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DAHA AYDINLIK VE BİLİNÇLİ 
BİR TOPLUM OLABİLİRİZ

 Antalya’nın Güzeloba, Bahçelievler ve Ulus 
Semt Evleri’nde hummalı çalışmalar yürüyor. 
Mahalleli komşusuyla, çoluğuyla çocuğuyla 
Semt Evi’nde bir araya geliyor. Ve görüyorlar 
ki azınlık değiliz! ● Sf 10

 SEMT EVLERİ

ALBAYRAK SINIFTA MI KALDI?
 “Benim dersimde böyle öğrenci olsa çaktırırım” demişti. 

Dayanışma Meclisi üyesi ve iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman’a 
Berat Albayrak’ın istifasını sorduk. ● Sf 3

  SİYASET

DEPREMİN BİLANÇOSU ÇIKTI. PEKİ YA DEPREMZEDELER?
 İzmir’deki depremden sonra kimisi günlerce yakınlarının enkazın altından 

çıkarılmasını bekledi, kimisi hiçbir eşyasını alamadan parktaki çadıra yerleşti; tabi 
çadır bulabildiyse... Depremzedelerle barınma hakkını konuştuk. ● Sf 5

  DEPREM

GERİCİLER KÜRTAJ 
HAKKINA DÜŞMAN

 Polonya, Macaristan, ABD, Türkiye... 
Gericiler her yerde kadınların kürtaj 
hakkına saldırıyor. Oysa bu hak sağlan-
madığında, kadınların hayatını riske atan 
uygulamalar yaygınlaşıyor.  ● Sf 9

 KADIN

RÜZGAR İŞÇİDEN YANA 
ESSİN DİYE

 Mühendisler, kulevinççiler, demirciler... İnşaat 
işçileri işçi arkadaşlarını, dostlarını çektikleri 
fotoğraflarla yapacakları fotoğraf sergisine 
çağırıyor. Ve güzel bir haber: İşçiden programı 
bundan sonra her salı                    ’de.

 EMEK-SERMAYE

BOZUK DÜZEN 
DİKİŞ TUTMAZ
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İstifa eden Bakan’ın kendi babası istifayı 
onaylamış, Trabzon eşrafı da kendisine arka çıkmış; 
ama bu durum kayınpederini, yani Cumhurbaşkanı’nı 
yaralamış. “Sen kovamazsın, ben istifa ederim” mesajı 
verilmeye çalışılmış. Güya kapılarda yumruklaşmalar 
yaşanmış… Birileri telefonlara çıkmamış. Sizce de bu 
olanlar halka bol bol izlettirmeye çalıştıkları hanedan 
dizilerine, taht entrikalarına benzemiyor mu? O diziler 
hepimize kabak tadı vermişti, bir kez daha izlemeye 
karnımız tok. 

Devletin hiçbir ciddiyeti kalmamış, kurumların 
işlevleri birbirine karışmış, adeta yapboza dönmüş. 
Ülkede cemaatlerin, tarikatların, dinci vakıfların 
devletin her kademesindeki etkinliği, toplumsal 
yaşamdaki belirleyiciliği sürüyor. İktidar partisinin 
iç çalkantıları her gün 80 milyon yurttaşın hayatına 

yansıyor. Albayrak’ın istifasında da aslında AKP 
içindeki bazı güç odakları arasında yaşanan 
çatışmaların, hiziplerin etkisi mi var diye düşünülüyor. 
Peki tüm bunlar için kimden hesap sorabiliyoruz? 
Bizleri bu kadar aptal yerine koyanlardan mı, bu 
manzarayı seyreden muhalefetten mi? Yoksa 
bugünlere gelinmesinde doğrudan payı olup da 
şimdi “benden sonra çok yanlış yaptılar” diyerek işin 
içinden sıyrılmaya çalışanlardan mı? İktidar bir şekilde 
devrilirse ülkeyi IMF anlaşmalarına hazırlamak üzere 
şimdiden fırsat kollayanlardan mı?

Hepsi sorumlu; ama kimseden hesap sorulamıyor.
Bozuk düzen dikiş tutmaz. Bize yeni bir düzen 

gerek. İşçinin üreteceği, işçinin yöneteceği, işçinin 
hesap soracağı bir düzen. Böyle bir düzenin tek bir adı 
var: Sosyalizm!

Hanedan dizilerinden bıkmadık mı?

239 13 Kasım 2020 Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak geçtiğimiz pazar 
gecesi instagram’dan istifa 
etti. Sanıyoruz bir önceki 
istifa piyesinde olduğu gibi 

Twitter’dan etseydi, hesabının altına yazı-
lacaklardan çekindi ki, Twitter yerine Ins-
tagramı tercih etti. Bu yorumları yapabili-
yoruz; çünkü artık devletin sosyal medya 
üzerinden yönetilmesine iyice aşina olduk:  

“Babacım”lı telefon görüşmelerinden, 
darbe günü Facetime’dan kanala bağlanan 
cumhurbaşkanına, sosyal medyadan salgını 
yöneten sağlık bakanına, Twitter’dan istifa 
eden içişleri bakanından, Instagram’dan 
istifa eden damat bakana... Tiktok’tan ka-
rarname çıkarın da tam olsun!

PENGUEN MEDYASI İŞ BAŞINDA
Sahibinin sesi kanallar aynı zamanda 

sahibinin gözüymüş meğer; görmek iste-

mediğini görmedi. Eski Bakan Albayrak 
sosyal medyadan mesajını paylaşıp sırra 
kadem bastıktan sonra, iktidar medyası 
da onunla birlikte sessizliğe gömüldü. İs-
tifayı takip eden neredeyse 24 saat boyun-
ca hemen hiçbir kanalda konunun haberi 
yapılmadı. Yurttaşlara ne olup bittiğini 
dahi taşımaya cesaretleri yok. Neyse ki bu 
kez derslerini almışlardı, ekrana penguen 
belgeseli getirmediler. 

3

 KAPAK

BOZUK DÜZEN DİKİŞ TUTMAZ
AİlE DEVlETİ çöKErKEn…

23913 Kasım 2020 Cuma

Albayrak sınıfta mı kaldı?
Dayanışma Meclisi üyesi iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, Berat Albayrak 
birkaç hafta önce Yeni Ekonomik Program’ı açıkladığında “Benim 
dersimde bu öngörülerde bulunan bir öğrenci olsa çaktırırım” demişti. 
Konukman’a Albayrak’ın istifasını ve ekonominin gidişatını sorduk.

G eçtiğimiz haftalarda yaptı-
ğınız bir açıklamada, Berat 
Albayrak’ın Yeni Ekonomik 
Program’ını ve ülkenin “V 
tipi” bir toparlanmaya girece-

ği türünden beklentileri eleştirmiştiniz. 
Hatta espriyle karışık “böyle bir öngörüde 

bulunan benim sınıfımda öğrenci olsa 
çaktırırım” demiştiniz. Kendisi sözlerinize 
alındı galiba... Şaka bir yana, Albayrak’ın 
istifasını nasıl karşıladınız?

Yerinde bir tespit bence! Hakikaten 
oradaki projeksiyonların hemen hepsi, 
bütün göstergeler çökmüş durumda. Bir 

tanesini vereyim; 2023 yılı için ortalama 8 
liralık bir dolar kuru öngörüsü var. Çöktü! 
Hiç uzağa gitmeyelim, 2020 gerçekleş-
me tahmini 0,3 olarak verilmiş. Ama en 
son IMF’in yayınladığı rakamlar bunun 
küçülme şeklinde olacağı yönünde. Yani 
-5 bir küçülme öngörülüyor. Yeni gelecek 
bakan bu hedeflerle yola devam edemez. 
Benim çağrım şu: Hem yeni ekonomik 
program hem de ona bağlı olarak hazır-
lanan bütçe sil baştan hazırlanmalı. Bir 
kere bütçe usulüne uygun sevk edilmedi 
Meclis’e. Bu usul şartlarını dikkate alarak 
bütçe Meclis’te reddedilsin oylamayla. 
Üstelik bütçenin ve Orta Vadeli Progra-
mın iki hazırlayıcısı görevlerinde değiller. 
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Dayanışma Meclisi üyesi iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman

239 13 Kasım 2020 Cuma

Biri Strateji Bütçe Başkanı, diğeri Maliye 
Bakanı. Bütçenin sahibinin olmadığı, usu-
lüne göre de sevk edilmediği bir ortamda 
sil baştan hazırlanması gerekir.

BAKAN DEğİŞTİ AMA SÜRECİN 
MÜSEBBİBİ İKTİDARDA 

Kabinede başka değişikliklerin de 
yapılacağı, Erdoğan’ın bazı bakanlıkları 
bölmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Bir yan-
da Erdoğan’ın tek başına her şeyi kontrol 
etmeye çalışması, diğer yanda sizin de 
bahsettiğiniz gibi ciddi bir idari karmaşa 
var. Bu yönetim biçimiyle nereye kadar 
gidilebilir?

Tabii deminden yaptığım öneri geçici 
bir çözüm. Diyelim usulüne uygun, dişe 
dokunur öngörüleri olan bir bütçe ha-
zırlandı. Gayet güzel, peki uygulanabilir 
mi? Bir kere bir yönetim krizi var. Mevcut 
rejim tıkandı. Oğuz Oyan Salı günü soL 
portal’daki yazısında Erdoğan’ı istifaya 
çağırdı. Çok yerinde, çünkü bu kişileri 
atayan Erdoğan. Bütün bu kaotik orta-
mın sorumlusu o. Bakanlar birer sekre-
ter. Bakanları biz hala eski rejime göre 
değerlendiriyoruz, siyasi sorumluluğu 
varmış gibi… Oysaki şimdi bakanlar artık 
Meclis’e muhatap değil, onları atayan tek 
adamla muhataplar. Bütçe reddedilse 
bile bakanlar kurulu istifa etmiş olmuyor. 
Dolayısıyla bütün bu sürecin müsebbibi 
olan siyasi kimlik orada durduğu sürece 
sorunlar çözülmüş olmaz.

Bir yandan halkın alım gücü eriyor. 
Üstüne bir de kış ile birlikte artan ısınma, 
hastalıkların tedavisi, ve benzeri masraflar 
binecek. Maaşlara yapılacak zamlar da ....
yetecek gibi görünmüyor. Halkın ekonomi 
politikalarından beklentisi ne olmalı?

Diyelim ki Maliye Bakanı belli oldu, 

Strateji Bütçe Başkanlığına da atama 
yapıldı. Hadi benim dediğimi dinlediler, 
yeni bütçeyi hazırladılar, çok gerçekçi 
öngörülerde bulundular. Peki hayatın 
gerçekliği ne olacak? Halkın alım gücü ne 
olacak?

SERMAYEYE VERGİ İNDİRİMİ VAR, 
EMEKÇİYE YOK

Mesela birçok vergiye 
Ocak’tan itibaren zam 
gelecek. Buna yeniden 
değerlenme oranı deni-
yor, Ekim ayında belli 
oluyor. Sermayeyle ilgili 
bir servet vergisi olunca 
Cumhurbaşkanı yetki-
sini kullanarak yeniden 
değerlendirme oranını 
yüzde elli düşürebiliyor. 
Sermaye söz konusu olunca 
bu indirimi yapan Cumhur-
başkanı, neden acaba emekçi halk için 
demin söylediğim vergilerde benzer bir 
indirim yapmıyor? Ama bu indirimi yapsa 
bile yine durumu kurtarmıyor. İğneden 
ipliğe her şeye zam yapılırken bir de ver-
gilere zam gelince memur maaşını aldığı 
gün bunun uçtuğunu görüyor. Yani bu 
iktidarın emekçilere verebileceği somut 
bir katkı olmayacak.

Dayanışma Meclisi, bundan iki hafta 
önce, 29 Ekim’de birçok alanda “Yeni Bir 
Cumhuriyete Doğru” başlıklı raporlar 
yayımladı. Sizin de katkılarınızla Ekono-
mi Politik Raporu hazırlanmıştı. “Aci-
len hayata geçirilmeli” notuyla sunulan 
birtakım öneriler bulunuyor, kilit sektör-
lerde kamusal mülkiyet ya da kapatılan 
tarımsal KİT’lerin yeniden canlandırılma-
sı gibi. Bu öneriler ne koşullarda hayata 

geçirilebilir? Ve hayata geçirilecek olursa, 
ülke ekonomisini ne kadar sürede topar-
layabilir?

Tabii mevcut sistemin içerisinde böyle 
bir şeyin hayata geçirilmesi son derece 
zor. Çünkü plan fikri yok. Zaten kapita-
lizmde plan çok sorunlu bir alan. Tür-
kiye sanayileşmesini planlı kalkınmayla 

yaptı, hatırlarsınız, Birinci Sanayi 
Planı’yla pek çok sanayi tesisi 

kuruldu, tekstilden cam 
sanayiine varıncaya kadar. 
Ama bu Sovyet uzman-
larının o dönem Türki-
ye’ye gelip Mustafa Ke-
mal’in Lenin’le kurduğu 
ilişkilerin akabinde ger-
çekleşti. Arkasından 60’lı 

yıllarda planlı dönemde 
ithal ikameci sanayileşme 

çerçevesinde epey bir gelişme 
sağlandı. 80’li yıllarda neolibe-

ral politikalarla bu sevdadan vazgeçildi, 
sanayileşme bir kenara atıldı.

SORUN SADECE TEK ADAM REJİMİ 
DEğİL

Bugün KİT’leri tasfiye etmiş ve bundan 
övünç çıkartan bir iktidar var karşımızda. 
Fakat parlamenter rejime de geçsek bu 
sorun varlığını sürdürür, sorun sadece 
tek adam rejimi değil. Bugün 60’ların 
iklimi yok. Nereden bakarsanız bakın, 
30’larda, 60’larda sosyalizmin varlığı 
hissediliyordu.

Bütün kapitalist ülkeler üzerin-
de Demokles’in kılıcı gibi sosyalizmin 
zorlayıcılığı vardı. Bugün bu koşullar yok 
ama yine de  kapitalist sistemde KİT’lerin 
öncülüğünde planlı bir ekonomi oluştur-
mak mümkündür ama eskisi kadar  da  
kolay değildir.  Bu seçenek zorlanmalıdır. 
Mümkün olmadığı görüldüğünde  bu 
seçeneksiz kalacağız anlamına gelmeme-
lidir. 

Böyle bir durumda hiç kuşkusuz ka-
pitalizm dışında diğer seçenek sosyalist 
yeni bir rejim arayışı gündeme gelecektir. 
Onun gerektirdiği bir planlama anlayışı  
da pekala mümkün hale gelmiş olacaktır.

Raporun başlığında Yeni Bir Cumhuri-
yet derken bu tartışmaya bir yanıt veriliyor 
aslında.

Evet, emin olun böyle bir irade için 
emekçilerin söz sahibi olması, üretim 
süreçlerine katılması, onların taleplerinin 
dikkate alınması gerekiyor. O siyasi irade 
böyle bir emekçi kitlesine dayanacak, 
onların sürece aktif katkısı olacak. Biz 
Dayanışma Meclisi’nde planlı kalkınma-
nın hayata geçebilmesinin buna bağladık.

Nereden 
bakarsanız 

bakın, 30’larda, 
60’larda sosyalizmin varlığı 

hissediliyordu. Bütün kapitalist 
ülkeler üzerinde demokles’in 

kılıcı gibi sosyalizmin 
zorlayıcılığı vardı. 
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Peki ya hayatta kalanlar?

K imisi günlerce yakınlarının 
enkaz altından çıkarılmasını 
bekledi, kimisi evini içinde-
ki tüm hatıralarıyla birlikte 
kaybetti, kimisi ise apartmanı 

hasarlı olduğu için hiçbir eşyasını ala-
madan parktaki çadıra yerleşti; tabi çadır 
bulabildiyse. Şimdi ise iyice yaklaşan kışın 
soğuğunda ve fırlayan konut piyasasında, 
yüzlerce depremzede bir an önce çadırdan 
kurtulup barınacak bir konut bulmanın 
derdinde. İşte İzmirli depremzedelerle 
bir insanın en temel “derdi” olan barınma 
hakkını ve daha başka dertleri konuştuk. 

Faruk Bey (52), Gözde Sitesi’ndeki da-
iresi hafif hasarlı olsa da, eşi ve kızı psiko-
lojik olarak eve girmeye hazır olmadıkları 
için parkta kendi çadırını kurmuş. Yıkıma 
dair şunları söylüyor:

25 SENE ÖNCE BU PARK ROKA 
BAHÇESİYDİ

“Ben 27 senedir aynı apartmanda yaşı-
yorum. Şu an içinde bulunduğumuz Bilal 
Çakırcalı Parkı, yaklaşık 25 sene önce roka 
bahçesiydi, yan taraftaki Başarı Blokları 
mandalina bahçesiydi. Fazla değil 5-6 sene 
sonra buralarda apartmanlar mantar gibi 

patladı, çok hızlı kentleşme oldu. Yıkılan-
lar özellikle de yeni yapılan binalardı. Ben 
karşıt görüşlü de olsak özellikle TKP’yi 
tebrik ediyorum, burada en başından beri 
canla başla çalıştınız, bu halkın gönlünü 
kazandınız. Geçende eşya taşımaya yardım 
ederken gözlüğüm düştü, kırıldı; yarım 
saat sonra tamir edip getirdiniz. Bu bende 
çok güzel bir etki bıraktı.”

Şehriban Hanım (46) depremde yıkı-
lan Barış Sitesi sakinlerinden. İki kızından 
küçük olanı önce göçük altında kalıyor; 
neyseki yarım saat içinde kurtarılıyor. “46 
yaşındayım ama 46 yıllık yaşantıma dair 
sakladığım hiç bir şey yok” diyor Şehriban 
Hanım ve ekliyor:

“Bir hafta sonra programım başlayacak, 
spikerim, sahneye çıkıyorum; şimdi tek bir 
uygun kıyafetim yok. Kitap yazmayı plan-
lıyordum, yirmi yıllık emeğimin hepsi yok 
oldu.Biz emeğiyle geçinen insanlarız, kar-
şılıksız bir şey almak bize o kadar zor geldi 
ki... İlk bir hafta on gün sersem gibiydik; o 
esnada birileri evindeki yorganını getirdi, 
birileri çay uzattı. Biz bir şey almaya çeki-
nip “Alabilir miyim?” derken siz, “Lütfen 
alın, çay için” dediniz, ağlarken gözyaşları-
mızı silenler, yaralarımızı saranlar oldu-

nuz, yüreğinizden öperim her birinizin. 
Biz o bocalama dönemini bu dayanışma ile 
atlatabildik.

ÇOCUğU ÖLEN İNSAN NASIL İŞE 
GİDECEK?  

30 - 40 bin lira eşya yardımından bah-
sediliyor, bu neye yetecek? Ki herkese de 
verilmeyecek zaten, mesela konteynırda 
kalanlar bu yardımdan faydalanamaya-
cakmış, böyle bir sürü şartlar var. Bazı 
komşularımız diyor ki, ‘Ben şu an elektrik 
faturası ödeyemem, bir yıl konteynırda ka-
lacağım.’ E bu süreçte işsiz kaldı insanlar, 
çocuğu ölen insan nasıl işe gidecek, işsiz 
kalan insan neyle ev tutacak…

YARDIMDAN ANLADIKLARI 18 YILLIK 
ÖDEME PLANI

Evlerimizin yerine yenisi yapılacakmış, 
ödemeler iki yıl ertelenecekmiş, %40’ını 
devlet ödeyecekmiş, kalanı 18 yılda öde-
necekmiş. Biz yıkılan evlerimizin yerine 
yapılacak evlere nasıl gireceğiz peki? Bu 
psikolojiyle bir de taksit mi ödeyeceğiz yıl-
larca? Devlet yardım etmek istiyorsa, her 
haneye içinde eşyalarıyla konut sağlasın. 

İhtiyacımız olduğu için mont isteme-
ye gidiyoruz; belediyeler dışarıdan gelen 
bağışları kendi mallarıymış gibi vermeye 
çalışıyor, biz bunlara alışkın insanlar deği-
liz. Biz zaten bir şey isterken yerin dibine 
giriyoruz, bu muameleleri hak etmiyoruz. 

 DEPREM BİlAnçO çIKTI, BU DEPrEM DE ‘ATlATIlDI’

Enkaz altında kalan, yaşamını kaybeden, yaralanan insanlar; yıkılan 
binalar ve üç basamaklı birtakım sayılar… Alın size İzmir Depremi’nin 
bilançosu. Peki ya depremzedeler, onlar nerede bu bilançoda?

23913 Kasım 2020 Cuma
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GEÇ KALANA YEMEK YOK
Büyük bir koordinasyon eksikliği var; 

yemek saatlerini bile bilmiyoruz örneğin. 
İnsanlar bir yandan da dışarıda yeniden 
bir hayat kurmaya; ev, iş bulmaya çalı-
şıyor. Ve sonra buraya bir geliyorsunuz 
yemek bitmiş aç kalmışsınız. Oysa insanlar 
sabaha kadar uyumuyor burada; yaşlısı, 
çocuğu, tansiyon hastası var. Burada yirmi 
dört saat yiyecek bir şeyler olmak zorunda. 
Tuvalet ihtiyacımızı rahatça gideremiyo-
ruz; bir kadın erkek tuvaleti, iki de duş 
var; diğer taraftakinden daha temiz ama 
sürekli sıra oluyor, sifonları bozulmuş. 
Çadırlarda hırsızlık olduğunu duyduk; 
devletin buranın güvenliğini alması gerek, 
buralar bir sokak gibi düşünülmeli, ışık-
landırma olmalı.”

800 - 1250 TL OLAN KİRALAR 2500 
TL’YE ÇIKTI

Faruk Bey (35), depremin etkilediği 
bölgede yaşayıp da binası hasar almayan-
lardan. Başından beri sürecin gözlemcisi 
olmuş, yakınları, komşuları çadır bölgesin-
de yaşıyor. Şunları söylüyor depreme dair:

“Deprem doğal bir afet, hazırlıklı 
olunsa böyle bir sonuç olmazdı. Belediye-
ler, devlet bu binaları denetlese, rüşvetle 
ruhsat alınamasa, müteahhitler malze-
meden çalmasa bunlar olmayacaktı. Beni 
depremden çok insanların garibanlığı, 
mağduriyeti, haksızlığa uğraması etkile-
di. Evini, barkını, çocuğunu; insanlar her 
şeylerini bir anda kaybetti. Şimdi çadırda 
kalan var, tanıdıklarında kalan var, arabası 
olan arabasında yatıyor; ama çoğu çaresiz. 
Manavkuyu Adalet Mahallesi, Mansuroğ-
lu... Buralarda toplam 380 tane apartman 

yıkılacak, daireye vurduğun zaman 10 bin 
- 15 bin daire yapıyor. E bu insanlara ev mi 
verecekler, kira mı verecekler, ne yapacak 
bu insanlar? Normalde 800, 1250 TL olan 
kiralar, 2.500 TL’ye çıktı burada. Bu bile 
büyük haksızlık.”

Muzaffer (18) de yıkılan Barış Site-
si sakinlerinden. Ailesi, 99’dan itibaren 
sitede oturuyormuş. Ailesi enkaz altında 
kalmadığı için kendisini “şanslı” sayıyor ve 
şunları söylüyor:

“Doğduğum büyüdüğüm evi, komşula-

KÜBA’DA AFET YÖNETİMİ: HAZIRLIKLI DEVLET, ÖRGÜTLÜ HALK
Küba tıpkı eğitim ve sağlık alanında olduğu 

gibi afet durumlarıyla baş etme konusunda da 
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere önde gelen 
uluslararası kuruluşlar tarafından dünyada örnek 
gösterilen bir ülke.

Küba, coğrafi konumu nedeniyle başta kasırga 
ve seller olmak üzere her türlü doğal felakete 
açık bir ülke. Buna karşın bu küçük ada ülkesinde 
komşularında olduğu gibi büyük insani kayıplar 
yaşanmıyor. Kentsel ve tarımsal alanlarda büyük 

yıkımlar gerçekleşse bile felaketin ardından diğer 
ülkelerdeki gibi hastalıklar, salgınlar görülmüyor.

Küba’nın bu alandaki başarısına işaret etmek 
bakımından 2005 yılında yaşanan Katrina kasırgası 
hatırlanabilir. Küba’yı ve ABD’yi birkaç gün arayla 
aynı şiddette vuran bu kasırgada ABD’de 1800’den 
fazla insan hayatını kaybederken Küba’da ölümlü 
vakalar tek basamaklı rakamlarla sınırlı kaldı.

Bu önemli farkın nedeni Küba’da afet durumları 
konusunda devletin hazırlıklı olması ve daha önce 

üzerinde incelikle çalışılmış bir plan dahilinde hareket 
etmesiydi. Küba’da okullardan sağlık kurumlarına, 
yerel yönetimlerden bakanlıklara kadar tüm resmî 
kurumların sorumlulukları tek tek belliydi ve bu 
kurumlar gerek sahada yüz yüze faaliyet yürüterek, 
gerekse radyo ve televizyonlardan düzenli yayın 
yaparak insanları anbean bilgilendirip yönlendirdi. 
11 milyon nüfuslu ülkede bir-iki gün gibi kısacık bir 
süre içinde bir buçuk milyon kişi güvenli alanlara 
taşındı; tüm toplu taşıma imkanları bu doğrultuda 
seferber edildi; yurtlar, misafirhaneler, oteller, boş 
konutlar kullanıma açıldı; günler boyunca sağlıklı içme 
suyu ve besin temin edildi; düzenli sağlık taramaları 
gerçekleştirildi; çocuklar için eğitim, kültür sanat 
etkinlikleri organize edildi. ABD’de ise devlet, “arabası 
olan kenti terk etsin” mesajı yayınlamanın dışında 
hiçbir sorumluluk üstlenmedi. Sonuç hem kasırga 
esnasında hem sonrasında yoksul halk açısından tam 
bir yıkım oldu. Kasırgadan kurtulmayı başaranların 
bir kısmı ortaya çıkan salgın hastalıklarda hayatını 
kaybetti.

ÖRGÜTLÜLÜK AMA NASIL?
Küba’da halkın son derece örgütlü olduğu, bu 

örgütlü tutumun afet durumlarıyla baş etmede de 
kilit rol oynadığı hep söylenir. Doğrudur da… Okulda, 
işyerinde, mahallede, yaşamın her alanında örgütlü 
olan Kübalılar afet durumunda sağlıklı, uyumlu ve 
hızlı bir şekilde harekete geçme konusunda büyük 
avantaja sahip.Kübada okullarda felaketlere hazırlık eğitimi  veriliyor.
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rımızı, çocukluk arkadaşlarımı kaybettim; 
bütün bunlar kolay değil. Daha devletin 
yardımı yokken, halkın bu dayanışması 
bizi ilk günlerde burada ayakta tutabildi. 
İnsanlar evlerinde oturmak yerine farklı 
şehirlerden kalkıp buraya geldiler, yardım 
ettiler. Dayanışma çadırlarının alandan çı-
karılmasının da bir amacı, devletin halkın 
yanında olduğu izlenimi vermek istemesi. 
Halbuki burayı bugüne getiren, insanların 
ihtiyaçlarını karşılayan, yaralarını saran 
büyük oranda halkın dayanışması oldu; 
devlet yapması gerekenin çok ufak bir 
kısmını yaptı. 

11 GÜN GEÇMESİNE RAğMEN KİMSE 
NE OLACAğINI BİLMİYOR

Ben şu an ailemle birlikte çadırda 
yaşıyorum. Bizim gidecek bir yerimiz var, 
ben ODTÜ’yü kazandım bu yıl, seneye 
Ankara’da olacağım; ama bu çadırlarda 
ne yapacağını, nereye gideceğini bilme-
yen yüzlerce insan var. Üzerinden 11 gün 
geçmesine rağmen insanlara hala hiçbir 
konuda bilgilendirme yapılmadı, büyük bir 
belirsizlik var. Dayanışma çadırlarının çı-

karılmasıyla birlikte bize iyi gelen, o güzel 
atmosfer de kalktı, çok sıkıcı, monoton bir 
hale geldi burası. Şimdi istediğiniz zaman 
çay içemiyorsunuz, yemeğe geç kaldıy-
sanız aç kalabiliyorsunuz. Duş ve tuvalet 
ihtiyacımızı mesela aile dostlarımızdan 
gideriyoruz, çünkü hijyen açısından kötü 

durumda. 
Son olarak Türkiye’nin neresinde 

deprem olursa olsun, benim artık yalnız 
kalbim orada olmayacak, ben bedenen 
de orada olacağım, oradaki dayanışmaya 
katkıda bulunacağım; bu benim buradaki 
dayanışmaya vefa borcum.” 

“MASA KALDIRMAKLA, BARİYER 
ÇEKMEKLE TKP’Yİ DURDURAMAZLAR”
İzmir depreminden sonra TKP İl örgütü, 

bölgede hızlıca dayanışma faaliyetleri örgütledi. 
Geçtiğimiz hafta sonu yardım standları kaldırılıp 
yerine mescit kurulsa da insanların ihtiyaçları 
bitmedi. TKP de bu ihtiyaçlar için çabalamaya 
devam ediyor. TKP Merkez Komite üyesi ve İzmir 
İl Başkanı Başar özer’e bu çabaları sorduk.

- İzmir depremine ilk tepkiyi veren 
örgütlerden biri TKP oldu. İzmir örgütü 
olarak hızlıca alanda organize oldunuz. Dünya 
görüşü olarak bambaşka noktalarda yer alan 
yurttaşlar bile TKP’nin sistemli çabalarını 
takdir etti. Gerçi geçtiğimiz hafta sonu yardım 
standları kaldırıldı, hatta yerine mescit 
kurulduğunu da duyduk. Ama insanların 
ihtiyaçları bitmedi. Bundan sonra neler 
yapacaksınız?

Bayraklı’da iyi bir örgütlülüğümüz var. Bu 
ilçede iki semt evimiz var, bazı mahallelerde uçan 
kuştan haberimiz olur. öte yandan masalarımızı 
açtığımız bölgede özel bir örgütlülüğümüz 
bulunmuyor, hatta Bayraklı’da en az oy aldığımız 
mahallelerden. İşte böyle bir mahallede, sizin de 
belirttiğiniz gibi bambaşka dünya görüşlerine 
sahip insanlara “benim partim artık TKP” 
dedirten nedir? Bu sorunun cevabı çok açıkça 
partimizin hızlı müdahalesi, sahaya örgütlülüğünü 
ve vicdanını taşımasıdır. Yaptığımız çalışmalar 
neticesinde yüzlerce depremzede ile birebir 
temas halindeyiz. Hepsinin ihtiyaçlarını tek tek 
tespit ediyoruz ve bunların karşılanması için 
dayanışma örgütlüyoruz. Birçok belediye işçisiyle, 
AFAD görevlisiyle temasımız oldu. Getirdikleri 
malzemeleri güvenmedikleri için Kızılay’a teslim 
etmeyip bize getiren devlet çalışanları oldu. Tüm 
bu insanlarla görüşüyor, bir yandan depremin 
yaralarını sararken, bir yandan da sorunu 
kökünden çözecek bir örgütlenmeyi adım adım 
kuruyoruz. Masa kaldırmakla, bariyer çekmekle 
TKP’yi durduramazlar.

BİZİM MASAMIZDA MAAŞLILAR 
DEğİL GÖNÜLDEN ÇALIŞANLAR 
VARDI

- Bir hafta boyunca çok emek verildi, hep 
birlikte izledik. Bu süre içinde partiye yardım 
edenler, ilgi gösterenler oldu mu? 

çok fazla dostumuz ilgi gösterdi. Sadece bizi 
tanıyanlar değil, ne oldu diye bakmaya gelip 
yanımıza gelenler, katılanlar oldu. Depremin hemen 
sonrasında bu alanlarda herhangi bir organizasyon 
yoktu. Hâlâ da yok... İşte böyle bir noktada, biz 
parayı basıp koca kazanlarla çorba dağıtmadık, 
yemekler ısmarlamadık. Onlarca evden, dükkândan 
küçük tencerelerde yemekler geldi, giyecekler ve 
daha nice ihtiyaç malzemesi örgütledik. Bizim 
masalarımızda maaşlılar değil, can-ı gönülden 
çalışan komünistler vardı ve sanıyorum gelen 
insanları en çok etkileyen şey buydu. çok kısıtlı 
kaynaklarla bunların yapılabileceğini görmek, 
dostlarımıza bu ülkenin değişebileceğine dair bir 
güven verdi. Bu güvenle partimize yeni katılan 
yoldaşlarımıza hoş geldin diyoruz.

- Yeni bir deprem ihtimali herkesi korkutan 
ama kaçınılmaz görünen bir ihtimal. Bir kez 
daha gördük ki devletin elle tutulur bir planı 
yok bu konuda, başa gelince bakacaklar, o 
zaman da çok geç olmuş olacak. Peki TKP bu 
ihtimale karşı nasıl hazırlanıyor?

Son kongremizde de bir gündem maddesiydi, 
depremi de kapsayacak şekilde olağan dışı 
durumlara hazırlık. çok yerinde bir adım atmış 
olduğumuzu gördük. Bu konuda çalışmalarımızı 
hızlandırıyoruz. Birçok alt başlığı var, sağlık, 
ilkyardım, psikolojik destek, kent planlaması... 
Bu depremdeki deneyimlerimizle merkezi 
hazırlığımızı güçlendirecek ve başta semt 
evlerimiz olmak üzere bulunduğumuz tüm 
yerelliklerde depreme karşı hazırlık örgütleyecek, 
dayanışma ağları kuracağız.
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Diğer yandan, Küba’da halkın örgütlülüğü 
devletin sorumluluk üstlenen, yönlendirici ve 
hazırlıklı tutumunun doğrudan uzantısı. Daha açık 
söyleyelim; Küba’da halk devlet düzeyinde de 
örgütlü.

Küba’da ulusal parlamentoda da yerel meclislerde 
de bürokraside de zengin sınıfının temsilcileri değil 
Küba halkı görev başında; devleti Küba halkının 
kendi içinden seçtiği işçiler, aydınlar, sanatçılar, 
bilim insanları yönetiyor. O nedenle Küba halkının 
ne kasırga döneminde ABD’de yaşandığı gibi ne de 
pandemi döneminde ülkemizde yaşadığımız gibi 
“tedbirini al kardeşim” diyerek sorumluluktan kaçan, 
dahası krizi zenginler için fırsata çeviren bir devlet 
tutumuyla karşılaşması olası değil.

İşte bu nedenle Küba, tüm dünya halklarına, 
sağlık için, eğitim için, refah dolu bir yaşam için 
olduğu kadar afet dönemlerinde hayatta kalmak için 
de ülke siyasetine el koyma mesajı vermeye devam 
ediyor.
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ABD’nin dünyaya yönelik politikası-
nın özü, ABD sermayesinin dünya-
daki hegemonyasını siyasi, diplo-
matik ve askeri alanda korumak, 
çıkarlarının üstünlüğünü sağlamak. 

Dolayısıyla sermaye sınıfının Demokrat ya da 
Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından temsil 
edilmesi, bu özde ancak biçimsel değişiklik-
ler, ton farklılıkları anlamına gelebilir. Sanayi 
sermayesi, silah tekelleri, ABD’nin dev şirket-
leri hangi yönü işaret ediyorsa, aslında ABD 
başkanları da o yöne doğru adımlar atıyor.

BIDEN: ABD’NİN DÜNYAYI YÖNETMESİNİ 
HEDEFLİYORUM

Biden’ın ABD’nin en büyük rakipleri Rus-
ya ve Çin’e karşı dostça bir yaklaşımı, Latin 
Amerika’da ABD çıkarlarını geri çekme ya da 
Küba’ya dönük ablukayı kaldırma gibi planları 
bulunmuyor. 

Nitekim ABD’nin Çin’i sıkıştırma politikası-
nın yükselişi, Biden’ın Obama’nın yardımcılığı-
nı yaptığı 2008-2016 arası sekiz yıllık döneme 
rastlıyor. Biden’ın müstakbel başkanlığında 
Afrika’nın yeniden paylaşımı konusunda diğer 
güçlerle rekabet de sürecek. 

ABD elçiliğini Kudüs’e Trump taşıdı belki 

ama, Biden’ın da İsrail ve Siyonizm destekçili-
ğinde pek aşağı kalır yanı yok. Elçiliği 
tutup da geri Tel Aviv’e taşımasını 
ise beklemeyin, o köprünün 
altından çok sular aktı bile. 

Esasında fazla söze gerek 
yok. Yeni seçilen başkan Biden 
bu anlamda son derece açık 
sözlü: “Bir kez daha ABD’nin 
dünyayı yönetmesini hedefli-
yorum” diyor.

uzun zamandır tartışılan ABd seçimlerinin sonucu demokrat Parti'nin kazanması 
oldu. Önümüzdeki haftalarda işler beklendiği gibi giderse 20 Ocak'ta Başkan ve 
Başkan yardımcısı koltuklarına Joe Biden ve Kamala Harris oturacaklar. Peki Sam 
Amca gidecek, yerine sempatik bir ihtiyar mı gelecek? Tabi ki hayır.

Trump gider, Biden gelir  
Sam Amca olduğu yerde duruyor

 DIŞ POLİTİKA

BIDEN'DAN ÇOK O KONUŞULDU: KAMALA HARRIS
Demokrat Parti’nin seçimi kazandığı netleştikten 

sonra en çok konuşulan konulardan biri de Kamala 
Harris’in başkan yardımcılığı oldu. Kadındı, siyah 
kökenliydi, anne tarafı Hindistan’a, baba tarafı 
Jamaika’ya uzanıyordu... ABD’de bir tabu daha yıkılmıştı! 

ABD’de sekiz yıl boyunca siyah kökenli bir siyasetçi 
başkanlık görevini yaparken, Ortadoğu halklarına 
kan kusturdu, silah satışlarında rekor kırıldı. ABD 
toplumunda siyahlar o başkan döneminde de, 
sonrasında da ırkçı saldırılara maruz kalmaya devam 
etti.  

Harris’in bebeklik fotoğrafını kullanarak yapılan bir 
paylaşım: “İşte yıllar sonra bu küçük kız Amerika’nın 
başkan yardımcısı oldu. Her küçük kız hayal edebilir 

ve büyük işler başarabilir.” diyordu. İşte bu Amerika’yı 
ayakta tutan en büyük yalanlardan biri. Bir kere 
Harris, herhangi bir siyah kadın değil. Varlıklı bir anne 
babaya, iyi eğitim olanaklarına sahip olmuş, maddi 
sıkıntı yaşamamış, sık sık seyahat edebilmiş bir kadın. 
Yani ABD’deki siyah kadınların çok azını temsil ediyor. 
Adaylık kampanyası sırasında sol portal’da kendisi 
hakkında çıkan tanıtımda belirtildiği gibi “okullardan çok 
hapishaneler yapılmasını” gerekli görüyor. 

Vitrine siyah bir kadını koymak ABD’nin siyahlara ve 
kadınlara gerçek yaklaşımını özetliyor aslında. Mesele 
gerçek bir eşitlik meselesi değil, “Vitrine çıkaralım 
ayıplarımızı örtsün” meselesi. Kimlik üzerinden siyaset 
yapmanın samimiyetsizliği bu.

BURJUVA DEMOKRASİSİ DEMİŞKEN... TÜRKİYE Mİ 
KÜÇÜK AMERİKA, AMERİKA MI BÜYÜK TÜRKİYE?
ABD seçim sistemi adaletsizliklerle dolu. 

İki büyük parti arasında salınan seçim sistemi 
zaten "seçenekler arasında kendine en 
uygun olanı seçme" fiilini ortadan kaldırıyor. 
İstemediğini seçmeme, ya da daha az kötüyü 
seçme olarak uygulanıyor. Zaten kazanan da 
aslında halkın tercihlerine göre değil, Wall 
Street bankerlerinden kopardığı bağışların 
büyüklüğüne göre kazanıyor. "Daha çok 

harcayan kazanır", ABD seçim kampanyalarını 
özetleyen bir slogan sayılabilir. Dahası 
aslında ABD demokrasisinde genel oy 
hakkından mahrum on milyonlarca insan var. 
Kimliksiz göçmen, evsizler, engelliler men 
edildikleri ya da fiilen oy kullanma eylemini 
gerçekleştiremeyecekleri için sayılmıyorlar. 
Biden kazandı kazanmasına ama, Biden'ı halk 
mı seçti diyecek olursanız, orası epey şüpheli...

239 13 Kasım 2020 Cuma
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Kürtaj hakkı, aile planlamasına 
yönelik olarak verilen kamusal 
hizmetlerle bir bütünlük için-
de, kadınların cinsel sağlığının 
korunması için önem taşıyan 

haklardan biri. Sadece kürtaja izin veril-
mesi değil, bu hakkın sağlıklı ve güvenli 
koşullarda ve ücretsiz biçimde elde edi-
lebilmesi de, kadın ve toplum sağlığının 
korunması için önemli.

KÜRTAJ HAKKI NEDEN ÖNEMLİ?
Günümüzde aile planlaması için ge-

rekli eğitim ve sağlık hizmetleri toplumun 
önemli bir kısmı için ulaşılabilir değil. 
Cinselliğin keşfedilmesi ve istenmeyen 
gebeliklerin önlenmesi için gerekli bil-
giler ve sağlık hizmetleri kamusal olarak 
verilmiyor. Bu bilgileri almak ve istenme-
yen gebeliği önlemek, çoğu zaman kişinin 
kendisine kalıyor. Buna bir de muha-
fazakârlık ve kadın cinselliğine yönelik 
olumsuz tutum eklenince, kadınların 
üzerindeki yük eşitsiz biçimde artıyor ve 
istenmeyen gebelik, neredeyse tamamen 
kadının sorunu haline geliyor. Kadınlar 
ayrıca, aile içi fiziksel ve cinsel istisma-
rın hedefi olduklarında da istenmeyen 
gebeliklerin sayısı artıyor. Hayatında böyle 
kısıtlardan daha az etkilenen kadınlar 
için bile istenmeyen gebelik, fiziksel ve 
psikolojik olarak çok büyük bir yük haline 
gelebiliyor.

Kürtaj hakkı, tüm bu durumlarda, 
kadının yaşamını daha sağlıklı sürdürebil-
mesinin önkoşulu. Bu hakkın sadece yasal 
olarak tanınması değil, sağlıklı ortamlarda 
ve ücretsiz olarak gerçekleşmesini sağla-
mak da bu nedenle devletlerin görevi. Bu 
hak sağlanmadığında, kadınların hayatını 
riske atan uygulamalar yaygınlaşıyor.

GERİCİLER NEDEN SALDIRIYOR?
Kürtaj hakkı bir toplum sağlığı sorunu 

olduğu halde, siyasal tartışmaların merke-
zine de konan bir sorun. Ve dinci gericiliğin 
toplumsal hayata yaptığı saldırıların her 
zaman ilk hedeflerinden biri. Kadınların 
cinsel yaşamına kısıtlama getirme ve kadın 
doğurganlığını kendi kontrolü altında 
tutma yoluyla toplumsal yaşamdaki etkisini 
arttırmak isteyen gerici iktidarlar, 20. yüz-
yılda önemli ölçüde tanınmış olan bu insan 
hakkına durmaksızın saldırıyorlar. Aynı 

iktidarlar, Türkiye’de de olduğu gibi, bir 
kamu hizmeti olan aile planlaması hizmeti-
ni de ortadan kaldırmaya çalışarak, kadının 
doğurmasının zorunluluk olduğu, bunu 
engellemenin günah olduğu fikrini top-
lumlara kabul ettirmeye çalışıyorlar. Geç-
tiğimiz ay başını ABD’nin çektiği Cenevre 
Mutabakatı, içlerinde Suudi Arabistan, 
Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, 
Sudan, Libya, Macaristan ve Polonya’nın 
da olduğu yirmi otoriter ve gerici hükümet 
tarafından imzalandı. Bu Mutabakatla ka-
dınların yasal ve güvenli bir şekilde kürtaj 
hakkına erişmesi adeta kriminalize ediliyor 
ve kürtajın uluslararası zeminde bir hak 
olmaktan çıkarılması çağrısı yapılıyor.

Polonya’da kürtajı neredeyse imkansız hale getiren yasa, ülkede kadınların 
örgütlediği yoğun protestolar sonucu geri çekildi. Ancak dinci gericilik dünyanın 
birçok yerinde kadınların kürtaj hakkına saldırmaya devam ediyor.

Gericilerin kürtaj hakkı düşmanlığı
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 KADIN DÜn POlOnYA’DA YArIn BAşKA Bİr YErDE:

TÜRKİYE’DE KÜRTAJ HAKKI NE DURUMDA?
Türkiye’de şu an geçerli olan yasalara göre 

isteğe bağlı kürtaj hamileliğin 10. haftasına kadar 
uygulanabiliyor. Kadın kendisine karşı işlenen 
bir suç sonucunda hamile kalmışsa bu süre 20. 
haftaya kadar uzatılabiliyor. Kadının hayatını 
riske atan ya da ceninin bazı hastalıklar taşıdığı 
anlaşılan durumlarda da hafta sınırı olmaksızın 
kürtaj yapılabiliyor. 

Bu düzenlemeler birçok ülkeye göre ileri 
sayılabilirse de, uygulamada çok büyük güçlükler 
var. Kadınlar ücretsiz ve güvenli kürtaj hakkına 
neredeyse hiç ulaşamıyor. AKP gericiliğinin son 
yıllarda kürtaj hakkına karşı geliştirdiği söylemler 
durumu daha da güçleştiriyor.

Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar sonucu 
ortaya çıkan hamileliklerde, mahkemeler 
hızla karar vermeyebiliyor. Sağlık nedeniyle 
yapılacak kürtajlarda, sağlık görevlileri kararı 
geciktirebiliyor. Tüm bunlar, mağduriyetlere yol 
açıyor. İsteğe bağlı kürtajın gerçekleştirilmesinde 
ise, evli kadınlardan öncelikle eşinin rızası 
isteniyor. Bu ise evlilik içinde fiziksel ve cinsel 
şiddete maruz kalan kadınları, devlet eliyle daha 
da zor bir duruma sokuyor.

DEVLET HASTANELERİ KÜRTAJ 
HİZMETİNİ FİİLEN VERMİYOR

Ama en önemli zorluk, devlet hastanelerinin 
kürtaj hizmetini fiilen vermemeleri. Yapılan 
araştırmalarda, devlet hastanelerinin kadınları 
kürtaj konusunda doğru bilgilendirmedikleri 
anlaşılıyor. Özel hastanelerde ise kadınların 
önüne büyük faturalar çıkıyor. Küçük şehirlerde 
ise, kamu ya da özel, herhangi bir hastanede 
kürtaj olmak neredeyse imkansız. Yine yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, bazı hastaneler, sağlık 
nedeniyle de olsa kürtaj yapmayı tamamen 
reddediyor. Hastanelerin kamu sağlığını hiçe 
sayan bu tavırları, Sağlık Bakanlığı tarafından 
cezalandırılmadığı gibi, cesaretlendiriliyor.
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Antalya’da semt evi açmak için 
neden bu mahalleleri seçtiniz?

Aykut: Ulus Semt Evi’ni, 
Antalya’nın Kepez ilçesine 
bağlı Dokuma semtinin beş 

mahallesinden biri olan Ulus Mahallesi’nde 
açtık. Dokuma ismini, Sümerbank’a bağlı 
Dokuma İplik Fabrikası’ndan almış. Tabii 
birçok fabrika gibi burası da üretimini dur-
durmuş, fabrikanın bulunduğu alan şimdi 
park olarak kullanılıyor. Yine bu fabrikaya 
yakın pil fabrikası, ferro-krom fabrikaları 
bulunmakta iken şimdi pil fabrikasını da 
millet bahçesine dönüştürme çalışması 
yapılıyor. Bu fabrikaların etkisiyle kurulan 
semt, şimdilerde hizmet sektöründe çalışan 
emekçilerin yaşam alanı. Ulus Semt Evi, 
işte bu emekçilerle dayanışmak ve birlikte 
örgütlenmek için kuruldu. Yaklaşık on aylık 
bir çalışma sonrasında semt evini açma 
kararı verdik. Çünkü yaptığımız çalışma-
larda yurttaşların yalnız olduğunu ve bize 
ilgiyle yaklaştıklarını gözlemledik. Pandemi 
döneminde emekçilerin eğitim ve sağlık 
hizmetlerine ulaşmadaki zorlukları, ülke 
genelinde olduğu gibi Dokuma’da da ken-
disini gösterdi. Biz bu noktada semt evinin 
açılmasının, yurttaşlarla birlikte sorunlara 

karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı örmek 
için uygun olacağını düşündük.

İMAM HATİPLERE KARŞI 
MÜCADELEDE BİRLİKTEYDİK

Hatice: Antalya’nın Muratpaşa ilçesine 
bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde Barbaros 
Ortaokulu isminde bir okul var. Birkaç yıl 
önce, Barbaros Ortaokulu’nda imam hatip 
sınıfı açılması söz konusu oldu ve biz imam 
hatip sınıfının açılmaması için mahallede 
yaygın imza topladık. Bu süreçte mahalle 
sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldık ve 
sonrasında burada yaptığımız çalışmaları 
derinleştirmeye karar verdik. Faturalara 
itiraz gibi çeşitli başlıklardaki çalışmalarla 
zaten yaşadığımız bu mahallede kalıcı bağ-
lar kurmuştuk. Tüm bu bağlar Bahçelievler 
Semt Evi’ne zemin hazırladı.

Ece: Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelo-
ba mahallesinde, Partimizin 2018 yılında 
‘Emekçilere!’ isimli konferansında alınan 
kararların ardından çalışmalar yapmaya 
başladık. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz 
çalışmalarda bir yandan partimizin merkezi 
siyasetini ve sözünü mahalle halkına ulaştı-
rırken, bir yandan da onların problemlerin-
de birlikte hareket etme imkanı elde ettik. 

Yeni inşa edilen Güzeloba Ortaokulu’nun 
imam hatip ortaokulu olarak açılmak isten-
mesine karşı verilen mücadelede mahallede 
yaşayan velilerle birlikteydik. Mahallemizde 
KC34 isimli otobüs hattının kaldırılışı üze-
rine imza kampanyası yaptık, Güzeloba sa-
kinlerini mağdur eden bu uygulamaya karşı 
öncüsü olduğumuz mücadelenin sonucun-
da kaldırılan otobüs belediye tarafından 
geri getirildi. Kundu oteller bölgesine yakın 
olan mahallemizde Patronların Ensesinde-
yiz Ağı aracılığıyla başta turizm olmak üze-
re birçok sektörde çalışmalar yürütüyoruz. 
Tüm bu çalışmalar mahalle halkı tarafından 
önce tanınırlığımızı, ardından dayanışmayı 
büyütmemizi ve ortak mücadele yürütme-
mizi sağladı. Mücadelemizin mahallemizde 
bir mekânı olmasını istediğimizden Güze-
loba Semt Evi’ni açtık.

Semt Evleri açılana kadar da epey ça-
lışma yapılmış. Peki açıldığından bu yana 
neler yapıldı?

Ece: Güzeloba Semt Evi’ni Şubat ayında 
açtık. Açılışımızın hemen ardından yüksek 
elektrik faturalarına karşı mahallemizde 
çalışma başlattık. Pandemi süreciyle birlik-
te planladığımız bazı etkinlik ve atölyeleri 
ertelemek zorunda kalmış olsak da ma-
halleliyle bu zor duruma karşı dayanışmak 
adına Güzeloba Dayanışma Ağı’nı kurduk. 
Salgın tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağ-
rılarının yapıldığı günlerde kadına yönelik 
şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığını 
gördük; YouTube üzerinden Avukat Müjde 

 SEMT EVLERİ AnTAlYA’DA SEMT EVlErİ’YlE GörÜşTÜK

Daha aydınlık ve bilinçli  
bir toplum olabiliriz
Tüm ülkede açılan semt evleriyle Türkiye Komünist Partisi, 
mücadele ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Bu sayıda 
Antalya’nın merkezi bölgelerinde yer alan güzeloba, Bahçelievler 
ve ulus Semt evleri’nde çalışma yapan TKP’liler ile söyleştik.

239 13 Kasım 2020 Cuma
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Tozbey Erden ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz haftalarda Kadın Dayanışma 
Komitesi’ni kurduk, resim, matematik ve 
İngilizce üzerine çocuklara yönelik ücret-
siz atölyelerimizi başlattık. Bu atölyeler ile 
amacımız hem pandemi sürecinde eğitim 
alamayan çocuklarımıza elimizden geldi-
ğince destek olmak, hem de çocuğun bakı-
mıyla ilgilenen başta kadınlar olmak üzere 
velilere destek olmak. Atölyelere kayıtları 
başlattığımızda bunun ne kadar doğru 
bir karar olduğunu bir kere daha anladık; 
çünkü bize ulaşan veliler pandemi sürecin-
de çocuk bakımı ve eğitimi konusunda çok 
ağır yükler altında kalıyordu. Ayrıca mahal-
lemizdeki velilere yönelik olarak Ebeveyn 
Okulu’na başladık, ilk başlığımız ‘Sosyal 
medya ve internet bağımlılığı’ydı, farklı 
başlıklarla devam ettireceğiz.

YALNIZLIğI GİDERMEYE İHTİYAÇ VAR
Aykut: Ulus Semt Evi’mizi yeni açtık. 

Yurttaşlarla mahallede sohbet ettiğimiz 
çalışmalara devam ediyoruz, nelere ihtiyaç 
var onları belirlemeye çalışıyoruz. Açıkçası, 
gözlemlerimiz daha çok bir araya gelmek 
ve yalnızlığı azaltmanın önemli bir ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. Evde bunalan ka-
dınlar, eğitim alamayan genç ve çocuklar 
semt evimize gelerek ihtiyaçlarına karşılık 

bulacaklar. Şu anda çocukların dersleri-
ne yardımcı olmak amacıyla yapacağımız 
atölyeler planlarımız arasında ilk sırada 
yer alıyor. Ayrıca müzik, Fransızca ve halk 
oyunları atölyeleri yapacağız. 

Hatice: Bahçelievler Semt Evi’miz bir 
buçuk aydır açık. Kadın Dayanışma Ko-
mitemizi kurduk, çocuklara yönelik ders 
tekrarı, satranç ve matematik atölyeleri 
başladı. Yetişkinlere yönelik ise felsefe ve 
drama atölyeleri yapıyoruz. Ayrıca dostları-
mızla semt evinde sık sık bir araya gelerek 
güncel siyasete dair sohbet etme imkanı 
buluyoruz.

TKP’YE SEMPATİ DUYMADAN 
GELENLERİN FİKRİ DEğİŞİYOR

Semt Evleri üç mahallede de kalıcı 
olacak gibi görünüyor. İleriye dönük neleri 
hedefliyorsunuz?

Hatice: Semt evimizin mahalle sakin-
leriyle birlikte devinen, aynı zamanda 
yeni insanlara temas ettiğimiz ve daya-
nışmayı büyüttüğümüz bir yer olmasını 
hedefliyoruz. Mahallelinin ilgisi çok güzel; 
hatta mahalle dışından da gelenler de 
var. Geçenlerde 84 yaşında bir matematik 
öğretmeni aradı, buluştuk ve katkı koy-
mak istediğini söyledi mesela. Biz tabi 
salgın koşulları ve yaşı gereği endişelendik 
ama kendisi çok istekliydi onun sağlığı-
na da dikkat ederek derslere başladık ve 
üç haftadır çocukların da çok keyif aldığı 
bir atölye sürmekte. Mahalleden gelen 
insanlar bir sonraki hafta komşularını da 
alıp geliyor. Bu insanların çoğu TKP’yi 
bilmeyen ya da partiye sempati duymayan 
kimseler; ama semt evinden ayrılırken fi-
kirleri değişiyor. “Biz de bir şeyler yapmak 
istiyoruz katkı koymak istiyoruz” diyorlar. 
Çocuklar için kek pasta yapıp geleceğiz 
diyorlar mesela. 

Ece: Bir yandan ülke genelindeki 
gündemlerin mahallemizdeki karşılığı-
nı gözeterek siyasetimizi aktaran işler 
yapmaya özen gösteriyoruz, diğer yandan 
mahallenin yerel sorunlarına dair birlikte 
çözüm üreteceğimiz çalışmaları semt evi 
merkezli olarak gerçekleştirmenin yollarını 
arıyoruz. Güzeloba Semt Evi denildiğinde 
herkesin aklına ‘Güzeloba mahallesindeki 
emekçilerin sesi’nin gelmesi için çabalıyo-
ruz.

Aykut: Mahallede dostlarımızı arttırmak 
ve burayı örgütlü bir mahalle haline getire-
bilmek önceliğimiz. İlçelerde öğretmenlik 
yapan dostlarımız var mesela, onlardan 
yaz okulu yapmak için şimdiden söz aldık. 
İnsanlar merak ediyor elbette; ama neler 
yapabiliriz nasıl katkı koyarız diye soran da 
çok fazla insan var.
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TKP GÖNÜLLÜLERİNE SEMT EVLERİNİ SORDUK
Aliye (Pide Ustası) - Güzeloba Mahallesi: Partililerle, mahallemizdeki ilkokulun okul aile birliği 

başkanı olduğum dönemde, yeni açılan ortaokulun imam hatip olarak açılmaya çalışılmasına karşı 
mücadele vermeye başladığımda tanıştım. Partili arkadaşların ülkenin sorunlarına karşı canla başla 
mücadele vermeleri beni etkiledi. Ayrıca düşüncelerime yakın olmaları partiye sempati duymamı 
sağladı. Bu şekilde daha fazla görüşerek aralarında olmaya başladım ve partiye katılma kararı aldım. 

HEP AZINLIKTAYIZ SANIRDIM, ARTIK ÖYLE OLMADIğIMIZI BİLİYORUM
Aradığımı bulamadığımı hissederdim çoğu zaman; ama partiyle tanıştığımdan bu yana sorularıma 

yanıt bulduğumu düşünüyorum. Hep azınlıktayız sanırdım; ama artık öyle olmadığımızı biliyorum. 
Ben de yaşadığım ülkede adaletin olabilmesi için katkı koymayı, geleceğimiz olan gençler için yol 
gösterici olmayı ve onlara adaletli bir ülke sağlayabilmeyi istiyorum. Güzeloba Semt Evi benim için 
hep birlikte bilinçlenme, mahalle halkı olarak birlik olma ve mücadeleyi büyütme gibi anlamları ifade 
ediyor. Benim çocuklarım da semt evindeki derslere gidiyorlar, eve geldiklerinde saatlerce ne kadar 
keyifli geçtiğini anlatıyorlar, çok mutlu oluyorum.  

SORUNLARI ÇÖZEBİLECEğİMİZ YER SEMT EVİMİZ
Emine (Turizm emekçisi - Aşçı) - Bahçelievler Mahallesi: Eşitsizliğe, adaletsizliğe ve sömürüye 

karşı partili olmaya karar verdim. Bizim sorunlarımızı paylaşabileceğimiz, çözüm bulabileceğimiz, 
birlikte mücadele edebileceğimiz, yoldaşlarımla fikir alışverişi yaptığımız yer partimiz TKP ve 
mahalledeki yeri semt evimiz. Bunun yanı sıra semt evimizde çocuklara yönelik atölyeler, aile gelişim 
programları ile dostlarımızla bir araya geliyoruz, devamlılığın ve katılımın artması ile daha aydınlık ve 
bilinçli bir toplum olabiliriz.

Halil (Restoran işçisi) - Ulus Mahallesi: Benim mücadeleye katılmam pandemi ile oldu. Pandemi 
süreci bana kapitalizmin ne kadar acımasız olduğunu gösterdi, işten çıkarılan emekçi insanların halini 
gördüm ve insanların örgütlü olmadıkça nasıl çaresizleştirildiklerine tanık olunca bu düzene karşı 
dimdik ayakta mücadele edilmesi gerektiğini anladım. İşçi sınıfı çok güçlü bir sınıf, dayanışmaya 
ve örgütlenmeye ihtiyacımız var. Yeni açılan semt evimizin mahallede emekçileri birleştirici güç 
olacağını, halka yararlı olacağını düşünüyorum.
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K ısa bir süre önce kurulan Birlik 
Sendikası örgütlenme çalış-
malarına hız verdi. Geçtiğimiz 
günlerde yazılım emekçile-
rini buluşturan sendika, bir 

süredir örgütlenme çalışmaları devam eden 
Madame Coco mağazalarında çalışan işçi-
lerin patrondan taleplerini açıkladı. İzmir 
depreminde ücretleri kesileceği duyurulan 
AVM çalışanların uğradığı bu haksızlığı 
kamuoyuna taşıyan sendika, İstanbul’da 
ise valinin, işyerlerinde giderek daha fazla 
yayılan salgına karşı tedbir olarak açıkladı-
ğı “esnek mesai saatlerine” karşı tepkisini 
yaptığı bir açıklamayla dile getirdi.

BİRLİK SENDİKASI İZMİR 
DEPREMİNDE AVM ÇALIŞANLARININ 
SESİ OLDU

Türkiye’nin dört bir yanında AVM’lerde 
çalışan işçilere sendikaya katılma çağrısı 
yapan ve kimi AVM’lerde planlı bir örgüt-
lenme çalışması başlatan Birlik Sendikası, 
İzmir depreminde hasar gören AVM’lerde 
zorla çalıştırılan ve deprem sırasındaki du-
ruş nedeniyle ücretleri kesilen AVM emek-
çilerini gündeme getirdi.

İzmir’de deprem bölgesindeki iki AVM 
Optimum ve Mavi Bahçe emekçilerinin 
hasarlı binada çalıştırılmalarıyla ilgili bir 
açıklama yapan sendika, hasarlı AVM’lerde 

çalışmanın derhal durdurulmasını ve çalı-
şanların idari izinli sayılmasını talep etti.

Birlik Sendikası, deprem anında ve son-
rasında dışarıda geçirilen sürelerin “çalışıl-
mayan süre” olarak kaydedilip çalışanların 
mesai ücretlerinden kesilmek istendiğini, 
bu uygulamanın yasaya aykırı olduğunu 
ifade etti.

Sendika, sözü edilen AVM’lerin hasar-
lı iç mekan fotoğraflarını da kamuoyuyla 
paylaştı. Henüz depremin artçı sarsıntıları 
devam ederken ve çoğu binada hasar tespiti 
yapılmamışken emekçilerin ailelerini yalnız 
bırakmaya, hasar almış mağazalara sokul-
maya, tadilat, temizlik ve satış yapmaya 
zorlandığını kamuoyuna duyuran Birlik 
Sendikası, bu AVM’lerde çalışan işçilere de 
sendikaya katılma çağrısı yaptı.

YAZILIM EMEKÇİLERİ BİRLİK 
SENDİKASI’NDA BULUŞTU

Farklı işyerlerinde çalışan yazılım emek-
çileri Birlik Sendikası’nın etkinliğinde bir 

Kısa bir süre önce kurulan Birlik Sendikası’nın örgütlenme çalışmaları devam 
ediyor. Sendika geçtiğimiz hafta yazılım emekçilerini buluşturan bir toplantı 
yaptı. Madame coco mağaza emekçileri sendikaya çağrı yapıp taleplerini 
açıkladı. İzmir depreminde ücretleri kesilen AVM çalışanları Birlik Sendikası ile 
seslerini duyurdu. İstanbul Valisi’nin esnek mesai saatleri düzenlemesine karşı 
emekçilerin sesi oldu.

BİRLİK SENDİKASI ÖRGÜTLENİYOR

239 13 Kasım 2020 Cuma
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araya geldi. Patronların Ensesindeyiz Yazı-
lım Emekçileri Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla 
yapılan etkinliğe sendikanın Genel Başkanı 
Zehra Güner Karaoğlu katıldı ve emekçile-
rin sendikayla ilgili sorularını yanıtladı.

Etkinlikte yazılım emekçilerinin ortak 
sorunları üzerine değerlendirmeler yapıldı. 
Yazılım emekçilerinin aldıkları ücret başka 
işlere göre görece yüksek ancak çalışma 
koşullarında bir farklılık yok. Uzun süre-
lerle çalışma ve fazla mesai ücreti almama 
en yaygın durum. İş yoğunluğu, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda ciddi sorunlar 
yaratıyor. Mobbing ise sektörde çalışanla-
rın en fazla karşılaştığı sorunlar arasında 
yer alıyor. Salgın döneminde ise yazılım 
emekçileri ağırlıklı olarak evden çalıştırıldı. 
Evden çalışmada ise çalışma süresinin be-
lirsizleşmesi ve çeşitli ofis maliyet kalemle-
rinin çalışanların üzerine yıkılması gibi ek 
sorunlarla karşılaşıldı.

Birlik Sendikası’nın yaptığı etkinlikte 
yazılım emekçilerinin taleplerinin oluştu-
rulması ve bu talepler etrafında sendikada 
örgütlenme çalışmasının hızlandırılması 
kararlaştırıldı.

MADAME COCO’DA İŞYERİ 
KOMİTESİ’NDEN SENDİKAYA ÜYELİK 
ÇAğRISI

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma 
Haberleşme ve Mücadele Ağı içinde kurulan 
işyeri komitelerinden Birlik Sendikası’na 
üyelik çağrıları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 
işyerinde yaşadıkları sorunlara karşı farklı 
mağazalardan bir araya gelen Madame 
Coco çalışanları, kurdukları işyeri komite-
siyle işyerinde temsiliyet oluşturmak için 
önemli bir adım atmışlardı. Kurulan işyeri 
komitesi geçtiğimiz hafta işyerine ilişkin 
taleplerini açıklayarak bu talepler için tüm 
mesai arkadaşlarını Birlik Sendikası’na üye 

olmaya çağırdı.
Madame Coco işçilerinin talepleri şun-

lar:
1- Maaş, yol, yemek ücretlerimize zam 

istiyoruz. Aldığımız ücretler ne yola yetiyor 
ne yemeğe.

2- Mağazada kullandığımız kıyafetlerin 
ve ayakkabıların patron tarafından alınma-
sını istiyoruz. Bu kıyafetler ve siyah ayak-
kabılar zorunluysa işyeri tarafından temin 

edilmeli, çalışanlara ücretsiz verilmelidir.
3- Hak ettiğimiz primlerimizi istiyoruz. 

Primlerimize el konulamaz.
4- Mağazalara gerçekçi kazanç hedefleri 

konulmasını istiyoruz.
5- Kırık mal, hırsızlık gibi nedenlerle or-

taya çıkan tüm sayım açıkları hak ettiğimiz 
primlerden kesiliyor. Bu haksız kesintilere 
son verilmelidir.

6- İki gün hafta tatili yapmak istiyoruz.
7- Molalarımız bitmeden mesaiye başla-

mak istemiyoruz.
8- Görev tanımımızın belirlenmesini 

istiyoruz. Aynı anda depocu, temizlikçi, 
satış danışmanı, kasiyer, güvenlikçi olmak 
istemiyoruz.

9- Mağazalarda personel sayısının artı-
rılmasını istiyoruz.

10- Tazminat vermemek için arkadaş-
larımızın istifaya zorlanması uygulaması-
nın ve her türlü mobbingin sona ermesini 
istiyoruz.

Madame Coco işçilerinin kurduğu işyeri 
komitesi, bu taleplerin karşılanması için 
tüm mağazalarda ve şirket merkezinde çalı-
şan Madame Coco işçilerini Birlik Sendika-
sı’na üye olmaya çağırdı.

BİRLİK SENDİKASI’NDAN İSTANBUL 
VALİSİ’NİN “ESNEK MESAİ” 
ÖNERİSİNE YANIT

İstanbul Valisi’nin geçtiğimiz hafta 
duyurduğu “esnek mesai saatleri”ne Birlik 
Sendikası tepki gösterdi. Sendika yaptığı 
açıklamada İstanbul esnek mesai saatleri 
yerine işyerlerine ulaşım sorununun çözül-
mesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul’da salgının giderek daha fazla 
insana yayılması ve özellikle işyerlerinin 
salgının merkezleri haline gelmesine rağ-
men yeterli tedbir alınmıyor. İstanbul Valisi 
ise sorunun çözümü “esnek mesai saatle-
rinde” buldu. Birlik Sendikası, İstanbul’un 
salgın hastalıktan kırıldığının ve işyerlerin-
de salgın hastalığın çok hızla yayıldığının 
altını çizerek valinin esnek mesai saati 
önermek yerine önlem almayan patronların 
peşine düşmesi gerektiğini ifade etti.

Birlik Sendikası yapılması gerekenleri 
ise şöyle sıraladı:

· Esnek çalışma diye işçilere belirsiz ça-
lışma süresi ve işe gidiş geliş zamanlarında 
belirsiz ve değişken işe gidiş geliş zamanları 
dayatılmamalıdır.

· İşçilerin çalışma yaşamı kurallı olma-
lıdır.

· İşçilerin işyerlerine sağlıklı koşullarda 
gidip gelebilmelidir.

· İşçilere servis sağlanmalıdır.
· İşçilerin kullandığı her servis sağlık 

koşullarına uygun olmalıdır. 

BİRLİK SENDİKASI: TORBA YASA GERİ ÇEKİLMELİDİR
AKP iktidarının Meclis gündemine getirdiği 

ve işçi haklarına yönelik ağır saldırılar içeren 
düzenlemeye Birlik Sendikası tepki gösterdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada 
“Patrona Teşvik, İşçiye Esneklik! Esnek ve 
Güvencesiz çalışmak İstemiyoruz!” başlıklı 
açıklamada, “Sermaye cephesinden gelen bu 
büyük saldırıya karşı, emek cephesinde birlik 
ve dayanışmayı yükseltelim. Onlar bölmek ve 
sendikasızlaştırmak istiyorsa, haklarımıza sahip 
çıkmak ve sömürüye dur demek için örgütlenelim, 
sendikalı olalım” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “AKP hükümetinin tarafı bellidir, 
sermaye cephesinin temel bileşeni olarak 

patronlara çalışmaktadır. Patron örgütlerinin 
dediğini yapmaktadır. 

Haklarımız pazarlık konusu yapılamaz, diyalog 
yoluyla tartışmaya açılamaz. Torba Kanun derhal 
geri çekilmelidir.” denildi.

İŞÇİDEN  
yayına başladı

Yeni bir formatta yayına başlayan soL TV’ye 
işçi cephesinin sesi de taşınıyor. İŞÇİDEN adlı 
programla, sınıfın gündemi farklı bir sunum ve 
içerikle her hafta izleyicilerle buluşacak.

Kriz ve pandemi süreciyle birlikte çalışma ve 
yaşam koşulları giderek zorlaşan işçi sınıfının 
gündeminin değerlendirileceği “İŞÇİDEN” 
programı soL TV’de yayına başladı.

soL yazarı ve akademisyen Burçak 
Özoğlu’nun hazırlayıp sunduğu İŞÇİDEN 
programında, her hafta güncel bir konu ve 
gündem işçi sınıfının akıl süzgecinden geçirilip, 
ayrıntılı biçimde tartışılacak. Bunun yanında 
programda, Türkiye ve dünyadan seçilen işçi 
sınıfı haber ve gündemleri ele alınacak.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ve Birlik 
Sendikası’nın mücadelesini özel olarak 
işleyecek olan program, yine sınıfsal bir 
yaklaşımla ve sınıfın diliyle hukuksal bilgiler de 
aktaracak.

Program ismini Can Yücel’in İşçi Marşı 
adlı şiirinden alırken, aynı şiirde işaret edilen 
“havanın işçi sınıfına döneceği günler” 
için yayın yapacak ve emekçilerin sesini 
yükseltecek.
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Dünyada ekonomik kriz-
in gitgide derinleştiği 
bir süreçte inşaat 

işçileri işsizliğe, olumsuz 
çalışma koşullarına, şantiyel-
erde sağlıksız yaşam şartlarına 
maruz kalıyorlar. Pandemiyle 
beraber salgının merkez üssü 
haline gelen şantiyelerde 
işçiler patronlar daha fazla kâr 
elde etsin diye canları pahası-
na çalışmak zorunda kalıyor. 

İnşaat işçileri denince akla 
hep kötü koğuşlar, yemekler, 
iş cinayeti gibi olumsuz gö-
rüntüler geliyor. Bu görüntü-
ler tamamen doğru olmakla 
beraber eksik kalıyor. Yapılacak 
olan bu sergi elbette inşaat işçi-
lerinin şantiyelerde yaşadıkları 
olumsuz çalışma koşullarını, 
milyonlarca liraya satılan ko-
nutlarda ölümle burun buruna 
nasıl çalıştıklarını, kaldıkları 
koğuşları, yedikleri yemekleri ve 
daha fazlasını anlatacak. Ancak 
bununla sınırlı kalmayacak, 
inşaat işçileri denilince oluşan 
olumsuz algının dışına çıkacak. 

İşçilerin kullandığı aletle, 
makineyle ilişkisini anlatırken, 
ortaya koyduğu ürünlere deği-
nilecek. 

Biz inşaat işçileri güçlüyüz. 
Yaşadığımız yerler, çalıştığımız 
şantiyeler insan onuruna yakış-
mayan yerler olsa da ürettiği-

miz değer çok büyük. Kentleri, 
fabrikaları, hastaneleri, yolları, 
barajları, okulları, enerji tesisle-
rini üreten biz inşaat işçileriyiz. 
Her şeyde ve her yerde inşaat 
işçilerinin emeği var. Bu emeği 
koyan işçiler değerlidir, güçlü-
dür. Bu sergi üreten, ürününü 
ortaya koyan, güçlü bir inşaat 
işçisini anlatacak. 

Sergi, inşaat işçilerinin 
şantiyelerinde kurduğu dost-
lukları, değerli insani ilişkileri, 
bölüştükleri ekmeği anlatacak. 
Kısacası inşaat işçilerinin hafı-
zasını oluşturacak. Bunu da yur-

tiçinden ve yurtdışından inşaat 
işçilerinden ve şantiyelerinden 
gelen fotoğraflarla yapacak. 
Bunun için inşaat işçilerinden 
05308356931 nolu whatsapp hat-
tına fotoğraflar bekliyoruz.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

PE ANKARA STAJYER AVUKAT VE HUKUK ÖğRENCİLERİ DAYANIŞMA AğI ÖRGÜTLENİYOR
Ekim ayının başında yaptıkları çağrı ile bir 

araya gelen stajyer avukat ve hukuk öğrencileri, 
PE İstanbul Stajyer Avukat ve Hukuk öğrencileri 
Dayanışma Ağı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi. 
Hayat pahalılığının artması, pandemi ile beraber 
okulların kapanması gibi nedenler hukuk 
öğrencilerini daha mezun olmadan avukatlık 
bürolarında çalışmaya itti. Okullarından mezun 
olmadan hukuk bürolarında çalışmaya başlayan 
öğrenciler örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. 

İstanbul’dan sonra Ankara’da da Dayanışma 

Ağı’nın kuruluşu için bir çağrı yapılmış, hızla 
çalışmalara başlanmıştı. Kasım ayı başında bir 
araya gelen stajyer avukat ve hukuk öğrencileri 
ağın kuruluşunda belirlenen talepleri toplantıda 
tartışarak Dayanışma Ağı’nın örgütlenmesine 
hız verdi. 

Her iki Dayanışma Ağı kendi aralarında 
koordine olarak ortak etkinlikler düzenliyor. 
Ağ, ekim ayının sonunda ofis içerisindeki 
haklarını konuşmak üzere online platformda bir 
araya geldi. PE avukatının katıldığı toplantıda 

stajyer ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlar 
konuşulurken, yasal süreç içerisinde stajı 
başlamadan çalışan hukuk öğrencilerinin 
patronların yansıttığının aksine stajyer öğrenci 
değil ‘genç işçi’ statüsünde olduğu vurgulandı.

Stajyerlerin ve öğrencilerin yaşadığı sorunlara 
karşı mücadeleyi büyüten PE Stajyer Avukat 
ve Hukuk öğrenciler Dayanışma Ağı ilerleyen 
günlerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 
güvencesiz çalıştırılmanın yasaklanması için 
taleplerini duyurma kararı aldı.

SERGİ İNŞAAT İŞÇİLERİNİN GÜÇLÜ OLDUğUNU 
GÖSTERECEK
Patronların ensesindeyiz İnşaat İşçileri dayanışma Ağı’nda yer 
alan inşaat emekçileri, İnşaat İşçileri Fotoğraf Sergisi düzenliyor.

239 13 Kasım 2020 Cuma

Mühendis 
Bu fotoğraf sergisi, üzerinden 

geçtiğiniz köprünün, bindiğiniz 
metronun, tedavi olduğunuz 
hastanenin kısacası bunca yaratılan 
değerin altında yoğun bir emek ve bu 
emeğin bir kahramanı var demek için 
yapılmaktadır. Tabii hepimiz biliyoruz, 
yapılar kendiliğinden yükselmiyor. Fakat 
bunu bir fotoğraf sergisiyle göstermenin 
sınıfsal bir anlamı var. Buraları “biz” 
yapıyoruz demenin estetik bir yolu. 
Üstelik serginin fotoğrafları yine 
serginin katılımcıları olan inşaat işçileri 
tarafından çekiliyor. Yani serginin her 
anlamda öznesi olacaklar. Sırf bu açıdan 
bile çok kıymetli bir deneyim olacak.

İSG uzmanı 
2007 yılından beri İstanbul’un birçok 

metro projesinde iş güvenliği uzmanı 
olarak görev almaktayım. 13 yıllık iş 
deneyimi sonunda artık yapılara farklı 
bir gözle bakarak değerlendiriyorum. 
İşletmeye açılmış bir metroyu kullanan 

yolcuların, o yapı içerisinde alın teri, 
gözyaşı ve kan döküldüğünü, umutların, 
hasretlerin, acıların, sevinçlerin yani 
insana dair ne varsa hepsinin orada 
olduğunu bilmesi gerekir. Sergi buna 
hizmet edecektir. 

Kule vinç operatörü
Ben kule vinç operatörüyüm. 

Mesleğe 1992 yılında Bayrampaşa 
Mega Center toptancılar sitesinin 
inşaatının yapımında başladım. 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın inşaat 
işçileri ile ilgili resim sergisi yapacağını 
duyduğum zaman bundan büyük 
onur duydum. Bu sergi inşaat işçisinin 
“ben varım ve dayanışmayla neler 
yapabilirim” dediği bir sergi olacak.

Tekniker 
Tüm dünyada yoksulluk, adaletsizlik, 

gericilik artarken insanlık artık 
bireyciliğin ve çürümenin dışında bir 
çıkış arıyor. Değişik vesilelerle bugün 
insana umut veren her gelişmenin 
altından ise kuşkusuz emekçi bir 

tutum ve kolektif bir çözüm yaklaşımı 
çıkıyor. Artık işçi sınıfı ideolojisinin ve 
değerlerinin insanlığın tek kurtuluş 
yolu olduğunun yeniden anlaşılmasına 
daha yakınız. İnşaat işçilerinin 
fotoğraflarından oluşan bir serginin 
buna küçük ama anlamlı bir katkı 
sağladığını düşünüyorum. İşçiler birlikte 
çalışır, birlikte mücadele eder ve birlikte 
düşünürse var olur. Her karede bunları 
göreceğimizi düşünüyorum.

Demir işçisi
15 yıldır demirci olarak inşaat 

sektöründe çalışıyorum. Ailemin çoğu 
inşaatçı ve demir işçiliği yapıyoruz. 
Bu zamana kadar birçok şehirde şehir 
hastanesi, okul, toplu konut, köprü 
inşaatlarında çalıştım. Yaptığımız 
inşaatları patronlar övünerek sunuyor, 
biz ise o şantiyede çalıştığımız zamanları 
hatırlamak istemiyoruz. Yapılacak olan 
sergide çalıştığımız projeleri anlatmak, 
insanlara bu projeleri göstermek beni 
heyecanlandırıyor.
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İŞÇİNİN HUKUK KÖŞESİ

çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmek için işçinin 
çalışmakla riskli bir duruma maruz kalması ve bu durumun 
beden veya ruh sağlığına olumsuz etki edebilecek nitelikte 
ciddi ve yakın bir tehlike barındırması gerekir. İçinde bulundu-
ğumuz süreçte salgın hastalıktan korunmak için yeterli hijyen 
olanaklarının sağlanmadığı veya işçilerin hastalıktan korunma-
sı için alınması zorunlu tedbirlerin alınmadığı işyerlerinde yakın 
ve ciddi bir tehlike durumunun varlığı söz konusudur. Deprem 
sonrası güvenliği tehdit eden hasarların oluştuğu bir işyerinde 
çalışmaya zorlanmak da bu anlamda yakın ve ciddi bir tehlike-
nin bulunduğunu gösterir.

Sağlığı ve güvenliği tehlike altında olan işçilerin 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceği 
durumlar neler olabilir? 

Bu tür olağanüstü durumlar iş hukukunda “zorlayıcı se-
bep” olarak adlandırılır. İş kanununun 40. Maddesi patronlara, 
zorlayıcı sebep sonucu işyerinde faaliyetin geçici olarak durması 
veya işçilerin geçici olarak çalışamamaları halinde ilk bir hafta 
için ücretlerinden kesinti yaparak yarım ücret ödemesi yapma 
yetkisi veriyor.

Fakat patronun böyle bir kesinti yapabilmesi için işyeri faali-
yetinin durması veya işçinin işe gelememesi halinin bir hafta-
dan daha uzun süreyle devam etmesi zorunludur. Olağanüstü 
durum nedeniyle işçinin çalışamadığı süre bir haftadan daha 
kısa sürmüş ise işçinin maaşından ücret kesintisi yapılamaz.

Deprem, sel veya salgın hastalık gibi olağanüstü 
durumlarda; işyerinde çalışma yapılamazsa 
ücretimden kesinti yapılabilir mi? 

İşçilerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması patronların 
öncelikli yükümlülüklerindendir. İşçiyi hasarlı binada çalışmaya 
zorlamak bu yükümlülüğe aykırı olduğu gibi işçileri bu şartlarda 
çalışmaya zorlayan patronun Türk Ceza Kanunu kapsamında 
cezai sorumluluğu da söz konusu olabilecektir. Patronun sizin 
sağlığınızı hiçe saydığı böylesi durumlarda ne yapmaya karar 
verirseniz verin diğer işçi arkadaşlarınızla birlikte hareket etme-
niz sizi hem işsiz kalmaktan hem de mevcut ve olası hukuksuz 
uygulamalardan koruyacaktır.

Sağlığınızı ve güvenliğinizi tehdit eden koşullarda çalışmaya 
zorlanmanız halinde izleyebileceğiniz en mantıklı hukukî yol ise 
-ilgili tedbirler alınıp tehlike ortadan kalkıncaya kadar- İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlenmiş olan çalışmaktan ka-
çınma hakkını kullanmanız olacaktır. Bu hakkı kullandığınız için 
ücretinizden kesinti yapılamayacağı gibi patron tehlikeye karşı 
alınacak tüm tedbirlerin maliyetini karşılamakla yükümlüdür.

İşyerimiz depremde hasar gördü ama patron bizi 
hasarlı işyeri binasında çalışmaya zorluyor. Bir 
yandan güvenlik endişesi taşıyor bir yandan da 
işsiz kalmak istemiyorum? Ne yapabilirim?

Mevzuatta bu hakkın kullanımı sırasında izlenecek yola dair bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Ancak hakkınızı kullanmadan önce diğer işçi 
arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeniz ve izlediğiniz yolu yazılı olarak 
belgelendirmeniz sizi olası hak kayıpları karşısında koruyacaktır.

Bu nedenle öncelikle sağlığı tehdit eden durumu belgelendirmenizi 
öneririz. Örneğin hasarlı bir binada çalışmaya zorlanıyorsanız söz konu-
su hasarın fotoğraflarını çektikten sonra iş sağlığı ve güvenliği çalışan 
temsilcisi arkadaşınızla birlikte bu fotoğrafları hangi tarihte nerede çek-
tiğinizi belirten bir tutanak tutup imzalayınız. Daha sonra patrona veya 
varsa işyerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna bir dilekçe yazarak 
hazırladığınız tutanak ve fotoğrafları dilekçe ekine koymanız yararınıza 
olacaktır. Yazdığınız bu dilekçede; ilgili hasarın sağlığınız açısından ciddi 
ve yakın bir tehlike barındırdığını belirtmeli durumun tespit edilerek 
gerekli tedbirlerin derhal alınmasını talep etmeli; ilgili hasarın önlene-
mez sonuçları olabileceğini, bu nedenle de tedbirler alınıncaya kadar ça-
lışmaktan kaçınma hakkını kullanacağınızı belirterek dilekçenizin akıbeti 
ile ilgili olarak ivedilikle yazılı cevap verilmesini talep etmelisiniz. 

Patron veya kurulun “durumun tespit edilerek tedbir alınacağı” 
şeklindeki bildirimi veya dilekçenize makul bir sürede cevap vermeyip 
kayıtsız kalması halinde ilgili tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 
kaçınma hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi 
bu hakkın kullanımında varsa sendikanızla yoksa diğer işçi arkadaşları-
nızla birlikte hareket etmeniz sizi olası hak kayıplarından koruyacaktır.

SAğLIğIMI VE GÜVENLİğİMİ RİSKE SOKAN 
TEHLİKELİ BİR DURUMUN VARLIğI HALİNDE 
“ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA” HAKKIMI NASIL 
KULLANABİLİRİM? HAKKIMI KULLANMADAN 
ÖNCE NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...

OLAğANÜSTÜ DURUMLARDA
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
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PAZARTESİ SAlI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

HAFTALIK YAYIN AKIŞI
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Tarih ve 
Gelecek

Dünyanın 
Politikası

Gençler 
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16:00
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16:00

21:0020:00
20:00

14:00

21:00

Aydınlanma
Kültür

@soLTVkanal

Hafta içi beş gün boyunca youtube üzerinden güncel siyasal gelişmelerden 
bilime, dünyadaki gelişmelerden tarihe, eğitimden müziğe pek çok farklı 
alanda program yapacak. Direnişteki emekçiler, 
aydınlar, gençler, öğrenciler, kadınlar her gün 
soL TV’de olacak.

soL TV günlük 
programlarının yanı sıra 
dünya ve ülke gündeminde 
yaşanan anlık gelişmeler 
ile ilgili konuklarından 
görüşler aldığı canlı 
yayınlarla da ekranda olacak.

soL TV yenilenen yüzü ve yeni programlarıyla yeniden yayında!

soL TV’ye yukarıdaki 
karekodu okutarak 
ulaşabilirsiniz.


