların 
yükseldiğini belirterek, “Günümüzdeki iklim 
değişikliğinin bir numaralı sebebi doğaya 
saldığımız karbon, sera gazı miktarı. O da 
battaniye etkisi sağlayıp sıcaklıkları artırmaya 
başlıyor. Bu yavaş yavaş olan bir şey. Hemen 
bir anda artmıyor. Sıcaklık ortalaması 1 
derece arttığında insanlar bunu önemsiz gibi 
görebiliyor ama bütün dünyanın 1 derece daha 

ısınması büyük bir olay” dedi.

‘Bir anda kış yok olmayacak’
Dünya genelinde artan sıcaklık-

lar mevsimlerin yaşanma sürecini 
de doğrudan etkiliyor. Söz konusu 
değerlendirme yapılırken yıl içerisin-
de yaz ya da kış olarak tanımlanan 
günlerin sayılarına bakılıyor. TRT’den İlyas 
Umut Özacar’a konuşan Doç. Dr. Mehmet Ilıcak, 
“Yaz olarak kabul ettiğimiz dönemin gün sayısı 
artıyor. Kış olarak kabul ettiğimiz gün sayısı da 
azalıyor. Bir anda kış yok olmayacak. Kışların 
gün sayısı azalacak. Bazen şiddeti artacak. Bu 

günlerin ekstrem olayları da artmaya başlaya-
cak. Örneğin yazın sıcak hava dalgasının sayısı 
artacak, kışın bazı yerlerde bir anda aşırı soğuk-
lar gelerek hava eksi derecelerin altına düşecek. 
Bu da yaklaşan büyük problemlerden” diye 
belirtti.

Yeni Yaşam

Yazlar uzarken, kışlar kısalıyor

Muğla’da ekoloji örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, siyasi parti ve kitle 
örgütlerinin içinde yer aldığı 83 kurum çevre katliamlarına karşı miting 
düzenledi. Giderek artan ekolojik saldırılara ‘dur’ demek amacıyla 6 Kasım 
Pazar günü Muğla’da düzenlenen “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı 
Savunuyoruz Mitingi”ne büyük katılım oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkeye yurtdışından 
getirilen çöplere yönelik eleştirilere dair "Çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal 
ediyoruz" dedi.

Sonbahar ve ilkbahar mevsimleri kısalıp yazlar uzarken, kışlar ise kısalmaya 
başladı. Uzmanlara göre küresel anlamda sera etkisi yapan gazların atmosfere 
salınması bir an önce son bulmazsa bu sorun artarak devam edecek. 

Pilarget Vadisi’nde yapılmak istenen HES için, 
Rize İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği ‘Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararını 

17.02.2021 ve 06.04.2022 tarihlerinde 2 kez iptal 
etmişti. Bunun üzerine şirket, hukuki sürecin 
devam etmesine rağmen, Danıştay’a başvurdu. 

İptal kararının gerekçelerini ortadan 
kaldırdığını iddia eden şirketin, 2009/7 
adlı genelgeye dayandırarak sunduğu 
yeni proje dosyası, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 
kabul edilerek değerlendirmeye başlandı. 
HES projesi için hazırlanan imar planları 
Artvin Belediyesi Meclisi’nde AKP’li ve 
MHP’li üyelerin oylarıyla onaylandı.

Danıştay HES projelerini iptal etti
Pilarget Vadisi sakinleri, 9 yıl süresin-

ce sürdürdüğü hukuk mücadelesinin 

sonunda Danıştay’ın aldığı kararla mutlu oldu. 
Danıştay’ın HES projelerinin iptali ile ilgili aldığı 
karar şöyle:

“İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların 
temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. Mad-
desinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. Rize İdare Mahkemesince verilen 
16.06.2022 tarihli kararın iptaline ilişkin kısmı ve bu 
kısmın dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, 
bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, 
temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın temyiz 
edilen kısmının onanmasına, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine, karar ve düzeltme yolu-
nun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliğiyle 
karar verildi.”

Arhavi'de HES projesine karşı üçüncü hukuk kazanımı
Arhavililer, Nafiz Zorlu’ya ait AB Enerji Üretim Şirketi tarafından kurulması planlanan HES projesine karşı 9 yıl önce başlattığı 
hukuk mücadelesini üçüncü kez kazandı.
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İşçi Sınıfı Ya Örgütlüdür Her Şeydir, Ya Değildir Hiç Bir Şeydir!

Öncelikle merhaba. Bize kendiniz-
den bahsedebilir misiniz? 
Ben Gökhan Taşyürek. 2020 yılın-
dan beri Bekaert'te çalışıyorum. İş 
yeri temsilcisiyim. Evliyim. Çocu-
ğum var. 
Bekaert ne üretiyor? Firma hakkın-
da kısaca bilgi verebilir misiniz? 
Bekaert, Belçika menşeili bir firma. 
Araba lastiklerinin içindeki çelik 
kortları üretiyoruz. Dramiks de-
diğimiz inşaatlarda kullanılan bir 
tel üretiyoruz, bunları üretiyoruz. 
Buradaki filmaşin dediğimiz ham 
maddeyle beraber bunu banç, örme 
yaparak çeşitli konstrüksiyonlarda 
çeşitli ürünler üretiyoruz. 
Fabrikada çalışma koşulları nasıl? 
Çalışan sayısı nedir?
Bizim çalışan sayımız, yaklaşık 400 
mavi yakamız var, beyaz yaka ve 
müteahhit (taşeron) arkadaşlar-
la beraber toplamda 500 çalışan 
var fabrikada. Çalışma koşulları-
mız bizim, 7 gün 24 saat, 365 gün 
çalışma esaslı. Üç vardiya olarak 
çalışıyoruz, 8 saat dilimler halinde. 
Altıya iki dediğimiz vardiyalardaki 
çalışma sistemi var. Altı gün çalışıp 
iki gün hafta tatili yapıyoruz. Bu 
şekilde...
Toplu iş sözleşmesi süreci nasıl 
gelişti? Şu an ne durumdasınız? 
Bizim sözleşmeye resmi olarak baş-
langıcımız normalde Eylül ayında 
ama biz biraz daha erkenden bir 
hazırlık yapıp işverene sunduk. Bu 
yıl için saat ücretlerine yüzde 130 
ve sosyal haklarımıza da yüzde 150 
zam talebimiz oldu. Bizim ortalama 
saat ücretimiz 43,4 lira. Bunu 100 li-
raya tamamlamak istedik; 56 liralık 
bir zam teklif ettik işverene. 
Bunun dışında sosyal haklar tam 
olarak nasıl talep edildi? 
Sosyal haklarımıza da yüzde 150’ye 
tekabül edecek şekilde artış istedik. 
Bunlar, işte yakacak yardımı, çocuk 
parası... Aylık aldığımız alışveriş 
çekimiz var, onda yüzde100 istedik. 
Bayramlarda yine yüzde 150 zam 
talebimiz oldu. İşveren, bu sosyal 
haklarda yüzde 100’ü kabul ediyor 
ama saat ücretinde tıkandık. 100 
lira talebimizi ilk baştan 61 lira gibi 
bir öneriyle karşıladı. Ondan sonra 
ikinci toplantıda 62, son toplantıda 

da 65 liraya çıktı ama buradaki za-
man dilimleri çok uzundu. Bizim o 
gün, yani Temmuz-Ağustostaki tek-
lifimiz şu an bile çok farklı yerlere 
evrildi. Enflasyon karşısında eridi... 
Belçika menşeli bir firma olduğu-
muz için buradaki yönetim şöyle 
itiraz ediyordu; “Yüzde 27,8 şeklin-
de açıklanan bir 6 aylık enflasyon 
var, sizin talebiniz yüzde 130, biz 
bunu Belçika'ya anlatamıyoruz.” 
Yani burada zorlandık; reel enflas-
yonla açıklanan TÜİK'in enflasyonu 
arasındaki fark bizi çok zorladı. 
O yüzden de süreç biraz uzadı 
ve buraya kadar evrildi. Yani hiç 
beklemediğimiz bir şey. Neden 
beklemiyoruz? 6-7 yıldır fabrikanın 
bize vermiş olduğu bütün hedefleri 
işçiler olarak tutturduk. Yani ve-
rimlilik olsun, kalitedeki başarımız 
olsun falan -ki bu yıl 2022’de mese-
la- Belçika'nın Bekart'ın tüm fabri-
kalarının içinde hiç kalite problemi 
olmayan müşteri şikâyeti olmayan 
tek fabrikayız ve biz bu süreç içinde 
pandemi de dahil defalarca kere 
üretim rekorları kırdık. Verimliliği 
arttırdık, maliyeti düşüren birçok 
şeyimiz var. Buna rağmen bize bu 
şeyler reva görülmesi, işçiler arasın-
da da bir isyana neden oldu. Genç 
işçiler olsun, eski tecrübeli işçiler 
olsun, ‘ne olursa olsun, biz bu greve 
çıkacağız’ modundaydık... 
Yani bir nevi herkes son noktasına 
kadar gelmiş durumda...
Aynen öyle yani, hem zaten Tür-
kiye'de yaşamak zor. İşçi sınıfı için 
her şey çok zor. Bir de bunun üzeri-
ne Belçika'nın, bizim güvendiğimiz, 
her türlü hedefini tutturduğumuz 
patronların da bize böyle davran-
ması bizi üzdü yani. Bitmeyen 
sözleşme yoktur. Ama biz içeriye 
döndükten sonra eskisi gibi olur 
muyuz, olmaz mıyız? Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak. O bir gerçek 
yani... 
Asgari ücret görüşmeleri hâlâ de-
vam ediyor. Asgari ücret her geçen 
gün, ya da işte her sene tekrar tek-
rar görüşüldüğünde daha da ortala-
ma ücret haline gelme durumunda. 
Yani aslında bütün toplumu ilgi-
lendiren bir iş sözleşmesine dönmüş 
durumda. Ama masaya baktığı-
mızda işçi sınıfını temsilen aslında 
orada kimseyi göremiyoruz. Çünkü 

var olan işçi 
temsilcisi sen-
dika, işveren 
sendikasından 
daha düşük 
bir miktarda 
ücret belirledi. 
İşçi sınıfı bu 
düzeneği nasıl 
yıkacak?
Ya işçi sını-
fı, yani nasıl 
akıllanacak ben de anlamış değilim. 
Yıllardır temsilcilik yapıyorum, biz-
deki taşeronda çalışan arkadaşların 
-birçoğunu kadroya kazandırdık 
yani- ama baktığımızda çok geride-
yiz, işçi sınıfının kültürel ve eğitim 
olarak yükselmesi lazım. 
Yani bazı gerçekleri artık görmemiz 
lazım. Sendikaların da bir sendikacı 
olarak, işçi temsilcisi olarak biraz 
özeleştiri yapıp biraz kendilerine de 
çeki düzen vermesi lazım. İşçiler, 
bazı sendikalarda işveren ile sendi-
ka arasında eziliyor. İşçinin siyaseti 
olmaz. Neden diyorum? Ben bunu 
bütün arkadaşlarımla da konuşuyo-
rum. Bizim yanımızda olan, işçinin 
yanında olan, işçi sınıfına faydası 
olan siyasetin yanında dururuz. 
Bize faydası olmayan siyasetin de 
karşısına geçeriz. Bizden bir daha 
oy almaması lazım. Ama bizim işçi 
sınıfında maalesef takım tutarmış 
gibi siyasi görüşlerimiz hareketleri-
miz devam ediyor. 
Şimdi son geldiğimiz noktada yine 
Cumhurbaşkanımızın gece yarısı 
almış olduğu kararı (grev yasağı) 
gören, ona gönül veren, ona oy atan 
insanların bile tepkisini çekti. Yani 
milletle konuşuyoruz. Diyor ki ‘ya 
bunu bize nasıl yapar?’ Anlamamız 
lazım artık, yaparlar. Gecenin üçün-
de yasaklıyor, gerekçe ne; “milli 
bekayı zedeleyici hareket!” Yani biz 
burada vatan haini miyiz de bize 
bunu reva görüyorlar? Bütün her 
yerden tepki geldi. 
Ya yavaş yavaş da, ha bu çok yavaş 
oluyor. Bir uyanış var bence. İşçi 
sınıfındaki yeni Z kuşağında daha 
çok etkisi olacağına inanıyorum 
ben, çok şeyler değişir. Masada işçi 
sendikaları, Türk-İş falan oturuyor 
ama nerenin sendikası olduğunu 
ben bilmiyorum. Bu yani sarının da 
en sarısı galiba. Bu kadar olmaz. 

Bu adamlar bizi temsil edemez ama 
bu adamları da oraya getiren yine 
işçiler. Ben bunu anlamıyorum. 
Biz DİSK'e bağlıyız. Biz şubemizde, 
genel merkezde oturuyoruz, çatır 
çatır yeri geldiğinde eleştirileri 
birbirimize karşı konuşuyoruz da. 
Bizim öyle bir özgürlüğümüz var. 
Bu, yanlışı gördüğümüzde düzelt-
melerini veya biz yanlışsak onların 
bizi düzeltmelerine neden oluyor. 
Mükemmel değiliz ama şu an için 
bence sendikalar içindeki en iyi 
durumda da biz varız. Biz burada 
hem temsilci olarak işçi arkadaşla-
rın eleştirilerine açığız, şube olarak 
da açığız, genel merkez olarak da. 
Bizdeki bu özgürlük ve demokrasi 
diğerlerine göre yüzde yüz olmasa 
da çok daha iyi durumda yani.
Asgari ücret tartışmalarında birçok 
sendika belirli ücretler açıkladı-
lar. Yoksulluk sınırı da aldı başını 
gidiyor. Çıtayı acaba biraz düşük 
mü tutuyoruz?
Ya orada açıklama yapan işçi 
sendikaları çıtayı düşük tutuyor. 
DİSK'in açıkladığı bir rakam var, 
tamam yüksektir. Yani ben de şunu 
söylüyorum, bu kendi fikrim; hani 
ne kadar yüksek tutarsan tut. Yani 
bir yumurta bugün 3 lira. Beş lira 
olduktan sonra 10 bin lira, 13 bin 
lira maaş alsan ne fayda? Yani fiyat 
artışları olduktan sonra senin maa-
şının 5 bin lira yukarısı, üç bin lira 
aşağısı olup olmaması da çok şey 
fark etmez. Mesela biz Mart ayında 
bir zam aldık. O, iyi falan derken 
Mayıs’ta dedik ki ya bu yetmiyor. 
Hani benim zam alıp almamam 
önemli değil. Benim alım gücümün 
aldığım zamla ne kadar önüne ge-
çiyorum ne kadar gerisinde kalıyo-
rum o önemli. 
Şu an ortalama 20 bin liraya ya-
kın bir zam talebimiz var. Ama bu 

"Bize reva görülenler işçiler arasında isyana 
neden oldu; ne olursa olsun, biz bu greve 
çıkacağız dedik!"
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu İzmit 
Alikahya’daki Bekaert fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşma 
sağlanamaması üzerine 13 Aralık’ta greve çıkma kararı alındı. Hükümet, 
Anayasaya aykırı olarak grevi yasakladı. İşçiler yasağı tanımadı ve 
sendikalarıyla birlikte greve çıktılar. 

İşçi Gazetesi Kocaeli muhabirimizin grev alanında Bekaert işyeri 
temsilcisi Gökhan Taşyürek ile 14 Aralık’ta yaptığı röportajı okurlarımızla 
paylaşıyoruz...
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Temmuz'daki 20 bin lira. Kafamıza 
göre o zaman iyiydi ama şimdi 
geldiğimiz noktada hani bir birkaç 
ay sonra bu 20 bin lira da yetmeye-
cek hale geliyor. Yani üniversitede 
okuyan çocuğum var ki birçok 
arkadaşım öyle. Ve artık ayda 7-8 
bin lira yetmemeye başladı. Yani ne 
yapacağımızı şaşırdık...
Sanki şöyle bir durum da söz ko-
nusu. Asgari ücretin sadece ücret 
olarak tartışılması, ücrete sığdırıl-
ması yetersiz bir konu. Hani üc-
retsiz karşılanması gereken sağlık 
gibi, eğitim gibi kalemlerin ücretsiz 
karşılanabilmesi açısından aslında 
bir baskı uygulanması bugün gün-
deme gelmeli.
Çok haklısın. İşte dedim ya, yani 
burada siyasilere dehşet derecede 
işçi sınıfının baskı yapması lazım. 
Ben eğitime, sağlığa hala para veri-
yorsam bu sosyal devletçilik değil-
dir. Yani ki zaten artık son yirmi yıl-
dır bu sosyal devleti öldürebilmek 
için, bitirebilmek için ellerinden 
gelenleri de yaptılar. O söyledik-
lerine katılıyorum. Bizim bir kere 
sağlığın ve eğitimin ücretsiz olması, 
bu yolda birçok talebin olması ve 
baskı yapılması da lazım ama ne 
kadar başarılı olacağız? Ne kadar 
başarılı olmayacağız? Önümüzdeki 
seçimlerde bunu göreceğiz.
Sadece seçimlerle de ilgili değil 
bence. İşçi sınıfının kendi gücünü 
ortaya koyacağı bir ortak mücadele 
cephesi; işçilerin çıkarlarını savu-
nan bir cephenin örgütlenmesi daha 
sonuç alıcı görünüyor. Çünkü çok 
fazla seçim oldu bu ülkede ve gelen 
her iktidar sınıfa bir tekme attı. 
Bunları çok yaşadık. 
Ortak cephe kursak, işte hani bazı 

şeyler ütopik oluyor. Hep beraber 
hareket etsek başarırız. Herkes aynı 
şeyi söylüyor ama o fraksiyonda 
olan insanlar bile ayrışıyor. Hani 
ben atıyorum, bunu daha çok sol 
dile getiriyor. Ama sol bile beş on 
tane ayrım içinde, beş on tane farklı 
şey. Onlar bile kendi aralarında 
birleşemezken, savundukları şey 
için insanları, işçi sınıfını nasıl bir-
leştirecekler? Yani solunda dehşet 
derecede bana göre hatası var. Ki 
sağ görüşün bu işle pek alakası yok. 
Bence ilk önce hani o düşünceleri 
insanlara anlatmak isteyen insan-
ların, grupların bir araya gelmesi 
lazım.
Sanki burada odak şöyle olabilir 
yani. Ne olursa olsun sınıf çarları 
öncelikli alınırsa, o referans alı-
nırsa ortaklaşmak çok daha rahat 
olur.
Evet, evet ama ne kadar alınıyor? 
Yani ben bunları yaşadım. Elli ya-
şındayım. Dört tane üniversite de-
ğiştirdim, yüksekokul mezunuyum. 
Bunların hepsini yaşadım, gördüm 
yani. Bir araya gelemiyorlar. Her-
kes o koltuk kavgası diyoruz ya, o 
koltuk kavgası her yerde var.
Sendikalaşma üzerine biraz ko-
nuştuk ama yine de şöyle sormak 
istiyorum. Sendikalaşma oranları 
düşük. Bu kadar baskı bu kadar 
sömürü, yoksulluk, açlık olmasına 
rağmen hâlâ düşük oranlarda sey-
rediyor. Ve geçtiğimiz Ocak-Şubat 
aylarında bir işçi direnişi dalgası 
oldu. O direnişlere baktığımızda da 
çoğunun bağımsız sendikalarla ya 
da işte işçilerin kendiliğinden ey-
lemleriyle ortaya çıktı. Bu niye bu 
şekilde? Var olan sendikalar sınıfın 
taleplerini karşılayamıyor mu?

Tabii ki yani bu onun göstergesi ve 
sonucudur. Şimdi dediğimiz gibi 
Türkiye'de bir sarı sendikaların 
gücü ortada. Hani şimdi ben bir 
hiçbir sendikaya üye olmayan taşe-
ronda çalışan bir işçi olsam, Türk-İş 
başkanı çıkıp bakanla fısıldaşırken 
yanlışlıkla mikrofon da açık... Yani 
ben bu adama niye gidip üye olup 
da bir aidat ödeyeyim ki der. Hani 
Türkiye'de ne kadar güvenilir sen-
dika var ki sendikasız insanlara ör-
nek olsun. Basının büyük bir gücü 
de bunların elinde, bunlara yakın 
olan patronların elinde. Bizim gibi 
mücadele eden sendikalardan çok 
o sendikaların haberlerini veriyor. 
İşte Hak-İş, bir Türk-İş falan filan, 
Türk metal, Özçelik İş hani bunla-
rın tutumları ortada. Bunlarla aynı 
fabrikada çalışan sendikasız olan o 
taşerondaki işçi arkadaşlar niye o 
sendikalara gitsinler ki? 
Bizi nasıl görüyorlar? Bize ne diyor-
lar? Yani bizim sendikayı işte tabiri 
caizse böyle bir ezberle; “Bunlar 
işte komünist ya, Allahsız işte! 
Alınları secdeye değmeyen insan-
lar, devletin bekasını bozuyor!” 
falan, sürekli böyle bir kötüleme ve 
karalama kampanyasının olduğu 
yerde işçi sınıfını buraya toplamak, 
mücadele içerisine çekmek de çok 
zor olur. Ki o sınıfta zaten yeteri 
eğitim ve kültür seviyesine de ulaş-
mış değil. Yani onları kazanmamız 
şu an için çok zor. 
Bunlar sanki direnişlerle aşılacak 
gibi. Birçok direniş ziyaretinden 
edindiğim izlenim bu yönde. İnsan-
lar hakları için direndikçe dayanış-
manın, bir araya gelmenin, kendisi 
gibi ezilen diğer kesimlerin farkına 
varıyor. Direnince insanın aklı 

açılıyor. Sanki bu şekilde akıllar 
açılacak. 
Sahada durum öyle değil. Yazan ve 
uygulanan öyle değil. Keşke öyle 
olsa yani. Ben bunları yaşadım yani. 
Burada birçok taşeronu kadrolaş-
tırmış bir insan olarak söylüyorum. 
Sahada durum başka. İşin içine 
para falan girince, adama bu para-
lar teklif edilince başka oluyor. Biz 
burada birçok fabrikada örgütlen-
meye çalıştık. Posco, Hyundai gibi, 
hani özellikle Japon ve Korelilerin 
bulunduğu yerlerde örgütlenmeye 
çalışırken işte tam biz örgütlenirken 
patron fazladan 5 bin lira, 3 bin lira, 
2 bin lira neyse bir şey teklif ediyor. 
Millet hemen pat diye geri dönü-
yor. Hatta o insanlar bizim sendika-
yı kullanıyor. Biz gidiyoruz, orada 
gözaltına alındık, mahkemelere 
çıktık, sopa yedik hani polisle mü-
cadele içerisine girdik falan filan. 
Ondan sonra onlar fazladan parayı 
alıp kenara çekilip gülüyorlar.
Kolay değil zaten ama hiçbir şey...
Bizim yaşadığımız şeyler. O yüzden 
diyorum hani o şeyler var. Yani 
keşke öyle olsa ama kağıt üzerinde 
olan şeyler pratikte öyle değil. 
Peki, eklemek istediğiniz başka bir 
şey var mıdır?
Teşekkürler, yani sizin de böyle 
bir bilinçlendirme, her ne kadar 
böyle ortamlara geldiğinizde bazı 
yerlerde böyle hani negatif bakılsa 
da evet hani bu mücadelenizden 
de vazgeçmeyin yani. Bu idealist 
yaklaşımımız güzel. 
Biz hep geleceğiz. Tekrar tekrar ge-
leceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 
Elimizden geleni yaparız çok teşek-
kür ederim...



22 İŞÇİ GAZETESİ     |    Aralık 2022-Ocak 2023     OKURDAN

İşçi Gazetesi Oku, Okut, Abone Ol!

1.
Arkadaşının öfkesini çok iyi anlıyordu Galip. Ekrem İmamoğlu’nun 

aldığı hapis cezası ve siyaset yasağı, öfkesini ortaya çıkarmıştı Hüseyin’in. 
“Bu kadar da olmaz arkadaş” diyordu. “Hiç mi hukuk yok bu ülkede. 
Ama soracağız sandıkta bunun hesabını. Mutlaka soracağız.”

Galip, arkadaşının sakinleşmesini bekledi. Bu, bayağı bir zaman aldı. Bi-
raz sakinleşince, hafifçe omzuna dokundu. “Anlıyorum seni Hüseyin. Çok 
iyi anlıyorum. Ama sende çok iyi biliyorsun ki, bu ilk değil, anlaşılan o ki 
bu gidişle son da olmayacak. Demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor.”

Hüseyin, ‘nasıl yani’ der gibi baktı. Galip, Hüseyin’in gözlerinin içine 
baktı: “Bugüne kadar, doksandan fazla belediyeye kayyum atandı, mil-
letvekilleri, parti başkanları tutuklanıp hapse atıldı. Üniversitelere bile 
uyduruk nedenlerle kayyum atandı. Daha birkaç gün önce, işçilerin grevi 
bilmem kaçıncı kez yasaklandı. Yahu bu ülkede, altı yaşında bir çocuk evlendirildi ve koca bir devlet, iki 
yıl boyunca, bu konunun üstünü kapattı. Bir gazeteci, istismarı ortaya çıkardı diye hapse atıldı. Daha 
neler var saymakla bitmez. Bu son halkası. Ama arkası gelecek, hepimiz biliyoruz. 

Sandıktan çıkanı hapse atan bir rejime karşı, sandıkta hesap soracağız demek biraz tuhaf değil mi? 
Sandığı gömene sandıkta nasıl hesap soracağız?”

“İyi de ne yapacağız” dedi Hüseyin, soran gözlerle. Galip, “Bilirsin, biz sosyalistler her zaman, kitlele-
rin gücünün en büyük güç olduğuna inanırız. Hele ki bu güç örgütlü bir güç ise. Gücümüzü örgütleyeceğiz 
Hüseyin. Öfkemizi örgütleyeceğiz, öfkemiz bizi bileyecek, ama örgütlü gücümüz hesabı soracak. Madem, 
diyoruz ki bu karar sarayda alındı, öyleyse hesap oradan sorulacak. Yoksa sandığı cebine atandan ada-
let beklemek ne kadar doğru?”

2.
Kahvede konu, döndü dolaştı, asgari ücret ne kadar olacak konusuna geldi. Rıfat, topu doğrudan 

Galip’e atarak, “Usta, sence ne kadar olacak bu asgari ücret!” diye sordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Kimisi, 7,5 olur, kimisi en az 8 diyordu. 10 bin olmalı diyen de vardı. 

Galip, topun kendine atılmasından gayet memnundu. Böylesi ortamlarda, biraz şaşırtmaca yapmayı 
severdi. “En az ama en az 25 bin lira olmalı” diye ortaya lafı attı. Bir uğultu koptu kahvede. Bir kez daha, 
her kafadan bir ses çıkıyordu. İstisnasız herkes, bunun çok yüksek miktar olduğunu, Galip’in kendileriyle 
dalga geçtiğini söyleyenler vardı. 

Galip, “Arkadaşlar, fikrimi sordunuz ben de söyledim. Şimdi devlet, sermaye el ele, bazı rakamları or-
taya atarak, toplumda bir ortak fikir oluşturmaya çalışıyor. Aha işte, burada söylenen rakamlar. Demek 
ki, medyayla beraber yakalamışlar hepimizin nabzını. Benim dediğim 25 bin lira, dört kişilik bir ailenin 
aylık geçimi için gerekli olan rakam; Yoksulluk sınırı. Kira, faturalar, sağlık, eğitim, gıda hepsi içinde 
işte. Bir kuruş birikim yok, tatil yok, sürpriz masraflar yok. Sadece geçim.”

“Ama veremezler ki patronlar bu parayı, batarlar!” 
Galip, aradığı pası bulmuş gibiydi. “İyi de arkadaşlar, hangi patron, para kazanmadığı bir işe devam 

eder? Anında vurur kepengi, koyar bizi kapının önüne gider. Arkasına bile bakmadan. Oysa patronların 
kâr rekorları kırdığını biliyoruz. Hem de kendileri açıklıyor ballandıra ballandıra. Ama dediğiniz gibi 
olacak. İşte de ki 10 bin lira olsun, bir çoğunuz keşke diyor biliyorum, ama Şubat’ın birinde maaşı aldığı-
mızda, göreceğiz ki hiçbir derde derman olmuyor. İşçinin en yaşamsal sorunu, ücret sorunu iken, milyon-
larca işçinin bu konuda tek bir söz hakkı yoksa, bu böyle gidecek demektir. Hani, bakanın deyişle, sa-
daka bereketi artırır deyip, lütuf eder gibi açıklayacaklar bir şeyler. Ama ne zaman ki işçiler birlik olur, 
o toplantıların yapıldığı salonların önüne dizilir, sözünü söyler, bak o zaman işler değişir. Bu örgütlü 
mücadele ile olur. Yoksa, böyle asgari ücret toto oynamaya devam. Sordunuz fikrimi, ben de söyledim.”
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Öğrenim dönemimden sonra malum, 
Türkiye şartlarından dolayı yaz ayını 
eğlenerek ya da çeşitli aktiviteler 
yapmak yerine tersane sektörüne 
çalışarak geçirmek zorunda kaldım.

Daha önce de birkaç işte çalışmıştım. 
İş hayatında fazla zorlanmayacağımı 
hissettirmişti. Ama öyle olmadı. Tersane 
sektörü bambaşka bir yerdi. Her türden 
insanı bir arada barındıran hiyerarşik 
bir düzene sahip. En altta olanlar ile 
en üst tabakadan olanları bir arada 
barındıran küçük bir dünya gibiydi. 

İş güvenliği gözetmeni olarak işe 
başladım. İşim gereği çalışanlarla 
bir aradaydım. Sürekli onları kontrol 
etmem, bilinçli bir şekilde çalışmaları 
için onları bilgilendirmem gerekiyordu. 
Çalışanlarla sürekli etkileşim halinde 
olmam insanları tanımamda etkili 
oldu. Her insanın bir olmadığını, 
dünyanın zıt kutuplu insanları bir arada 
barındırdığını öğrenmemi sağladı. İyi 
niyetli yaklaşmanın burada akıllıca 
olmadığını da anladım. İnsanların 
samimiyeti suistimal ettiğini, dünyanın 
bir kurtlar sofrası olduğunu, düşenin 
direkt olarak yendiğini, sadece 
etrafındaki birkaç kişinin seninle 
birlikte olduğunu öğrenmiş oldum.

Çalışma şartlarımıza gelecek olursak... 
Yaptığım iş fiziksel olarak beni fazla 
zorlamasa da zihinsel olarak gereğinden 
fazla zorluyordu. Bu insanı yıpratan 
bir durum. Çalışma saatleri gereğinden 
fazlaydı. Günümüzün yarısını çalışarak 
geçirmemize rağmen, hak ettiğimiz 
ücreti alamadığımız gibi, maaşlarımız 
da hiçbir zaman vaktinde ödenmedi. 
Bu durumun insanı psikolojik bunalıma 
iten ayrı bir yıpratıcılığı var. Öğrenci 
olduğum için bu koşullardan fazla 
etkilenmemiş olsam da çalışma 
arkadaşlarımın kira, mutfak masrafları, 
ulaşım ücretleri konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşadığına bizzat şahit oldum.

Asıl tuhafıma giden ise, çalışma 
arkadaşlarımın bir kısmı hariç, tüm 
tersane çalışanlarının bu durumu 
normalmiş gibi kabullenmesi ve 
şartlarını düzeltmek için herhangi bir 
çaba göstermemeleri... Asıl gücün 
kendilerinde olduğunu bilmeyip 
patronlara ses çıkarmaya çekiniyorlar, 
kafalarını deve kuşları gibi kuma 
gömüp boyun eğiyorlar. Bu duruma 
itiraz eden, birlik olup bir şeyleri 
değiştirmeye çalışan işçi arkadaşlarına 
patronlardan daha önce köstek olmaları 
da ayrı bir trajedi.

Benim görebildiğim, tersanede çalışan 
her işçinin, bu hayattan istekleri 
doğrultusunda beklentileri var ama 
bunun için çabası yok, ne yapacağına 
dair bir bilinci, eylemi yok. 

Hal böyle olunca beklentiler ve 
gerçekler başka oluyor!

Pendik’ten bir İşçi Gazetesi okuru

Beklentiler ve 
gerçekler...

Kenardakilere…
Herkes söyledi,
O, yaptı.
Sessizce akan bir ırmaktı
Çağlayanların şamatasına
olgun bir gülümsemeyle baktı
Uçuruma ulaştığında
-biliyordu-
bir şelale olacaktı.
Herkes konuştu,

O, yaptı.
Sabırla kaynayan bir kaynaktı
Mertebesini
Yaşamın ayrıştırıcılığına bıraktı.
Büyük görevin bilinciyle
davaya tüm varlığını katan her 

insan gibi
içi rahattı.

Bekir Kilerci

Kenardakilere...
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İnsan hakları haftasında, Ankara'da yaptığı 
bir çekimde polis aracı da göründü diye 
evine baskın yapılan Belgesel yönetmeni ve 
akademisyen Sibel Tekin tutuklandı.

15 Aralık’ta Ankara’daki evinden gözaltına alınan 
Tekin, Ankara'da kış ve yaz saati uygulamasıyla ilgili 
olarak yoksul bir mahalle olan ve "Küçük Moskova" 
diye anılan Tuzluçayır Mahallesi'nde işçi ve öğrencile-
rin günlük yaşamını çekiyordu. Çekimde polis servis 
aracının da göründüğü gerekçesiyle Ankara’da bulu-
nan evine polis baskını yapılarak iki gün önce gözal-
tına alınmıştı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edilen Tekin, “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 
tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

Sibel Tekin’i ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 
tutuklayan hakimlik, Tekin’in hangi örgüte üye olmak-

la suçlandığını açıklamadı. Hakimlik tarafından açık-
lanmayan örgüt ismi, karar tutanağına da yansımadı. 
Hakimlik, 25 yıldır aynı adreste ikamet eden ve Anka-
ra’da belgeselcilik yapan Tekin’in “delilleri karartma 
şüphesi olduğunu” da tutuklama gerekçesi yaptı.

Tekel Grevi, Gezi ve 10 Ekim’in de aralarında oldu-
ğu çok sayıda toplumsal olay ve eylemi kamerasıyla 
kaydederek belgeseller hazırlayan Tekin, Ankaralılar 
tarafından ‘kentin hafızası’ olarak anılır.
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İşçi Gazetesi Satış 
Noktaları/ Kitabevleri

İSTANBUL
Kaldıraç

Cihannuma Mah. Akdoğan Sok. 
No: 34-36 D: 5 Beşiktaş

Caferağa AKA-DER Temsilciliği
Caferağa Mah. Serasker Cad. 
No: 35 Kadıköy

Sarıgazi AKA-DER
İnönü Mah., Solmaz Sok., 
Saray Apt., 3/1 D: 3 Sarıgazi

Aydos AKA-DER
Sülüntepe Mah. Atıf Efendi Cad. 
No: 98/A Aydos/Pendik

Satranç&Kitap Cafe 75. Yıl 
Mahallesi, Millet Caddesi, No: 7/A 
Sultangazi
Pandora Kitabevi Beyoğlu, 
Semerkant Kitabevi Beyoğlu, 
Mephisto Beyoğlu, Mephisto 
Kadıköy, Mephisto Beşiktaş, 
Beyaz Adam Bakırköy, Nostalji 
Kitap&Kahve Osmanbey, 
YAYKOOP Kadıköy Kitabevi 
Kadıköy

ANKARA
Kaldıraç

Konur Sk. No:17/10 Kızılay
Kızılay AKA-DER Kültür Merkezi

Konur Sk. No:17/10 Kızılay
Batıkent AKA-DER

İlkyerleşim Mah. 1904. Cad. 
2005. Sok. Bizim Çarşı Üst Kat

Mamak Tuzluçayır AKA-DER 
Kültür Merkezi

587. Sok. 25/A, Tuzluçayır/
Mamak

İlhanilhan Kitabevi
İmge Kitabevi
Dost Kitabevi
Turhan Kitabevi
Kırmızı Kedi Kitabevi

İZMİR
Kaldıraç

1469 Sok. No: 128 D: 4 
Alsancak/Konak

Yakın Kitabevi Alsancak
Kabuk Kitabevi Alsancak
Duvar Kitabevi Konak
Pia-Sahaf&Cafe Alsancak

HATAY
Antakya AKA-DER

Gülbahçe Mah. Silahlı Kuvvetler 
Cad. Beyluni Azar Apartmanı 
Zemin Kat No:1

MERSİN
Sokak Kitabevi

GEBZE
Özgürlük Kitabevi

KOCAELİ
Fırat Kelepir Kitabevi

ARTVİN
Çarşı Mah. Adliye Sok. No: 7/1

EDİRNE
Ana Kitabevi
Eflatun Kitabevi
Pardayanlar Kitabevi

Belgeselci Sibel Tekin’e ismi 
olmayan örgüt üyeliğinden 
tutuklama! 

“1917’de insan cevheri büyük bir 
yeniden eritme işlemine sokulmuştu, 

yıldan yıla iyice ısınıyordu ve şimdi 
kaynamaya, fokur fokur sesler çıkarmaya 
başlamıştı; dünyanın henüz görmediği bir 
metal pişiyordu.”

Jurbinler adlı romanında Vsevolod 
Koçetov, Sovyetler Birliği’ni ekonomide, 
bilim ve teknolojide sağladığı büyük 
başarılarla dünyanın iki süper gücün-
den biri haline getiren “insan cevheri”ni 
anlatıyor.

Üç kuşaktan beri gemi yapımında ça-
lışan Jurbin ailesi, yükselen sosyalist toplumun sıcak-
kanlı temsilcileri, özverili ve çalışkan emekçileri olarak 
çıkıyor karşımıza… Kafa ve kol emeği arasındaki 

gerginlikler, erkek işçilerin kadın çalışan-
ların yeteneklerine dair önyargıları henüz 
sürüyor olsa da bütün bunların sosyalist 
üretim ilişkileri içinde çözüleceğine dair 
inanç ve ilerici tavır korunuyor.

Jurbinler, Sovyet işçi sınıfına ve onun 
temsil ettiği çalışkanlık, yurtseverlik, te-
vazu, adanmışlık, gelişime açık olma gibi 
değerlere yazılmış bir övgü niteliğinde. 
Toplumcu gerçekçi edebiyat akımının gizli 
hazinelerinden biri olan roman, “geçmiş-
ten bugüne uzanan bir belge” olma niteli-
ğine de sahip.

Zamanın ruhunu gelecek kuşaklara 
taşıyan bu ilgi çekici roman dünyanın 

çeşitli dillerine çevrildi. 1954’te Sovyet sinemacıları 
tarafından “Büyük Bir Aile” adıyla filme alındı ve 
Cannes film festivalinde büyük beğeni topladı.

Kitap: Jurbinler

26 Kasım 1956’da, Fidel 
Castro 80 isyancıyla 

birlikte Küba’ya yelken 
açar. Bu isyancılardan 
biri, Castro’yla, Fulgencio 
Batista’nın yozlaşmış 
diktatörlüğünü sona 
erdirmek gibi ortak bir amacı 
paylaşan Arjantinli doktor 
Ernesto “Che” Guevera’dan başkası değildir. 

Che gerilla savaş tarzını 
çabuk kapar ve vazgeçilmez 
bir savaşçı olduğunu 
kanıtlar. Kendini mücadeleye 
adamasıyla yoldaşları ve 
Küba halkı tarafından 
bağırlarına basılır. 

‘The Argentine’ ve The 
Guerilla isimli iki bölümden 
oluşan yapım Che’nin Küba 

devriminde doktorluktan devrimci kahramanlı-
ğa yükselişini anlatıyor.

Film: Che
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Vizyona ilk girdiği hafta 51 binden fazla kişinin 
izlediği ‘Kurak Günler’, Türkiye’yi Cannes Film 

Festivali'nde temsil eden filmler arasında en yüksek 
açılışa sahip yapım oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlanan desteği 
faiziyle birlikte geri istediği Emin Alper imzalı Kurak 
Günler filmi, vizyondaki ilk haftasında önemli bir 
başarıya imza attı. 9 Aralık'ta vizyona giren filmi 51 
binden fazla seyirci izledi. Böylece 'Kurak Günler', 
Türkiye’yi Cannes Film Festivali'nde temsil eden film-
ler arasında en yüksek açılışa sahip yapım oldu.

Rekorun önceki sahibi ise Nuri Bilgi Ceylan’ın ‘Ahlat 
Ağacı’ filmiydi. Ahlat Ağacı ilk haftasında 46,9 bin, 

toplamda da 246,8 bin seyirciye ulaşmıştı. Ceylan’ın bir 
diğer filmi ‘Kış Uykusu’ ise 43,5 bin seyirciye ulaştıktan 
sonra, toplamda 304,8 bin kişi tarafından izlenmişti.

Yönetmen Emin Alper, gişedeki başarının ardından 
izleyiciye Twitter'dan teşekkür etti.

Bakanlığın verilen hibeyi geri 
istediği 'Kurak Günler' filmi gişede 
rekor kırdı
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