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Laik ve kamucu üniversite için mücadeLeye devam
 Üniversite Katılımcıları Derneği, seçilmeden atanan 

rektörlerin koltuklarında hukuksuz oturduğuna dikkat çekerken, 
Boğaziçi protestolarına kararlı desteğini sürdürüyor. ● sf 5

  eĞitim

düZen siyaseti LGBt’Leri HedeF GÖsteriyOr
 Bu ülkenin tüm yurttaşlarının, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği ne 

olursa olsun, hak ettikleri, insanca muameleyi görmesinden taraf mısınız, 
değil misiniz? Soru budur. ● sf 6

 siyaset

suçLu seL mi, Bu düZen mi?
 İzmir’de yaşanan sel felaketinden sonra 

valilik de belediye de suçu yağışa attı. Oysa 
meteoroloji uyarmıştı. Yağış bekleniyordu. 
Neden felakete dönüştü? Cevap kentte her ay 
yapılan onlarca plan değişikliğinde, betonlaş-
mada, rantçılıkta... ● sf 8

 çevre

karaduvar semt evi
 Kapitalist düzenin plansızlığı, ba-

lıkçılık ve tarım ağırlıklı bir mahalle 
olan Karaduvar’ı adeta zehirliyor. 
Mahalle Mersin’in merkezine uzak; 
ama mücadele mesafeleri aşmış. 
● sf 10

 semt evi

suriyeLi ve türkiyeLi 
iŞçiLer BirLikte

 emek-sermaye

 Patronu Suriyeli olan Gebze Amana Foods fabrika-
sında gıda işçileri sendikalaştı. Kimi zaman akra-
bacılıkla, kimi zaman milliyetçilikle işçileri birbirine 
düşürmeye çalıştılar. Başaramadılar. İşçiler ele ele 
verdi, örgütlendi. ● sf 14
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2 BOYUNEĞME

Bugün üniversitelerine sahip çıkmaya çalışan 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve onlarla 
dayanışmak isteyen gençleri gün boyunca AKP’nin 
kolluk kuvvetleri zorla gözaltına aldılar. Son olarak 
üniversitelerinde rektörle görüşmek isteyen 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, kampüs 
içerisine giren çok sayıda polis tarafından 
gözaltına alınmaya ve zorla okuldan 
çıkarılmaya başlandı.

Devlet bu sefer de gençler üzerinde 
gücünü denemeye karar vermiştir. Ülkenin 

geleceği, evlatları Boğaziçi’nde polis şiddeti ile 
ezilmektedir.

Bu suçtur, hepimizin gözünün önünde soluk 
almadan suç işlemeye devam ediyorsunuz.

Gözlerinin içine bakarak 
büyüttüğümüz çocuklarımızın hayatlarını 
karanlığa çevirmenize izin vermeyeceğiz.

Türkiye’nin aydınlık insanları sizin 
adaletsiz, yoz, yağma düzeninizi mutlaka 
yıkacak.
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türkiye Bu karanLıĞa tesLim OLmaZ!
GENçlİK BOYuN EğMEz 
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AKP iktidarı, kendisinin karşı-
sında konumlanan hareketlere 
her zaman yaptığı gibi öğren-
cileri önce terörist ilan ederek, 
hedef göstererek yaftalama-

ya ve kendi içinde parçalamaya çalıştı. 
Ancak AKP’nin tipik stratejisi toplumun 
geniş kesimlerini ikna etmeye yetmedi. 
Öğrenciler meşru mücadelelerine de-
vam ettikçe iktidar kolluk kuvvetleriyle 
fütursuzca direnişe saldırdı. Geçtiğimiz 
hafta Boğaziçi kampüsüne çevik kuvvet 
sokularak rektörlük binası önünde eylem 
yapan öğrencilere yapılan müdahaleyle 
51 öğrenci okullarının içinden gözal-
tına alındı. Son bir hafta içinde çeşitli 
kentlerdeki eylemlere yapılan şiddetli 
müdahaleler sonucu gözaltına alınan kişi 
sayısı 500’ü aşıyor. Protestolarla alakalı 8 

öğrenci tutuklandı, 24 öğrenciye ev hapsi 
verildi.

Bir adım iLeriye çaĞırıyOruZ
Gençlik ise baskı ve şiddetle yıldır-

ma politikalarının karşısına “Asla aşağı 
bakmayacağız, asla boyun eğmeyeceğiz!” 
diyerek çıkıyor. Öğrenciler, AKP’nin me-
murunu atamaya çalıştığı, yüzlerce polisi 
kampüse sokarak öğrencilere saldırttığı, 
bunlar da yetmeyince bir gecede yandaş 
kadrolarını devşirebileceği yeni fakül-
teler açtığı okullarını savunmakta her 
zaman olduğundan daha kararlı. Bütün 
arkadaşları serbest bırakılana, kayyum 
rektör Melih Bulu istifa edip üniversite 
akademisyenleri arasından seçilmiş rek-
törleri atanana kadar mücadele devam 
edeceklerini ilan ediyorlar. Geçtiğimiz 

hafta Sosyalist Fikir Kulübü’nün imza-
ya açtığı “Bir adım ileriye çağırıyoruz” 
başlıklı bildiri, akademisyenleri kendi 
aralarında rektörlük seçimini gerçek-
leştirmeye davet ediyordu, okuldaki 20 

3

 kapak BOğAzİçİlİlEr AKP’YE DİrENMEKTE KArArlı

asLa aŞaĞı BakmayacaĞıZ, 
BOyun eĞmeyeceĞiZ
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Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak AKP’li Melih Bulu’nun atanmasıyla  
başlayan eylemler beşinci haftasını geride bıraktı. 
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kulüp daha bu bildiriye imza vererek 
sesini kuvvetlendirdi.

akp GençLiĞi tesLim aLamaZ
Tutuklamalar ve gözaltılar devam 

ederken, Boğaziçi’nin hocaları tarafın-
dan atılacak adımla rektörlük seçimle-
rinin organize edilmesinin bir gün daha 
ertelenmemesi gerektiği düşünülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar 
bir kere daha şunu gösterdi: AKP ne ya-
parsa yapsın gençliği teslim alamamış-
tır, alamayacaktır. Siyasi iktidar üni-
versiteleri kendi karanlığında boğmaya 
çalıştıkça öğrenciler okullarını, üniver-
sitelerin aydınlık değerlerini savunma-
ya devam ediyor. Bu ülkenin aydınlık 
geleceğine doğru aşağı bakmadan, 
boyun eğmeden kol kola yürüyorlar.
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üniversitelerde, liselerde, kent merkezlerinde gayrimeşru rektör ve Boğaziçililere uygulanan şiddet protesto ediliyor.

eyLemLer türkiye çapında sürüyOr

1 Ocak günü Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li 
Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanan 
Melih Bulu’nun istifası için sürdürülen eylemler 
Türkiye’nin birçok farklı ilinde de ses getirdi. 
Boğaziçi akademisyenlerinin yürüttüğü eylemlere 
birçok farklı üniversitenin hocaları tarafından da 
destek verildi. ODTÜ’de geçtiğimiz Cuma günü 
yüzlerce akademisyenin katıldığı ve Boğaziçi’ne 
desteklerin iletildiği bir eylem gerçekleşti.

akp yandaŞı yÖneticiLerden 
ÖĞrenciLere Baskı

Geride bıraktığımız bu bir aylık süreçte 
iktidarın artan şiddeti, keyfiliğe 
dayanan atamalar ve hukukun 
ayaklar altına alınması tüm 
Türkiye’de farklı farklı üniversite 
öğrencileri tarafından da protesto 
edildi. Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, 
Konya, Antalya, Samsun ve daha 
birçok ilde şehir merkezlerinde ve 
üniversite kampüslerinde seslerini 
yükseltmeye çalışan ve Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki arkadaşlarına 
ve hocalarına destek olmak 
isteyen üniversite öğrencileri tıpkı 
İstanbul’da olduğu gibi polisin 
orantısız şiddetine, hukuksuz 
işlemlere maruz kaldı. Bunların 
yanında, örneğin, ODTÜ’de yapılan 
destek eylemine katılan iki öğrenci 
protestolara dahil oldukları için 
öğrenci asistanı olarak çalıştıkları 
işlerinden okul yönetimi tarafından 

gerekçe gösterilmeksizin atıldı. 
Tüm bunlara rağmen öğrenciler hem yaptıkları 

eylemlerle hem de seslerini duyurabilecekleri 
bütün kanalları kullanarak dayanışmayı ve 
mücadeleyi büyütmeye devam etti. İktidar 
tarafından dillendirilen “teröristler”, “vatan 
hainleri” gibi söylemlerin karşısında öğrenciler 
okullarına, hocalarına ve geleceklerine sahip 
çıkacaklarını göstermiş oldular. 

LiseLiLer de ayakta
Protestolar liselilere de yayıldı. İstanbul’dan 

başlayarak İzmir, Ankara gibi farklı illerin lise 

öğrencileri ve mezunları bir araya gelerek 
yapılanlar karşısında sessiz kalmadıklarını, 
geleceklerinin ortak olduğunu belirten 
açıklamalar yaptı. Solcu liseliler de cumartesi 
günü yaptığı çağrıyla örgütlü olduğu yüzlerce 
lisenin listesini paylaşırken, “Bu okullarda okuyan 
tüm arkadaşlarımızı boyun eğmediğimizi ilan 
etmeye davet ediyoruz” dedi.

ÖĞrenciLerin uLusLararası 
dayanıŞması

Bulu’nun atanmasına dönük protestolar 
ocak başında özellikle yurtdışında yaşayan 

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını 
harekete geçirmiş, Berlin, Paris 
gibi birçok farklı kentte dayanışma 
eylemleri düzenlenmişti. Okul 
dışında yapılan protestolara polisin 
şiddetli saldırısı ise birçok öğrenci 
sendikası ve örgütü tarafından 
kınandı. Yunanistan’daki en büyük 
öğrenci örgütlenmelerinden biri 
olan “Öğrencilerin Mücadele 
Cephesi (MAS)”, “Komünist 
Gençlik Kolektifleri, İspanya 
(CJC)”, “Komünist Gençlik Cephesi, 
İtalya (FGC)” eylemlere dair 
dayanışmalarını videolar yollayarak 
gösterirken geçtiğimiz Pazar günü 
Brezilya’daki en büyük öğrenci 
sendikalarından biri olan “ulusal 
Öğrenci Birliği (uNE)” de yazılı bir 
açıklama yaparak tutuklulukların son 
bulmasını talep etti.
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Ü niversite Katılımcıları Derneği 
(ÜKD), siyasi güdülerle üni-
versitelere kayyım rektörler 
atanması karşısında Boğaziçi 
Üniversi-

tesinde öğrencilerin 
tepkileriyle başlayan, 
öğretim elemanlarının 
desteğini alan ve son-
rasında ülke çapında 
ses getiren mücadele 
kararlılığını destekle-
mekte, baskılara karşı 
direnen tüm kesimlerin 
her türlü övgüye layık 
olduğunu düşünmek-
tedir.

ÜKD’nin desteği iki 
tabana dayanmaktadır: 
Bunlardan ilki huku-
kidir. Anayasanın 130. 
maddesinde, çok açık 
bir biçimde “kanu-
nun belirlediği usul ve 
esaslara göre rektörler 
Cumhurbaşkanınca […] 
seçilir ve atanır” yaz-
maktadır. Yani Anayasa, 

“seçim” ya da “atama” yollarından sadece 
birini değil, ikisini birden zorunlu kıl-
maktadır.  Dolayısıyla, seçilmeden doğru-
dan atanan rektörlerin atamaları hukuka 

uygun olmadığından, bu konumdaki tüm 
rektörler o koltuklarda hukuksuz olarak 
oturmaktadır.

ÜKD’nin desteğinin ikinci nedeni ise, 
üniversite yönetimlerinin siyasi 
iktidarın keyfine ve otokrasi 
heveslerine göre düzenlenme-
mesi gerektiğine olan inancıdır. 
AKP kayyım rektörler yoluy-
la, üniversitelerin kapılarına 
toplum yararına bilimsel bilgi 
üretimini engelleyici kelepçeler 
vurmakta, bu yolla üniversite-
leri hem piyasa ve sermayenin 
kölesi haline getirmekte hem de 
her türlü gerici kadrolaşma ve 
saldırının açık hedefi konumuna 
itmektedir.  

ÜKD, AKP’nin kapılarına 
kelepçe geçirdiği üniversite-
leri, kelepçelerden kurtararak 
laik ve kamucu bir anlayışla, 
liyakatın ve bilimsel yetkinliğin 
temel alındığı, mali değil ama 
idari özerkliğin geçerli olduğu 
kurumlara dönüştürmek için 
mücadele etmeye devam ede-
cektir.

2518 Şubat 2021 Pazartesi

iktidar ÖĞrenciLeri BaskıyLa susturaBiLeceĞini sanıyOr
Geçtiğimiz haftanın gündemini belirleyen 

asıl konu polisin Boğaziçi, Kadıköy, İzmir, 
Samsun ve daha başka illerde gerçekleştirdikleri 
müdahaleler ve gözaltılar oldu.

WHatsapp GruBundan BiLe 
kOrkuyOrLar

Pazartesi günü öğrencilerin rektörlük 
önünde bekledikleri sırada atanmış rektör 
Melih Bulu’nun talimatıyla polisler öğrencilere 
müdahale etmiş, öğrenciler okuldan sert bir 
şekilde dışarı atılmışlardı. Kamuoyunda çok 
geniş yankı bulan müdahaleden sonra çeşitli il 
merkezlerine çağrılar yapıldı. Özellikle İstanbul 
Kadıköy’de bir araya gelen halk, polisin sert 
müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Bir yasak BaHanesi OLarak 
pandemi

5 Ocak’ta öğrencilerin evlerinin basılmasıyla 
başlayan gözaltı sürecinde bilanço çok kabarık. 
Eylem ve gösterilerin devam ettiği bugüne 
kadar toplam gözaltına alınan sayısı 500’ü 
geçti. Gözaltıları hukuksuz yasakların bir 
yaptırımı haline getiren AKP, bir adım öteye 
geçerek 8 üniversite öğrencisine de hukuki 
hiçbir dayanağı olmayan nedenlerle tutuklama 
kararı çıkarttı. Öğrencilerin tutukluluğuna karar 
verilirken İzmir’de Pazar sabahı bir öğrenci de 
“Whatsapp grubu kurduğu” gerekçesiyle evi 
basılarak gözaltına alındı.

Boğaziçi eylemlerine dönük müdahalenin 

hukuki gerekçesi olarak ortaya konan pandemi 
tedbirleri ise açıkça AKP’nin kendi yaptıkları 
dışında bütün siyasi eylem ve toplantıları 
yasaklama aracı olmuş durumda. Kadıköy 
eylemine yapılan müdahalenin ardından 
AKP’nin Mersin, Antalya ve ığdır başta olmak 
üzere gerçekleştirdiği etkinliklerde pandemi 
yasaklarının uygulanmadığı göründü. Dahası, 
Erdoğan salonları salgına rağmen tıklım 
tıklım dolduran partililere teşekkür bile etti. 
Milyonların işsiz kaldığı, birçok işyerinin 
kapandığı, derneklerin, baroların faaliyetlerini 
gerçekleştiremediği bir ortamda virüsün 
yayılması sıra AKP kongrelerine gelince 
önemsenmiyor. 

Laik ve kamucu üniversite 
için mücadeleye devam
 Üniversite Katılımcıları Derneği, seçilmeden atanan rektörlerin koltuklarında hukuksuz oturduğuna dikkat 
çekerken, Boğaziçi protestolarına kararlı desteğini sürdürüyor.
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Boğaziçi’nde ülke hakkındaki 
bütün kararların bir kişi-
nin iki dudağının arasından 
çıkacak söze bağlı olmasına, 
eğitimsizliğe, işsizliğe, ha-

yata başı öne eğik başlamaya karşı çıktı 
öğrenciler. Meşruiyeti olmayan, potan-
siyel tek yetkinliği üniversiteyi bir yer-
lere pazarlamak olabilecek bir rektörün 
başlarına atanmasını protesto ettiler. 
Bu protestoya katılanlar, önce terörist-
likle damgalandı. İktidar öğrencilerin 
tepkisini yok sayamayınca, iyi bildi-
ği bir taktiğe başvurarak saldırmaya, 
lekelemeye, kriminalize etmeye girişti. 
Böylece hem öğrencilerin, hem aka-
demisyenlerin bir bölümünü korkutup 
uzaklaştırmak, bir bölümünün de akıl-
larına şüphe düşürmek, en nihayetinde 
güçlerini bölmek ve rektörün şahsında 
kendilerine yönelik bir protestoyu daha 
boğmak mümkün olabilecekti.

Fakat Boğaziçililer kendi meşreplerin-
ce protestolarına devam ettiler. Kayyum 

rektör henüz istifa etmediyse de onu kol-
tuğunda rahat ettirmemeyi başardılar. Gö-
ründüğü kadarıyla kendisine ne yardımcı 
bulabildi ne de kapısına ismini asabileceği 
bir bölüm. İmdadına okula iki yeni fakülte 
atayan Cumhurbaşkanı yetişti; ancak Bulu 
hâlâ kendisini kimseye kabul ettiremedi.

Liberallerin en uç örneklerinin (örneğin 
akraba evliliğinin ciddi bir risk yarattığı 
SMA hastalığı için kampanyalar düzen-
lenen ülkemizde kısa süre önce akraba 
evliliği güzelleyenlerin) habitatı olabilmiş 
Boğaziçi’nde bile kabullenilmemenin cid-
diyetini hisseden ve direnişi baltalayacak 
provokasyon unsurunu ellerini ovuştura-
rak bekleyen AKP ise sağduyulu kimseyi 
incitmeyecek bir eseri bahane etti. Fatura 
önce birkaç öğrenciye kesildi. Buna itiraz 
eden diğer öğrencilere ve onları destek-
leyen kamuoyuna karşı ortaya tam bir 
zorbalık örneği kondu. Bir hafta boyunca 
şiddetin her türlüsü okulda, sokaklarda, 
basında halkın üzerine boca edildi.

Direnişin akibetini iktidarın zorlamala-

rına karşı üniversite içindeki örgütlülüğün 
ve kamuoyunun onlara desteğinin ağır 
basıp basmayacağı belirleyecek.

iktidarın mevsimseL LGBt 
sendrOmu

İktidar toplumda görmek istemediği 
muhalefeti, duymak istemediği sesi kes-
menin bir yolu olarak sıklıkla LGBT kimliği 
üzerinden söylem geliştiriyor. Tekrarlana 
tekrarlana yerleşen bir tekerleme gibi, mu-
sibet olarak gördükleri her şeyi LGBT’likle, 
LGBT’liği sapkınlıkla, teröristlikle eşleş-
tiriyorlar. Zihinlere bu eşleşme, bu kalıp 
kazınmaya çalışılıyor. Zamanında yine bir 
protesto üzerine söylenmiş “kadın mı kız 
mı bilmem” sözü ile aynı kapıya çıkan, 
onun devamı olan bir karalama yöntemi 
bu. 

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı’nın sos-
yal medya paylaşımı ve ardından gelen be-
yanları ile bir kez daha açığa vurulan nef-
ret, yeni değil. Bizzat kendisi, birkaç ayda 
bir LGBT’lere dönük nefretini, çoğunlukla 

eşit yurttaşlık herkesin hakkı
DÜzEN SİYASETİ HEDEF GÖSTErİYOr

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından hazırlanan sergide 
üzerinde Kabe’nin de olduğu bir resmin yer almasına gösterilen tepkiler, 
LGBTİ topluluğunu hedef alan bir kampanyaya dönüştü.
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da istifa gibi çıkışlarını, diğer bakanlara 
sitemlerini ya da gazetecilere sataşmalarını 
paylaştığı sosyal medya hesabı üzerinden 
ifade eder. Aynı hafta içinde, Cumhur-
başkanı da “lezbiyen mezbiyen” diyerek 
kadınların bir bölümünü aşağılayan, anne 
olmayan kadınları yok sayan ifadelerde 
bulundu. İktidar partisinin diğer aktörleri 
de LGBT yurttaşlara benzer bir nefretle 
yaklaşıyor. 

Devletin en tepesinden yayılan bu nef-
ret söylemi sanılmasın ki sosyal medyada 
ses getiren paylaşımlarla sınırlı kalmakta. 
Öncelikle bu türden her söz, bu ülkenin 
bazı yurttaşlarına bir kez daha istenme-
diklerini, tehdit altında olduklarını, ya-
şamlarının ülkeyi yönetenler nezdinde 
değersiz olduğunu hatırlatıyor. Bu insanlar 
her sabah evinden çıkıyor, işine gidiyor, 
bu ülkenin üretimine katkıda bulunuyor, 
emeği sömürülüyor ve akşam yine bir yan-
da pandemi, bir yanda yoksulluk derdiyle 
evine dönüyor. İşsizlikle sınanan milyonlar 
arasında değillerse… Her durumda sırtla-
rına bir de parmakla gösterilmenin yükü 
biniyor. Ve elbette imam-cemaat denklemi 
var. En tepeden işaret edilince, her ma-
hallenin muhbiri, işgüzarı, yalakası LGBT 
avcılığına çıkmayı kendine hak sayıyor. 
Yayından azgınca fırlamış nefret söylemi-
nin hedefine ok gibi saplandığı yer esas o 
mahalleler, o apartmanlar, o işyerleri, o 
okullar oluyor. Geçtiğimiz hafta toplu taşı-
ma kullanmaktan men edilmeye çalışılan 
trans bir yurttaş bunun açık bir örneğidir. 

Kaldı ki, pandemi gibi olağanüstü bir 
durum bile LGBT cinayetlerinin ve her 
türden şiddetin hızını kesmedi. Daha-
sı, tüm dünyada yobaz din adamları ve 
Türkiye’de Diyanet, salgının kaynağında da 
eşcinselliğin bulunduğunu ifade etmekten 
geri durmadı. Bunun için ülkemizde kimse 
cezalandırılmadı, hiçbir ifadenin geri çe-
kilmesi istenmedi. 

Örneğin Bilim Kurulu açıkça işlenen bu 
bilim katliamı ve toplum sağlığını ilgi-
lendiren dezenformasyon konusunda hiç 
üzerine bile alınmadı. Yine aynı dönem-
de, sekiz milyon çocuğun eğitim hakkına 
erişemiyor oluşu kendi haline bırakılan bir 
sorun olurken, gökkuşağı logolu ürünlerin 
çocuklara satışının yasaklanmasına öncelik 
verilebildi. 

neFret sadece LGBt’Lere mi?
Üstelik bu nefret söylemi sadece LG-

BT’leri bağlamıyor. LGBT nefretine karşı 
çıkılmaması, iktidarın emekçi halka dönük 
sopasının ağırlaşmasını kolaylaştırıyor. Di-
ğer taraftan bu dil, artık yalnızca sopa sal-
layarak otorite kurabildiklerinin, ellerinde 

yönetmek adına başka bir yöntem kalma-
dığının da bir göstergesi olarak okunmalı. 
Kadın cinayetleri, işyerinde zorbalık, sokak 
ortasında kaba kuvvet, laikleri alkolizmle 
yaftalama ve LGBT’lere nefret kusma aynı 
zincirin halkaları. Nihayetinde bir bütün 
olarak toplumda şiddetin, ayrımcılığın, 
bencilliğin dozunu arttıran ifadeler bunlar.

Ancak bu kez bir şey daha oldu, ve 
lideri “AKP ne istedi de engel olduk” diyen 
muhalefet partisi de tercihini provokasyon 
söylemini desteklemekten yana kullan-
dı. Boğaziçi’nde bir aya yaklaşan direnişi 
sahiplenmeyen, öğrencileri boyun eğme-
dikleri için kutlamayı dahi akıl etmeyen, 
kendi gösteremediği karşı duruşu onların 
göstermiş olmasına en azından şapka 
çıkarmayan; ama adı muhalefet olan mu-
halefetten söz ediyoruz. Buradan bakınca 
tutarlılar. 

Ayrıca CHP şimdiye kadar emekçi hal-
kın hangi talebini açık yüreklilikle savundu 
ki bugün akademik bağımsızlığı ya da ifade 
özgürlüğünü savunsun? Üniversitedeki pi-
yasalaşmaya, gericileşmeye karşı ne zaman 
gerçek bir tavır aldı? Duyarlılıklar hiyerar-
şisinde “mukaddes değerler”in yurttaşların 
bir bölümünün yaşam haklarından önce 
gelmesi CHP’nin sağcılaşmasının yalnızca 
yeni bir kanıtıdır. 

Partideki diğer yöneticilerin LGBT hak-
larını savunan mahcup ifadeleri veya geri 
adım atma gayretleri ise turnusol kağıdın-
da bir renk değişikliği yaratmaya yetmiyor. 
Bu tür toplumsal mücadele dinamikleri 
söz konusu olduğunda, muhalefette en 
fazla iktidarın renginin bir ton açığı ortaya 
çıkıyor. Yazık ki onların da verdiği destekle 

birlikte Boğaziçilileri hedef alan saldırılar 
tehlikeli bir boyut kazandı. 

eŞit yurttaŞLık Herkesin Hakkı 
aŞaĞı BakmayacaĞıZ

Gericilik homofobiktir. Diyanet’in ide-
olojisinde LGBT düşmanlığı vardır. Bunda 
özgün bir şey yok. Diyanet’in ideolojisini 
devletin resmi ideolojisi haline getirmek 
ise kaçınılmaz olarak kadınların ezilmesi, 
LGBT’lerin sapkın sayılması, sanatın bas-
kılanması, öyle ya da böyle yurttaşların bir 
kesiminin suçlu, günahkâr, illegal addedil-
mesi sonucunu doğurur. 

Durumdan vazife çıkaran İslamcı 
“militan”lar, kitabın çizdiği sınırların 
dışında kalanların yaşam hakkına dahi 
kast etmeye başlar. İktidarın bu eğilimine 
engel olmak şöyle dursun, görüp arttıran 
muhalefet de rejimin yok etmek istedikle-
rinin yakasına uzanan iki elden biri haline 
gelmiş olur.

Bu ülkenin tüm yurttaşlarının, cin-
sel yönelimi ve cinsiyet kimliği ne olursa 
olsun, hak ettikleri, insanca muameleyi 
görmesinden taraf mısınız, değil misiniz? 
Soru budur. Yarın bu ülkede LGBT’lerin 
başına gelecek olumsuzluklardan, bugün 
nefret söylemi ile mücadele etmeyenler 
sorumludur. Bir başka deyişle, LGBT’lerin 
ve herkesin eşit yurttaş olacağı bir düzeni 
içtenlikle isteyip istememektedir mesele. 
İktidar ile özünde aynı düzeni isteyen mu-
halefetin eli ayağı işte böyle hassas nokta-
larda birbirine dolaşmaktadır. 

Bu halka çapulcu diyenlerin hakaret-
leri ellerinde kalmıştı. Hakaretin sahibini 
küçülttüğünü hâlâ anlamadılar.

2518 Şubat 2021 Pazartesi
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İ zmir, 2 Şubat 2021 tarihinde olağa-
nüstü bir gün geçirdi. Olağanüstü ko-
şulların nedeni hem iktidar temsilcisi 
valiye hem de yerel yönetimin başın-
daki belediye başkanına göre, “1995 

yılından bu yana görülen en büyük sel fe-
laketi”ydi. İstatistiksel gerekçe de hazırdı. 
İzmir’in bir yıl içinde aldığı toplam yağış 
miktarı 717 kilogram iken bu miktarın yak-
laşık altıda biri, yani 126 kilogramı bir gün 
içerisinde yağmıştı. Rakamın büyük oldu-
ğu açıktı; ancak kentin, meteoroloji tara-
fından yapılan uyarıya rağmen bu yağışa 
neden teslim olduğunun yanıtı bir türlü 
alınamadı. Oysa yanıt, bu düzenin yarattığı 
plansız, çarpık kentsel yapılanmada gizli.

Önce BurJuvaZi kOrunacak, sıra 
GeLirse iŞçiLer

Engels’in bundan yüz seksen yıl önce, 
1845’te yazdığı İngiltere’de İşçi Sınıfının 
Durumu adlı çalışmasında bahsettiği, alt-
yapının ve insanca yaşam koşullarının ol-
madığı manzarayı bugün de görüyoruz. O 
dönem, sanayi büyük bir hızla ilerlerken, 
açlık ve yoksulluk, kötü yaşam koşulları, 
kolera, tifüs ve çiçek başta olmak bulaşıcı 
hastalıklar yaygındı. Patronlar, uzun süre 
seyirci kaldı bu duruma. Ta ki salgınlar, 

kendilerini ve ailelerini tehdit edene ka-
dar. Ardından, sanayinin artan ihtiyaçları-
nı karşılamaya dönük alınan altyapı karar-
larına, tüm kenti ve kentlileri ilgilendiren 
sağlık kararları da eklenmiş oldu. Böylece, 
insanca yaşam koşulları değil salgınların 
burjuvaziyi tehdit etmesini engelleyecek 
asgari koşullar sağlanmış olacaktı. Yani, 
kapitalist sistemde kentsel altyapı daha 
baştan sakat doğmuştu. 

Sovyetler Birliği’nin varlığının, kapi-
talizmi, sosyal devlet olgusuna daha çok 

önem vermeye zorladığı dönemlerde bile 
bu durum değişmedi, devam etti. Altyapı, 
kapitalizmde en iyi ihtimalle para ile satın 
alınabilen bir statü nesnesi haline getirildi.

aLtyapıda ÖZeLLeŞtirme 
paHaLıLaŞma demek

Altyapı hizmetlerinin özelleştirilmesi 
ile birlikte ise gözle görülür bir pahalılaş-
ma yaşandı. Aslında, ana kurulum yapıl-
dıktan sonra kullanıcı sayısının artmasıy-
la  hizmetin ucuzlaması beklenirdi. Ama 

suçlu sel mi, bu düzen mi?
İzMİr YAğışA TESlİM OlDu

251 8 Şubat 2021 Pazartesi
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iZmir’de Her ay OnLarca pLan deĞiŞikLiĞi yapıLıyOr
TMMOB şehir Plancıları 

Odası İzmir şube Yönetim Kurulu 
üyesi zafer Mutluer’e sel felake-
tinin ardındaki gerçekleri sorduk.

İzmir’de son yaşanan sel 
olayı özellikle hangi bölgeleri 
etkiledi? Buralarda nasıl bir 
kentsel planlamanın ya da 
plansızlığın izleri var? 

İzmir’de yaşanan selde, 
kent içerisinde kalan neredeyse 
tüm derelerin taştığını belediye 
yetkilileri de dile getirmişti. Önemli ulaşım bağlantıları 
üzerinde yer alan alt geçitler tamamen kullanılamaz 
hale geldi. Birçok mahallede evler ve dükkanlar sular 
altında kaldı. Özellikle yol seviyesi altında yer alan 
dükkân ve evlerde ciddi hasarlar meydana geldi. Peki 
tüm bunların sorumlusu kim? Kentleşmenin sermaye 
talepleri doğrultusunda şekillendiği ülkemizde yalnızca 
İzmir değil tüm kentlerde önü alınmayan bir beton-
laşma süreci yaşanmaktadır. Kentleri birer beton 

yığınına dönüştüren bu anlayış 
bilimi, doğayı, toplum yararını 
önemseyen bir planlamayı 
değil, kuralsızlığı, plansızlığı 
ve toprak parçasından elde 
edilecek maksimum kârı gözet-
mesinden kaynaklanmaktadır. 
Kentlerimizde suyun karışabi-
leceği toprak parçası kalmamış 
durumdadır. Bu durum tıpkı 
Sisam Adası’nda meydana ge-
len depremin İzmir üzerindeki 
yıkıcı etkisinde görüldüğü gibi 

kentimizin doğal olaylar karşısında ne kadar dirençsiz 
olduğunu açıkça göstermektedir. 

çOcukLarımıZı BiLe 
BOrçLandıran prOJeLere deĞiL 
kamuya kaynak ayrıLsın

İzmir’de son yıllarda yapboz tahtasına dönen 
imar planı değişiklikleri sadece sel değil deprem 
sonrasında da çok konuşuldu. Planlarda nasıl de-

ğişiklikler yapıldı ki bu kadar büyük etki yapıyor?
Sık sık plan değişikliklerinin yapılması aslında 

bir kentin planlamaya ne kadar sadık kalmadığının 
göstergelerinden birisidir. İzmir’de her ay neredeyse 
onlarca plan değişikliği yapılmakta. Bunların bir kısmı 
yapı ve nüfus yoğunluğunu artıran nitelikteki işlemler. 
Bu değişikliklerin önemli bir kısmı ise mülk sahiplerinin 
ve müteahhitlerin talepleri ve çıkarları doğrultusunda 
yapılmaktadır. Değişiklikler bu anlamda birilerinin zen-
ginleşmesine neden olurken kentteki yaşam kalitesini 
düşürmektedir. Yoğunluğun artması bir sonuç olarak 
plansızlığa götürmekte, altyapı yetersizliklerine, oyun, 
pazar yeri, kültürel alan gibi sosyal donatı alanlarının 
eksikliklerine, trafik gibi kentsel sorunlara neden 
olmaktadır. Tüm bu sorunların yanında doğa olayları 
karşısında da kentlerimizi dirençsiz hale getirmektedir. 

Oysa kentlerimizin toplum ve doğa yararı dikkate 
alınarak planlanması mümkündür! Sermayeye su-
nulan büyük ölçekli kentsel projelere (çocuklarımızı 
dahi borçlandıran projeler) ayrılan kamu kaynakları 
ile kentlerimizde var olan sorunların önemli bir kısmı 
çözülebilir.

özelleştirmeler ile altyapı yatırımlarının 
üzerine konan patronlar, ucuza mal ettik-
leri hizmetleri pahalıya satıp ceplerini dol-
durdular. 

Pahalılaşmanın dışında başka problem-
ler de ortaya çıkmaya başladı. İlk yatırım 
maliyetleri yüksek olduğu ve hizmet bedeli 
de kullanıcılar tarafından ödendiği için fi-
ziki altyapı hizmetlerinin yapımında ön-
celik, hep daha çok parası olan yerlere ve-
rildi. Mahalleler, ilçeler ve iller arasındaki 
eşitsizlik kapanmak yerine her zaman art-
tı. Ama bu, zenginler için yapılan altyapıla-
rın bile kaliteli olduğu anlamına gelmedi.

neden sürekLi Bir yerLer 
kaZıLıyOr?

Merkezi bir planlamanın olmaması 
bitmek bilmeyen ve birbirini tekrar eden 
sorunları ortaya çıkarıyor. Neredeyse he-
pimizin karşılaştığı, sürekli kazılıp yeniden 
doldurulan sokaklar bu durumun sadece 
bir örneği. Elektrik için, içme ve kullanma 
suyu için, kanalizasyon suyu için, teleko-
münikasyon için, doğalgaz için ayrı kazılar 
yapılıyor. Her bir kazıyı ise, ayrı bir kurum 
yapıyor. Öyle olunca, elektrik için vurulan 
kazma ya da kepçe, bazen su borusunu 
patlatıyor. Yetmiyor. Her bir kazı sonrasın-
da, yol eski haline bir türlü gelemiyor. Ya 
çukur açık bırakılıyor ya da yamuk yumuk 
bir yama yapılıyor. Çünkü yol yapımı, be-
lediyenin sorumluluğu ve yolun yapılma-
sı için belediyenin beklenmesi gerekiyor. 
Belediye geldi, yolu yaptı derken bu sefer 
de yeni bir kazı başlıyor, akıl almayan bir 
döngü devam ediyor.

BÖyLe GeLmiŞ BÖyLe GitmeZ
Yıllardan beri bir adım ileri gitmeyen 

koşullara isyan etmemek elde değil. Kent-
sel altyapının, kentlerin planlaması ile bir-
likte ele alınabilmesi için bu düzen değiş-
meli. Ancak o zaman, ekonomik, fiziki ve 
sosyal özellikleri ile birlikte kentlerimizi bir 
bütün olarak ele alabilecek ve sağlıklı bir 

şekilde planlayabileceğiz. Ancak o zaman, 
farklı uzmanlıklara sahip emekçiler olarak 
işbirliği içerisinde toplumun çıkarları için 
çalışabileceğiz. İşte o zaman, ihtiyaçların 
ve risklerin tespiti, halk sağlığı açısından 
uygun çözümlere ulaşılması, altyapıya her-
kesin ücretsiz ve rahatlıkla erişebilir olma-
sı... Hiç de zor olmayacak!

2518 Şubat 2021 Pazartesi

ikLim deĞiŞikLiĞi ve seLLer: kaçınıLmaZ mı?
İlerleyen yıllarda iklim değişikliğinden en fazla 

etkilenecek bölge olan Akdeniz Havzası’nda yer alan 
ülkemizde ortalama yağışların azalmasına bağlı olarak 
kuraklığın artacağı öngörülüyor. Bununla birlikte 
deniz sıcaklıklarının artmasının etkisi ile şiddetli yağış 
olaylarının artış göstereceği tahmin ediliyor. Yıllık 
ortalama yağış azalacak olsa da şiddetli yağışların 
sıklığının ve şiddetinin artması sel felaketlerini de 
beraberinde getirecektir.

ikLim kendi kendine 
deĞiŞmiyOr ya!

Her yıl sayısı, sıklığı ve şiddeti artan doğal afetler 
sonucunda yapılan “Bir ayda yağacak olan bir günde 
yağdı” açıklamalar hükümetin afetleri karşı konula-
maz tesadüfi olaylar olarak ele aldığını göstermekte. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
verilerine göre yaşanan doğal afetlerin çoğunluğunu 
şiddetli yağış ve seller oluşturuyor. Buna göre 2019 
yılında ülkemizde 332 sel olayı raporlanmıştır. Hü-
kümet yetkililerinin bu sel olaylarını doğrudan iklim 
değişikliğine bağlaması, iklim değişikliğinin insan kay-
naklı olduğu, planlama ve doğru hazırlıkla etkileri ile 
baş edilebilir olduğu gerçeklerinin üzerini kapatarak 
sorumluluktan kaçınmaya yöneliktir. İklim değişikliği 

ile mücadele söylemden öteye gitmiyor.
İzmir’de yılda ortalama 1-2 kez şiddetli yağış olayı 

yaşanıyor. Sel oluşumuna yatkın olan bölgede 1995 
yılından bu yana 9 sel felaketi bildirilmiş. 1995 yılında 
gerçekleşen ve 65 yurttaşın yaşamını yitirmesi ile 
sonuçlanan sel felaketi sonrasında İzmir’de yaşanan 
sel olaylarına karşı önlem olarak laka Deresi Havza-
sı’nda bir ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi 
başlatılmış, söz konusu alan ağaçlandırılarak devlet 
ormanı ilan edilmişti. Bugün devlet ormanı ilan edilen 
bu bölgede İzmir şehir Hastanesi inşa edilmekte! 30 
Ekim 2021 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem sonra-
sında, deprem konutlarının inşa edilmesi için seçilen 
alan da yine bu bölgede bulunuyor. Bu bölgenin 
yapılaşmaya açılması, İzmir için yeni sel felaketlerine 
davetiye çıkaracak.

İklim değişikliğine bağlı gerçekleşen doğal afetler 
ve bu afetlerin sonuçları kaçınılmaz değildir. Tıpkı 
deprem gibi iklim değişikliği karşısında da planlama, 
doğru tasarlanmış altyapı ve mühendislik önlemleri 
ile mücadele edilebilir. İklim değişikliğinin etkileri bü-
tüncül olarak dikkate alınarak yapılacak havza ve kent 
planları ile yeni afetlerin önüne geçilmesi mümkündür. 
Ancak burada niyet önemli. Kente rant gözüyle değil, 
herkesin insanca yaşayacağı yer gözüyle bakılmalı.
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K araduvar,  Mersin’in Akdeniz 
ilçesinde deniziyle toprağıyla be-
reketli bir mahalle. Balıkçılık ve 
sebze üretimi halkın temel geçim 
kaynakları. Aynı zamanda dört 

bir tarafı sanayi işletmeleri ile çevrelen-
miş; denizine atıkların karıştığı, havasına 
zehirli gazların salındığı, toprağına petro-
lün sızdığı bir yer Karaduvar. Temel geçim 
kaynaklarından biri olan balıkçılık, denize 
kirli atıkların karışmasına göz yumulma-
sı yüzünden artık yapılamaz hale gelmiş 
durumda. 

Mahallenin geçmişi sanayi işletmeleri-
nin zehirli atıklarına karşı verilen mücade-
lelerle dolu. Önceki yıllarda sahil kıyısının 
kimyasal atık sebebiyle renk değişimlerine 
tanık olunmuş, mahalle halkının tepkisi 
üzerine filtreleme yoluyla sorun giderilmiş-

ti. Ancak doğusunda krom ve soda sanayisi, 
güneyinde serbest bölge, kuzeyinde Ataş 
Petrol Rafinerisi’nin depoları, batısında 
azot ve gübre sanayisi olan kuşatılmış bir 
mahalle burası. Bu hafta görüştüğümüz Ka-
raduvar Semt Evi, emekçilere yaşam alanı 
bırakmayan bu düzene karşı mücadeleyi 
yükseltmek için var. 

On Bin maHaLLeLinin tamamı 
semt evinden HaBerdar

Semt evi açmak için Karaduvar Mahal-
lesi’ni seçmenizin nedeni nedir? Şimdiye 
kadar neler yaptınız semt evinde, biraz söz 
eder misiniz?

Hanife: Bu ülkede sorun olarak gördü-
ğümüz her başlığın Karaduvar’da da karşı-
lığı olduğu bir gerçek, semt evi bu gerçeğin 
üzerine inşa ediyor kendisini. 

Semt evimiz 2019 yılında açılmış olsa 
da partimizin mahalledeki çalışmaları çok 
daha eskiye dayanıyor. Partimizin yerelleş-
me ve yaygınlaşma hedefleri doğrultusunda 
Karaduvar’da uzunca bir zamana yayılan 
çalışmalarımızda, mahallenin ihtiyaçlarıy-
la mücadelenin hedefleri bağlamında bir 
arayış içindeydik. Partinin semt evleri açma 
kararı da bizim bu arayışımıza cevap oldu. 
Mahalleli ilk günden bu yana semt evimizi 
bağrına bastı ve çalışmalarımızı sahiplendi. 
Mahallede yaşayan on bin insanın tamamı 
semt evinin varlığından haberdar ve katkı 
sunmak isteyenler her geçen gün artıyor.

Karaduvar Semt Evi ile kurulduğu 2019 
Nisan’ından bugüne kadar okula yardımcı 
dersler ile öğrencilere ve velilere destek 
oldu, çeşitli enstrüman atölyeleri, Arapça 
okuma-yazma atölyeleri, açık hava film 
gösterimleri, çocuk şenlikleri, halk sağlığı 
buluşmaları gerçekleştirdik. Bu etkinlik-
lerle kadınların günlük yaşamlarını ko-
laylaştırmak, çocukların sosyal gelişimini 
tamamlamayı amaçlıyoruz.

Mahallede yaşayanlar açısından semt 
evinin etkinlikleri öğretici ve unuttuklarını 
hatırlatıcı oldu. Günümüzde dayanışmanın 
ne kadar hayati değerde olduğunun tekrar 
farkına varıldı, birçok dayanışma örgüt-
lendi. Semt evinin öncülüğünde; mahalle 
halkı ihtiyacı olmayan eşyalarını, ihtiyacı 
olanlar ile paylaşmayı hayatlarının bir 
parçası haline getirdi. Kullanılabilir giysile-
rini, oyuncaklarını ve kitaplarını birbirleri 
ile paylaşarak gittikçe zorlaşan hayatlarını 
dayanışma ile kolaylaştırdılar.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen 
elektrik ve su kesintileri yetmiyormuş gibi 
pandemi sebebiyle mahallede bulunan 
balık restoranlarının da kapalı kalmasıyla 
birlikte emekçilerin sorunları daha da art-

 semt evi

Kapitalist düzenin plansızlığı, balıkçılık ve tarım ağırlıklı 
bir mahalle olan Karaduvar’ı adeta zehirliyor. Mahalle 
Mersin’in merkezine uzak; ama mücadele mesafeleri 
aşmış. Semt evini partililer ve dostlarımızla konuştuk.

karaduvar ZeHir sOLumayacak!
M.: Halkın çoğunluğunun geçimini tarım ve 

balıkçılık ile sağladığı Karaduvar Mahallesi’nde bir 
diğer mücadele başlığı çevre. Sermayenin kâr hırsı 
mahallenin dört bir yanını sararken, halkın sağlığı 
hiçe sayılıyor. Fabrika ve tesislerin atıkları toprağa 
ve denize karışırken halkın sağlığını tehdit eden 
projeler de bitmek bilmiyor. Bunlar sermaye için 
özel teşvikler ve büyük kârlar anlamına geliyor. 
Özal hükümetine kadar dayanan bir geçmişe 
sahip bir proje ise Karaduvarlılar için yaşam alanı 
bırakmayacak büyüklükte. Bu proje ile plastiğin 
hammaddesi olan polipropilenin üretileceği tesis 
Karaduvar’da kurulmak isteniyor. Polipropilenin 
denize, havaya ve toprağa bırakacağı zehirli atık 
maddeler yüzünden Karaduvar halkı hem zehir 
soluyacak hem de sağlıklı geçim kaynaklarına 
kimyasal maddeler bulaşacak. Bunun üzerine 
semt evi öncülüğünde mahallelinin katılımıyla bir 
imza kampanyası başlattık. Mahalle halkının çok 

sayıda itirazına ve eylemlerine rağmen bu projede 
ısrar ediliyor. Üstüne, 1200 dönümlük bir araziyi 
kapsayacak bir bölge özel endüstri bölgesi ilan 
edilmiş durumda. Bu ilan başka sermaye grupları 
için de özel teşviklerle bölgenin çekici hale getiril-
mesi demek. Emekçilere yaşam alanı bırakmayan 
bu düzene karşı Karaduvar’da da mücadeleyi 
yükselteceğiz, bu projeler karşısında Karaduvarlılar 
direnmeye devam edecek. 

Karaduvar mahallesi, Mersin’in merkezine 
uzaklığı sebebiyle, emekçilerin sosyal hayatları-
nın kent merkezinden kopuk olduğu bir yer. Bu 
nedenle semt evinin kalıcı olabilmesinin tek koşulu 
merkezden mahalleye gelip gitmek, bir nevi taşıma 
suyla değirmen döndürmek değil; mahallelinin 
semt evine sahip çıkarak çalışmaları sürdürmesi 
olabilirdi. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz çalışma-
ların sonucu olarak bugün semt evimizin bütün 
gönüllüleri mahalle sakini.
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mış durumda. Süreç böyle devam ederken 
temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 
semt evi aracılığıyla halkın dayanışmasına 
katkı sunuyoruz. 

Yerel yönetimler tarafından yeterli 
hizmetin sunulmadığı mahallede sorun-
ları gündemde tutabilmek ve çözümleri 
ortaklaştırabilmek amacıyla sürekli olarak 
siyasal çalışmalar yürütüyoruz. Buna dair 
açıklamalar Türkçe’nin yanı sıra anadili 
Arapça ve Kürtçe olan mahalleliler için de 
çevirisi yapılarak paylaşılıyor.

aydınLanma mücadeLesini 
yükseLtiyOruZ. çOcukLar, 
GençLer için BuradayıZ

M.: Semt evleri aynı zamanda gericiliğe 
karşı aydınlanma mücadelesini yükseltti-
ğimiz yerler. Hatırlarsınız belki, geçtiğimiz 
yıllarda Mersin’de gericiler 23 Nisan’da 
kutlama yapan çocuklarımızı, üstündeki 
kıyafetleri açık bularak sahneden indir-
mişti.  Biz bu ülkenin komünistleri olarak 
Karaduvar’da yüzlerce çocuğun katılımı ile 
çocuk şenlikleri düzenledik, mahalleli bu 
şenlikleri iple çeker oldu. Çocuklarımızın 
karne döneminde onlara hediye olması için 
açık havada film gösterileri düzenliyoruz ve 
mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz.  

Yoksul bir mahalle burası, çok çocuk-
lu aileler var, çocukların eğitim öğretim 
hayatları ne yazık ki eşitsiz. Çocukların 
okul derslerine yardımcı olmanın yanı sıra 
biz semt evi olarak okulda alamadıkları 
sanatsal eğitime de katkı koymaya çalışıyo-
ruz. Keman, bağlama, melodika gibi müzik 
atölyeleri, satranç, drama atölyeleri dü-
zenliyoruz.  Her yaştan çocuğun yer aldığı 
çalışmalara Suriyeli göçmen aileleri de ilgi 
duyuyor.

Birçok yoksul mahallede olduğu gibi 
bizim mahallemizde de uyuşturucu önemli 
bir sorun. Mahallenin gençleriyle uyuştu-
rucuya karşı mücadeleyi yükseltmek için 
çalışmalar yapıyoruz. 

Burada bir de Kadın Dayanışma Komi-
tesi kuruldu. Nasıl bir ihtiyaç üzerine kur-
dunuz, komiteyi bize tanıtabilir misiniz?

Hanife: Karaduvar’da kadınlar hem 
kişisel ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile 
ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evle-
rinin bahçesinde veya küçük ölçekli tarla-
larda sebze fideleri (domates, biber, patlı-
can) yetiştiriyor. Üretim sürecinde yaşanan 
problemleri aşmak amacıyla mahalledeki 
dostlarımızla bir dayanışma örgütledik. 
Sağlıklı, verimli üretim için neler yapılabilir 
gibi başlıklarda paneller, atölyeler planlıyo-
ruz, yakın zamanda hayata geçireceğiz. 

Ayrıca Kadın Dayanışma Komitesi bu-

luşmalarında kadınların her alanda yaşadığı 
baskı ve şiddetin kaynağının içinde yaşa-
dığımız bu düzen olduğuna işaret ederek, 
bunu değiştirmek için de dayanışmayı 
örgütlemenin önemine dikkat çekiyoruz. 
Kadınların işyerinde yaşadığı taciz ve sö-
mürüden sosyal hayatın dışında kalmaları-
na kadar birçok başlıkta yaşadığı sorunları 
gündem ediyoruz.

Sağlık buluşmaları, ev ekonomisine kat-
kı atölyeleri ve kadınların yaşadığı şiddet, 
sömürü gibi başlıklarla buluşmalar gerçek-
leştiren Karaduvar Semt Evi Kadın Daya-
nışma Komitesi bundan sonra da düzenli 
olarak bir araya gelerek sesini yükseltmeye 
devam edecek.

Yanda sizinle karekodunu 
paylaştığımız videoda kadın-
ları Kadın Dayanışma Komi-
tesi’ne çağıran dostumuzun 
sözlerine yer verdik. 

“Şikayet etmek yerine mücadeLe etmek Gerek”
Karaduvarlılara semt evinin onlar için ne ifade 
ettiğini sorduk. 

Emine: Mahallemizde bir semt evinin oluşu 
başta mahallemizin kadınları ve çocuklarına 
çok güzel olanaklar sağladı. Pandemi sürecinde 
çocuklarımızın okuldan çok geri kaldılar. Bu durum 
bizi hep endişelendiriyor. Yoksulluk zaten hepimizi 
etkiliyor. 

Semt evinde atölyeler vardı; başlarda bu sa-
yede çocuklarımız okulda geri kaldıkları derslerini 
tekrar etme fırsatı buldular, biraz da olsa açığı 
kapattılar. Mesafeli de olsa arkadaşlarıyla zaman 
geçirme olanağı buldular. Atölyelerin birinde bir de 
psikolog bir arkadaş vardı, o da çok ilgilendi hem 
çocuklarla hem bizimle. zaman zaman hep birlikte 

oturup konuştuk, çocuklarımızla ilgili sorunlar ve 
kendi yaşadıklarımız üzerine. Yalnız olmadığımızı 
hissettik.

Halime: Emekçi kadınlar günüyle ilgili bir 
aydınlanma seminerine katıldım semt evinde. Bu-
radaki sıcaklığı, dayanışmayı gördüm. Hiç yabancı 
hissetmedim burada kendimi. Eğitime, bilime çok 
önem veriliyordu. Pandemi sürecinde bir ihtiyacım 
var mı diye sürekli aradılar. şikâyet etmek yerine 
mücadele etmek gerektiğini anlayıp gönüllü oldum 
ben de.

Kevser: Ben İngilizce ve Matematik atölyeleri-
ne katılıyorum. Kitap okuyoruz burada. Etkinlikler 
yapıyoruz. Öğretmenlerimizle sohbet ediyoruz. 
Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz...
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amana FOOds’ta suriyeLi ve 
türkiyeLi iŞçiLer sendikaLaŞıyOr
Amana Foods daha önce Suriye’de fa-

aliyet gösteren ve konserve üretimi 
yapan bir gıda fabrikası. Kocaeli Ça-
yırova ilçesinde Şekerpınar’da bu-

lunan fabrikada çalışan Suriyeli ve Türkiyeli 
işçiler kısa süre önce iş kolunda toplu iş sözleş-
mesi yetkisi olan Koop-İş Sendikası’nda örgüt-
lendiler. Fabrika sahibinin savaş çıktıktan son-
ra Türkiye’ye gelen Suriyeli bir patron olduğu 
işyerinde çok sayıda Suriyeli işçi de çalışıyor. 
Sendikanın yetki almasıyla beraber örgütlen-
menin öncülüğünü yapan bir işçi işten atılmış 
ve bunun üzerine iş yerine gelen sendika yet-
kilileri güvenlik tarafından içeriye alınmamıştı. 

Fabrikadaki örgütlenme sürecini ve bun-
dan sonra ne yapılacağını işten çıkartılan Yu-
nus ile görüştük.

Yunus merhaba, öncelikle Amana Foods’ta-
ki örgütlenmenin öncülerinden olduğun için 
seni kutlamak istiyoruz. Ne kadar süredir ça-
lışıyordun? Sendikalaşma kararı nasıl alındı?

Amana Foods’da bir buçuk senem bitti, 
ikinci seneye doğru gidiyordum ve bakımcı 
olarak çalışıyordum. Benim koşullarım ortala-
maya göre nispeten daha iyi idi. Ancak burada-
ki çalışma arkadaşlarımın çoğu kötü şartlarda 
çalışıyorlar. İstediğimiz ücretleri alamıyoruz, 
istediğimiz muameleyi göremiyoruz. 

Haksızlıklara dur demek için hızla komi-
temizi kurduk ve daha iyi koşullar için sendi-
kalaşma kararı aldık. Benim öncülük ettiği-
mi düşündüklerinden, “yılanın başını baştan 
koparalım” hesabı yaptılar ve son birkaç gün 
yoğun baskı yaptılar. Sonuç olarak beni işten 
çıkardılar.

Hamur yapımında eLdiven 
veriLmiyOr

Ne tür sorunlar yaşanıyordu?
Mesela pandeminin ülkemizdeki etkileri-

ni yoğunlukla gösterdiği Mart ayında birçok 
fabrika ateş ölçümü, maske dağıtımı, soyunma 
odalarını dezenfekte etmek gibi önlemler alır-
ken bizde bu önlemlerin hiçbiri alınmamıştı. 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yapılan ihbar 
sonrasında iş yeri maske ver-
meye ve ateş ölçümü yapmaya 
başladı.

Üretim bölümünde salam 
dolumunda veya hamur yapı-
mında ihtiyaç duyulan eldiven-
ler verilmiyor. Eldivenlerin çok 
pahalı olduğu söyleniyor. İşçinin 
molalarında dinlenebileceği bir 
alan yok. Soyunma odaları aşırı 

derecede ufak. İki vardiyanın giriş-çıkış saatle-
ri denk gelince asla hareket edilebilecek şekil-
de değil. Bırakın iki vardiyayı, tek vardiya bile 
odalara fazla geliyor. Servis sorunumuz var. 
Servisler çok uzak duraklardan alıyor. Özellik-
le gece vardiyası çıkışında servisçilerin başka 
fabrikaya servise gideceği söyleniyor ve servis-
çi çıkışta 15 dakika beklemeden gitmek istiyor. 
Bir ara servis yoktu, taksilerle eve gönderi-
yorlardı. Bazen servisler gelmiyordu ve kendi 
imkanlarımızla işyerine gittiğimiz oldu. Dile 
getirilmesine rağmen bu sorunlar çözülmedi.

iki üLkeden iŞçiLeri BirBirine 
düŞürmeye çaLıŞtıLar

Peki patron Suriyeli ve işçiler arasında da 
Suriyeli olanlar var. Bu konuda işçileri birbi-
rinden ayırma durumu oluyor muydu?

Tabi ki, zaten önemli bölümü akrabası olan 
işçileri daha iyi konumlandırıyordu. Örneğin, 
makine operatörleri genel olarak Suriyeli. Yani 
Suriyeli birinin amir gibi davranmasına izin 
veriliyordu. Gıda sektöründe sakal yasak olur; 
ama Suriyeli işçilerin sakallarının uzun olma-
sına asla karışılmıyor. Bu şekilde farklar ya-
ratarak işçiyi işçiye kırdırmaya çalışıyorlardı. 
Ama patron kendi ülkesinin insanlarını da sö-
mürüyor. Bir yandan Suriyeli işçilere “hep sen 
üstünsün, biz seninle aynı memleketliyiz” di-
yerek yanında tutmaya çalışıyor, diğer yandan 
onları sigortasız çalıştırıyor, oturma veya çalış-
ma izni olmayan işçileri çalıştırıyor. Sigortadan 
denetime geldiklerinde “ben patronun akraba-
sıyım diye geçiştirin” şeklinde tembihliyorlar.

Bu koşullar yüzünden patronun ikiyüzlü-
lüğünü anlayan Suriyeli işçiler de sendikal ör-
gütlenmenin içine girdiler. Biz başından beri 
buradaki çelişkiyi biliyorduk; iki ülkenin işçi-
lerinin birlikte örgütlenebileceğine inandık, 
haklı da çıktık.

Patronun sendikalaşmaya yönelik tavrı 

nasıldı?
Patronun tutumu kötüydü, daha çok kötü-

ye gitmeye başladı. Patron işçiyle aynı masaya 
oturmak istemedi. Çoğunluk tespitinin alındı-
ğına dair işverene bildirim gidince ilk önce şef-
ler tarafından baskılar, tehditler oldu. Benim 
işten çıkarılmam ve arkadaşların protestosu-
nun ardından patronun kendisi bizzat işçilere 
“Ben aracı istemiyorum. Herhangi bir şikayeti 
olan, kıyafet, yeme-içme konusunda bana gel-
sin” diye söylemiş. Tabii ki gene ücretten bah-
setmeyerek bu tip bir konuşma yapmış. 

Bundan sonraki süreç nasıl devam ede-
cek?

İşyerlerinde komite ile örgütlenilir. Patro-
nun her an birini işten atması ihtimali olduğu-
nu başından beri biliyorduk; bu yüzden benim 
gitmem moral bozukluğu yarattı ancak komite 
devam ediyor. Bu birkaç gün içerisinde zorla 
sendikadan istifa ettirdikleri Suriyeli arkadaş-
larımız oldu. Patron açıkça suç işliyor. Benim 
çıkartıldığım gün kapıya gelen arkadaşlardan 
da savunma istenmiş. Tüm örgütlü işçiler aynı 
savunmayı verdi ve örgütlülüğün devam ettiği 
işverene gösterildi. 

Örgütlenme nedenlerimiz ortada ve hakla-
rımızda bir iyileşme olmadı. Tam tersine pat-
ronun gerçek yüzü daha görünür hale geldi ve 
Amana Foods işçilerinin birlikte hareket etme-
si için artık çok daha fazla nedenleri var. Ben 
dışarıdan elimden gelen desteği vereceğim. 
Arkadaşlarım da içeride güçlenerek örgütlen-
meye devam ediyorlar zaten. 

Gelinen noktada biz işçilere sendikal ne-
denlerle uygulanan baskı, zorlama ve tehdit-
lere son verilmesini, anayasal hakkımız olan 
sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yap-
ma haklarımıza sahip olmak istiyoruz. Kimseyi 
ekmeğimizle, çocuklarımızın geleceği ile oy-
natmayız. Amana işçisi örgütlü mücadelesine 
devam edecek ve kazanacak!
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Önceki sayılarda da Boyun 
Eğme’de yer vermiştik; pan-
demiyle beraber çalışma 
koşulları giderek zorlaşan 

Pamukkale Turizm işçileri tüm bunla-
rın yanında bir de maaşlarının öden-
memesiyle karşı karşıya kalmıştı. Tüm 
bu gidişe artık dur diyen Pamukkale 
Turizm işçileri Ocak ayında Patron-
ların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na 
ihbarda bulundu. Yapılan bu ihbar 
Pamukkale Turizm’de çalışan şoför, 
peroncu ve kabin memurlarının bir 
arada hareket ederek uğradıkları hak 
gaspına karşı mücadeleye başlamaları-
nı sağladı. İşçilerin mücadelesi devam 
ettikçe yeni ihbarlar gelmeye devam 
etti, farklı şehirlerden maaşlarını 
alamayan işçiler de PE’ye bilgi verdi. 
Hemen ertesi gün ihbarları yapanlar 
ve onların arkadaşları ile bir toplantı 
yapıldı ve bazı kararlar alındı. İlk karar 
bir dayanışma ağı kurmak, bunu ilan 
etmek ve tüm Pamukkale Turizm işçi-
lerini mücadeleye davet etmek oldu. 

aydın, antaLya, manisa, deniZLi, 
istanBuL, ankara, eskiŞeHir’den 
iŞçiLer pe aĞı’na katıLdı

Patronların Ensesindeyiz Pamukkale 
Turizm İşçileri Dayanışma Ağı’nın ilanını 
bir haberle duyurduk. Türkiye’nin dört bir 
tarafından ihbarların sayısı arttı. Aydın, 
Antalya, Manisa, Denizli, İstanbul, Ankara, 
Eskişehir’den pek çok Pamukkale Turizm 
işçisi dayanışma ağına katıldı. Kimi çalışıp 
ayrılmış, kimi hala çalışıyor. Yaşadıkları 
mağduriyet oldukça büyüktü, ama alama-
dıkları maaştan daha önemlisinin insan 
yerine konulmamak olduğunu belirterek 
“görülecek hesabımız” var diyorlardı. Mu-
hatap bulamıyorlardı. Ve sürekli oyalanı-
yorlardı. 

ÖrGütLü mücadeLe sOnuç verdi: 
iLk kaZanım ücretLerde

Hiçbir işçiyi muhatap almadıkları gibi, 
kimilerine maaşlarının yüzde 30’unu ya-

tırıyorlar, kimilerine yüzde 40’ını... Kime 
neye göre ödeme yapıldığını hâlâ bilmi-
yoruz. Şirketi arayan bütün işçilere farklı 
şeyler söyleniyor; halihazırda çalışanlara 
işten ayrılmış olanların, işten ayrılanla-
ra ise ilk önce çalışanların maaşlarının 
yatırıldığını ve kendilerinin beklemesi 
gerektiğini söylüyorlar. Ama şunu biliyo-
ruz; haberin yapıldığı günden sadece iki 
gün sonra tüm işçilere alacaklarının bir 
kısmı ödenerek ilk kazanım elde edilmiş 
oldu. “Şubat ayının başına kadar tüm 
maaşlarınızı yatıracağız” dediler ve tabii ki 
yatırmadılar. Bazılarına aralık ayı maaşla-
rının sadece yüzde 30’u yattı. Yani dertleri 
işçilerin mağduriyetini gidermek, emek-
lerinin karşılığını vermek değil; arada 
bir ufak tefek ödemeler yapıp çıkan sesi 
zayıflatmaya çalışmak.

tek tek çıkan sesLer BirLeŞince 
daHa GüçLü çıkmaya BaŞLadı

PE Pamukkale İşçileri Dayanışma 
Ağı’nın kurduğu iletişim grupları yeni 
ihbarların odağı haline geldi. Ülkenin 
birçok yerinden işçiler kendi durumlarını 
anlatan ihbarlarda bulunmaya başladılar. 
Bizimle iletişime geçen bütün işçiler aynı 
şeyleri söylüyordu: “Bu kadar zenginler, 
Denizli’nin yarısına sahipler, otelleri var. 
Bizim üç kuruş paramıza niye göz di-
kiyorlar? Her türlü fedakârlıkla hizmet 
vermemizi isteyip emeğimizin karşılığını 
vermemek nasıl bir alçaklıktır? Hakkımızı 
sonuna kadar savunacağız.”

Sadece o zenginliğe değildi isyanları. 
O zenginliğin kendi sırtlarından kaza-
nıldığını biliyorlar ve tüm bu haksızlığa, 
yapılan hırsızlığa karşı, hep bir ağızdan 
ses çıkarmaya girişiyorlardı. Gerçekten 

de tek tek çıkan sesler birleşti ve artık bir 
avaza dönüştü.

HakLarımıZı aLana kadar 
mücadeLe edeceĞiZ

Şimdi Dayanışma Ağı’nın ilk hedefi, 
iletişim kuran bütün işçilerin çevrele-
riyle bağ kurmalarını ve birlikte hareket 
etmelerini sağlamak. Buna paralel olarak 
elbette hak edilmiş olan maaşların en kısa 
zamanda ve son kuruşuna kadar yatırıl-
ması için mücadele etmek. Ancak en az 
onun kadar önemli olan bir şey daha var, 
o da çalışma koşullarının düzeltilmesi. 
Artık bir araya gelen Pamukkale Turizm 
işçisi bütün haklarını savunacak; sadece 
ekonomik koşulların değil, insani çalışma 
koşullarının da sağlanması için mücadele-
ye devam edecektir.

pamukkaLe turiZm iŞçiLeri 
dayanıŞma aĞı çaĞırıyOr!

Önümüzdeki günlerde Pamukkale Tu-
rizm işçilerinin yaşadıklarının ülkemizde 
tek örnek olmadığını daha geniş bir kit-
leye duyurmak istiyoruz. Buradan ortaya 
çıkan dayanışmanın ve mücadelenin diğer 
örnekler için de cesaret verici olacağın-
dan, elde edeceğimiz kazanımın hepsine 
umut olacağından eminiz. Biliyoruz ki en 
temel hak olan insanca yaşama hakkının 
dahi pervasızca ellerinden alındığı işçiler 
sadece kendi elleriyle, örgütlenerek, daya-
nışarak ve birlikte mücadele vererek ayağa 
kalkabilirler. Bir daha eğilmemek üzere…

Patronların Ensesindeyiz Pamukkale 
İşçileri Dayanışma Ağı bütün Pamukkale 
Turizm işçilerini Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’yla iletişim kurmaya ve mücadeleyi 
büyütmeye çağırıyor. 

Pamukkale Turizm işçileri ekim 
ayından beri maaşları ödenmediği 
için mücadele ediyor. Bu kez güzel 
haberler var.

2518 Şubat 2021 Pazartesi

pamukkaLe turiZm iŞçiLeri 
ÖrGütLendikçe kaZanıyOr PE



14 BOYUNEĞME PATRONLARINENSESİNDEYİZ

a101, Bim, carreFOur, miGrOs… 
market iŞçiLeri ÖrGütLeniyOr

Pandemide çalışma koşulları en 
çok ağırlaşan sektörlerin başında 
market sektörü geliyor. Büyüğünden 
küçüğüne tüm market zincirlerinde 
işçilerin iş yükü katlandı, gelirlerinde 
ise artış söz konusu olmadı.

Sektörde çalışan işçilerin ortak sorun-
larının en başında personel eksikliği 
ve buna bağlı olarak gelişen zorun-
lu fazla mesailer geliyor. Patronlar 

sürekli aynı miktarda iş yükünü daha az 
personele yaptırmanın fırsatını kolluyor. 
Eksik personelle işler yetişmediğinden kimi 
örneklerde 12 saate kadar uzayan mesailer 
yapmak zorunda bırakılan işçiler, çoğu za-
man fazla mesai ücreti de alamıyorlar. Öyle 
ki geçtiğimiz yıllarda eksik personel çalıştır-
maktan ceza yiyip cezayı ödemenin, perso-
nel almaktan daha kârlı olduğunu keşfedince 
uygulamaya devam eden A101 mağazası ha-
berlere konu olmuştu. Aynı A101 bugünlerde 
on bin birinci mağazasını açmakla övündüğü 
reklamlar yayınlamakta ve “istihdama sun-
duğu katkı”dan bahsetmekte.

pandemi dÖneminde artan iŞ 
yükü iŞçiLerin sırtına Bindi

Market işçilerinin zaten ağır olan koşul-
ları pandemiyle birlikte daha da ağırlaşmış 
durumda. Pandeminin başında müşterilerin 
uzun karantina ihtimalinde devletin gerekli 
tedariki sağlayacağına duyduğu güvensizlik 
sonucu artan market alışverişi ve o zaman-
dan bugüne kalıcılaşmış olan eve sipariş 
servisi yeni personel alımını gerektiriyor. 
Ama market zincirlerinin çoğu artan iş yü-
künü var olan personelin üzerine bindirip 
sömürüyü katladı.

market iŞçiLeri ÖrGütLeniyOr
Koşulların böyle olduğu bu sektörde 

henüz daha kök salmış bir sendikalaşma ve 
örgütlenme deneyimi mevcut değil. İşçilerin 
daha iyi bir iş bulabildikleri anda sektörden 
ayrılmalarının ve patronların İŞKUR üzerin-
den gelen işçileri üç aylık süre sona erdi-
ğinde işten çıkarmalarının -işçilerin maaşı 
üç ay süreyle ilgili işyeri değil devlet tara-
fından ödeniyor- oluşturduğu sirkülasyon 
örgütlenme olanaklarını güçleştiriyor. Oysa 
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’yla 
irtibata geçen market işçilerinin anlattık-

ları örgütlenmenin ne kadar acil bir ihtiyaç 
olduğunu göstermekte.

a101 On Bin Birinci maĞaZayı 
nasıL açtı?

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan 
A101 çalışanının çalışma koşulları üzerine 
anlattıkları, market mağazalarının kısa bir 
sürede nasıl pıtrak gibi çoğaldığını gözler 
önüne seriyor. Dinlenmeye bile fırsat ver-
meyen ağır çalışma koşullarından şikâyet 
eden market işçisi, “En büyük sorunumuz 
altı personel çalışması gereken markette 
üç personel çalışıyor olmamız. Öyle ağır 
bir iş yüküyle karşı karşıyayız ki mesaimiz 
18.00’de bitiyor gözükmesine rağmen 19.30-
20.00’den önce marketten ayrılamıyoruz” 
diyor. 

İşsizliğin hızlıca artmasının çalışanlar 
arasında işini kaybetme korkusunu da bü-
yüttüğünü ifade eden market çalışanı, “Fa-
kat bu korku yüzünden hakkını aramaktan 
geri durmak, dayatılan koşullara razı olmak 
tam da patronların istediği şey. İşçiler sus-
sun, onlar da sömürüyü daha da arttırsınlar 
istiyorlar” diyerek  tüm market çalışanlarını 
haklarını aramaya, insanca çalışma koşulları 
için birlikte mücadeleye çağırıyor.

carreFOur’da aLdıĞımıZ ücret 
Günün sOnunda aLdıĞımıZ 
ürünLere yetmiyOr 

Carrefour’da beş yıldır kasada çalışan bir 
market işçisi şöyle anlatıyor: “Düşük ücret-
ler nedeniyle geçimimizi sağlamakta gün-
den güne daha da zorlanıyoruz. Gün boyu 
kendi sattığımız ürünleri günün sonunda 
aldığımız ücretle satın alamıyoruz. İşletme 

bizi, ciro baskısını ve mobbingi bir an olsun 
üzerimizden çekmeden çalıştırıyor. En ufak 
hatamızda ücretsiz izne gönderilmek veya 
sürülmekle tehdit ediliyoruz.”

Sabancı patronları milyonlarca dolarlık 
boğaza nazır yalılarında pandemiyi geçirir-
ken kendilerinin payına kâr baskısı altında 
ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler 
düştüğünü ifade eden Carrefour çalışanı, 
“Neyse ki yalnız değiliz. Patronların En-
sesindeyiz Ağı ile birlikte örgütleniyor ve 
işyerinde bilinçli hareket ederek baskı ve 
mobbinge karşı duruyoruz” diyerek bü-
tün Carrefour emekçilerini örgütlenmeye 
çağırıyor. 

miGrOs’ta en uFak Hata iŞten 
atıLma Gerekçesi sayıLıyOr

3M Migros mağazasında çalışan bir işçi 
ise en büyük sorunlarından birinin din-
lenme alanı olmaması olduğunu söylüyor. 
Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı mağazada 
aynı anda en fazla dokuz on kişinin ye-
mek yiyebildiğini söyleyen işçi bu nedenle 
ayakta yemek yemek zorunda kaldıklarını 
ifade ediyor. Yeme içme alanlarında hijyen 
kurallarına dikkat edilmediğini ve çıkan 
kötü yemekler nedeniyle zaman zaman aç 
kalarak çalıştıklarını belirtiyor. 

İşsizlik tehdidi de çalışanlar için önemli 
bir sorun: “Bir de yöneticilerin insanı sü-
rekli diken üstünde hissettiren tavırları var. 
Yöneticilerin işçiler üzerinde tehdit sopası 
olarak niteleyebileceğimiz bir raporlama 
yöntemi mevcut. En ufak hatamızda bile 
yöneticiler tarafından savunma yazmamız 
isteniyor ve bu savunmalar daha sonra işten 
atılma gerekçesi olarak kullanılabiliyor.”
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iŞçinin Hukuk kÖŞesi

Söz ettiğiniz vardiya sistemi değişikliği, işçinin dinlenme hakkını da azaltacak 
şekilde çalışma koşullarında esaslı değişiklik kapsamında değerlendirilmelidir. İş 
Kanunu’nun 22. Maddesi;

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma 
koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek 
suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı 
iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.” 
şeklindedir. Buna göre vardiyalı çalışılmaktayken tüm gün çalışmaya geçilmesi 
kararına yazılı onay vermeyen bir işçinin bu karara uyma mecburiyeti yoktur. 
İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde değişikliğe uymadığınız gerekçesiyle işten 
çıkarılmanız ise hukuka aykırı olacaktır. 

Öte yandan vardiyalı sistem değiştirilerek daha fazla saatlerle çalışmaya 
başlatıldıysanız fazla mesai ücreti alacaklarınızı ilk sorunun yanıtındaki hususları 
gözeterek talep etmeniz mümkündür.

Hafta sonu vardiyalı çalışmamız gerekiyorken bütün personel 
tüm gün çalışıyoruz. Bu uygulama karşısında haklarımı nasıl 
kullanabilirim?

zararın nasıl meydana geldiği ve zarara neyin sebep olduğunun açıkça 
bilinmediği bu tür durumlarda  işçilere danışılmaksızın ücretlerinden kesinti 
yapılması hukuka kesinlikle aykırıdır. İşçi ücretlerinden bu şekilde yapılacak 
kesintilerin iadesi patrondan 5 yıl içerisinde talep edilebilir.

Kasa/sayım açıkları veya mağazadaki kırık/imha ürünlerin bedeli 
ücretimden kesilebilir mi?

Dinlenme hakkınız anayasal haklardandır. Yani siz isteseniz bile bu haktan 
vazgeçemezsiniz. İşçiler mola sürelerini serbestçe, ister işyerinde ister işyeri 
dışında geçirebilir. Bu sürelerde işyerinde bulunmaya zorlanamayacağınız gibi 
ne sebeple olursa olsun bu süreler sınırlandırılamaz. 

Ancak mola sürelerinin sınırlandığını ispat etme yükümlülüğü ne yazık ki 
işçiye aittir. Bu nedenle öncelikle mola sürenizin azaltılmasına izin vermemelisi-
niz. Her şeye karşın mola süreniz kısaltılıyorsa; bu yöndeki uygulama ve baskıyı 
arkadaşlarınızla birlikte tutanak altına alıp imzalayabilir ve durumu kanıtlayan her 
türlü delili saklayabilirsiniz. Bu tutanak veya deliller ileride mola sürelerinin ücreti-
ni talep etmek başta olma üzere haklarınızın korunmasında kullanılabilecektir.

Molaya çıkmamız da sınırlandırılıyor. Aslında bir saat mola 
kullanmamız gerekiyorken yoğunluktan yarım saat olarak 
kullanıyoruz. Bu sürelerin ücretini nasıl alabilirim?

Fazla mesai ücretiniz eksik yatıyor veya hiç ödenmiyorsa, çalışmaya 
devam ederken veya işten ayrıldıktan sonra arabulucu ve dava açma yollarına 
başvurarak ödenmesini talep etmeniz mümkündür. Tüm ücret alacaklarınız 
için zamanaşımı süresi başvuru tarihinizden geriye doğru 5 yıldır. Yasal yollara 
başvurduğunuzda fazla mesai alacağınızın varlığını sizin ispat etmeniz gerekir. 
Bu nedenle işe giriş çıkış saatlerinizi ispat eden her türlü kanıtı saklamalı ve 
bordronuzu imzalamadan önce iyice okuyarak yanıltıcı şekilde düzenlenmiş olan 
bordroyu imzalamamalısınız. 

Önemle belirtmek gerekir ki fazla mesai alacaklarının ödenmemesi veya 
eksik ödenmesi işçi bakımından haklı fesih sebebi olabileceği gibi İş Kanunu’nun 
34. Maddesi kapsamında iş görmekten kaçınma hakkının da konusu olabilecektir.

Aslında işten saat 18.00’de çıkmam gerekiyorken pandemi 
sürecinde neredeyse saat 20.00’ye kadar çalıştırılmaktayım. 
Fazla mesailerimi nasıl talep edebilirim?

İşe girerken yaptığınız sözleşmede başka şubede çalışmayı önceden 
yazılı olarak kabul etmiş olsanız bile şube değişikliği için geçerli bir 
neden olmaksızın, kötü niyetli olarak ve iş koşullarınızı zorlaştıracak 
şekilde görev yeriniz değiştirilmek isteniyorsa bu değişiklik sizi yine de 
bağlamayacaktır. 

Bu durumda yapmanız gereken; öncelikle görev yeri değişikliğinin 
iş koşullarınızı olumsuz yönde etkilediğini ve bu değişikliği kabul etme-
diğinizi nedenleriyle birlikte açıkça ve yazılı olarak patrona bildirmektir. 
Buna rağmen işten çıkarılacak olursanız; koşulları varsa yasal yollardan 
işe iade başvurusu yapmalısınız. Öte yandan işe iade talebiniz yoksa 
yine yasal yollardan kıdem ve ihbar tazminatınızı da talep edebilirsiniz.

sÖZLeŞmemde GÖrev yeri deĞiŞikLiĞini Önceden 
kaBuL etmiŞ OLduĞum iLeri sürüLerek, 
yaŞadıĞım yerden çOk uZakta OLan Bir market 
ŞuBesinde çaLıŞmaya ZOrLanıyOrum. Bu 
durumda ne yapaBiLirim?

Sendikal örgütlenme hakkınız en temel işçi haklarından biri olup 
sendikalı olmanızın önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Mar-
ket işçileri ister güvenlik görevlisi ister mağaza çalışanı ister temizlik 
personeli olsunlar “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel sanatlar” işkolunda 
kurulmuş olan aynı sendikanın üyesi olabilirler. 

E-devlet üzerinden gerçekleştireceğiniz sendika üyeliğiniz patronlar 
tarafından öğrenilemez. Sendika üyeliğiniz ancak sendikanızın işyeri-
nizde toplu sözleşme yapacak kadar çok sayıda işçi arasında örgütlen-
mesi halinde yetki tespiti yapılması sırasında öğrenilir. Fakat unutma-
yın ki işyerinde sendikalı işçi sayısının toplu sözleşme yapabileceğiniz 
sayılara ulaşması halinde patronun işçilere sendikal baskı uygulaması 
da oldukça zorlaşacaktır. 

Sendikalı olmanızı engelleyecek her türlü baskı ve eylemleri ilgili 
kurumlara şikâyet sebebi olduğu gibi, sendikalı olduğunuz için işten 
çıkarılmanız ve bu durumu kanıtlamanız halinde patron size bir yıllık 
ücretiniz tutarında tazminat ödemeye de mahkûm edilebilecektir.

Zincir marketLerde çaLıŞan iŞçiLerin sendikaLı 
OLmaLarının Önünde HerHanGi Bir enGeL 
var mı? marketin yÖneticisi sendikaya üye 
OLduĞumu ÖĞreneBiLir mi?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...

Zincir marketLerin  
iŞçiLeri sOruyOr
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Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun üzerinden 100 yılı aşkın bir süre  geçti. Türkiye’de komünist hareketin, bir 
siyasi akım olarak sosyalizmin ve işçi hareketinin kökleri bu 100 yılın da öncesine dayanıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin 

bünyesinde kurulan Parti Tarihi Araştırma Grubu’nun çalışması, bu 100 yılı aşkın tarihin, barındırdığı süreklilikler ve 
kopuşlarla ele alınmasını amaçlıyor. 

Dört ciltte ele alınacak Parti Tarihi’nin ilk cildi Türkiye Komünist 
Partisi’nin Kuruluş Dinamikleri  Osmanlı döneminde ortaya çıkan 

ilk sosyalist örgütlenmeler ve işçi hareketlerinden, “Parti’nin 
tarih öncesinden” yola çıkıyor. Türkiye komünist hareketinin 

ortaya çıkışı, Osmanlı dönemindeki sosyalizmden kopuşla birlikte 
gerçekleşiyor. Bu kopuş, ulusal kurtuluş mücadelesine, ülkenin 

yapısal dönüşümüne eşlik ediyor. Komünist hareketin genç 
Cumhuriyet döneminde yaşadığı deneyim, hem bu dönüşümden 

hem de kaçınılmaz olarak Cumhuriyet’in Sovyetlerle ilişkilerinden 
doğrudan etkileniyor. Bu cilt 1927 Tevkifatı’na kadar yaşanan süreci 
irdeliyor.
Bu çalışma, belgelere dayanıyor; ama belge yayıncılığı kaygısıyla 
yürütülmüyor. Polemik amaçlanmıyor; ama yaygınlık kazanmış 
saldırı ve tahrifatı yanıtlama hedefi de güdülüyor. zira Parti’nin 
tarihini yazmak, Parti’nin sosyalizm için verdiği mücadelenin, 
bugünkü mücadelesinin bir silahı aynı zamanda.

parti tariHi
Türkiye Komünist Partisi’nin Kuruluş Dinamikleri

Yayınevi’nde...
https://www.yazilama.
com/kitap/parti-tarihi/


