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54 DAYATMALARI KABULLENMEYECEĞİZ
 TKP geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayarak, “İstismar edilen salgın kısıtlamalarını ve 
yasakları tanımıyoruz!” dedi. Kamuoyunda da geniş yankı bulan, “komünist olmasam da 

destekliyorum” tepkileri alan açıklamayı Merkez Komite üyesi Savaş Sarı ile konuştuk. ● Sf 3

  SİYASET

PANDEMİ BAHANE, AMAÇ İŞÇİLERİ SUSTURMAK
 İktidar temsilcileri pandemi yokmuşçasına vur patlasın çal oynasın toplantılar 

yaparken, Manisa’da TKP üyelerinin açık alanda yaptığı siyasi çalışmaya ceza kesildi. 
Partinin sesini böyle kısabileceklerini düşünenler yanılıyor. ● Sf 5

 MANİSA

SİYASET HAKKIMIZ
ENGELLENEMEZ

8 MART YAKLAŞIRKEN...
 Geçtiğimiz yılın 8 Mart’ında pandemi henüz 

yeni yeni etkisini göstermeye başlamıştı, bu 
yılın 8 Mart’ına ise düzenin yüklerini daha çok 
omuzlarımızda hissederek giriyoruz. Unutma-
yalım: Gericilik varsa şiddet var, sömürü varsa 
eşitsizlik var, piyasa varsa özelleştirme var; 
bunlar varsa kadınlar yok. .● Sf 6

 kadın

GÖÇMEN İŞÇİLİK:  
SINIFA KARŞI SINIF

 Göçmen işçiler... Yani en önce işten çıkarılan-
lar, en sağlıksız koşullarda işe geri çağrılanlar, 
aşı hakkından mahrum bırakılanlar… TKP 13. 
Kongre kararıyla göçmen emekçilerle olan da-
yanışma ilişkisini büyütme ve örgütlenme kararı 
almıştı. Göçmen İşçi Bürosu yola çıktı. ● Sf 10

 emek-Sermaye

HAKKIMI ARARKEN FOTOĞRAFIM 
VAR, NE MUTLU BANA!

 emek-Sermaye

 Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağları 
sektör sektör, il il genişliyor, hak mücadelesi 
görünür oluyor. Örgütlülüğün gücünü bir inşaat 
işçisinin sözleri özetliyor: “Bizim inşaat işçileri 
olarak artık yeni bir ismimiz var, ‘inşaat işçisi 
yoldaşlar’.”● Sf 13
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Türkiye Komünist Partisi salgının başından itibaren 
insan yaşamına ve halka karşı sorumluluğunun bilinciyle 
hareket etmeyi gözetti.

Covid-19 salgınının Türkiye’de de görülmeye 
başladığı 2020 yılı Mart ayında TKP olarak toplumsal 
ve ekonomik yaşamın tamama yakınının durdurulup, 
yaygın test uygulamasıyla salgının sınırlandırılabileceğini 
ısrarla vurguladık. Bunu vurgulanmakla yetinmeyip, 
aynı dönemde partinin faaliyetlerini de ciddi ölçülerde 
sınırlandırma yoluna gittik. 

Salgının insan sağlığı ve toplumsal yaşam üzerindeki 
olumsuz etkilerinin önlenmesi için gerekenleri tarif etmek, 
bu doğrultuda taleplerimizi dile getirmek ve örgütlemekten 
geri durmadığımız gibi her tür siyasi çalışmamızda ve parti 
yaşamımızda azami özeni hep gösterdik.

Gelinen nokta bu açıklamanın yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Belli ki AKP iktidarı ve temsil ettiği sermaye 
düzeninin salgın tehdidi karşısında asıl önceliği insan 

hayatını korumak veya toplumsal yaşamın halkın çıkarları 
lehine sürekliliğinin sağlanması değildir. Belirttiğimiz gibi, 
hatta kendilerinin de açıkça da ifade ettikleri üzere, salgını 
Türkiye’de sömürü düzeni ve AKP iktidarı açısından “fırsata 
çevirme” uğraşı içerisindedirler.

TKP, işçi sınıfına siyaset alanının tamamen kapatılması 
girişimlerine izin vermeyecektir. Sokağa çıkma 
kısıtlamasında,toplantı, basın açıklaması, yürüyüş gibi siyasi 
eylem ve etkinliklere dönük yasaklamalarda AKP iktidarınca 
öne sürülen salgını önleme gerekçesi inandırıcılıktan 
yoksundur ve tamamen halkı yanıltma amaçlıdır. Siyasal 
faaliyetin sadece iktidarın sürdüreceği ayrıcalıklı bir alan 
haline getirilmesi yönündeki bu yaklaşımı kabul etmiyoruz.

Sermayenin çıkarları ve AKP iktidarının hiçbir siyasi 
faaliyeti için işletilmeyen ama emekçi halkın toplumsal, 
kültürel ve siyasal yaşamda yer almasını ölçüsüz şekilde 
kısıtlayan tüm yasaklar derhal kaldırılmalıdır!

TKP Merkez Komite - 24.2.2021

 SAMANALTI / Sait Munzur
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Emekçi halkın örgütlenme, söz söyleme, mücadele hakkı elinden alınıyor.

Halkın siyaset yapma hakkının engellenmesi için
İSTİSMAR EDİLEN SALGIN KISITLAMALARINI 
VE YASAKLARI TANIMIYORUZ!
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TKP 2023 Çağrısı’nın ardından ses 
getiren bir açıklama daha yaptı. 
Salgınla birlikte ortaya çıkan 
tabloyu değerlendirdi, kısıtla-
maların ölçüsüz olduğu tespitini 

yaptı. Bu tespiti kamuoyu ile paylaşmaya, 
yani açıklamayı yapmaya nasıl karar verdi-
niz? Neden şimdi?

Salgına karşı Türkiye’de AKP iktidarı eli 
ile yürütülen çalışmaların halkın sağlığını ve 
çıkarlarını gözetmek gibi bir önceliği olma-
dığı artık herkesin malumu. Hayata geçiri-
len yasaklama ve kısıtlamalar açısından da 
bu söz konusu. 

Bugün Türkiye’nin ve halkın kaderini be-
lirleyen ekonomik ve siyasi bir dizi başlıkta 
önemli adımlar atılıyor. Anayasa değişikliği 
tartışması başlatılıyor, bu tartışmaların 
içerisinde laiklik tanımının kaldırılıp kaldı-
rılmaması gündeme getiriliyor örneğin. Ya 
da işçi sınıfının çalışma koşullarının daha 
da esnetileceği, bu durumun kalıcılaşabile-
ceğine dair tartışmalar, düzenlemeler söz 
konusu oluyor.  İktidarı ve muhalefeti ile 
düzenin tüm siyasi aktörlerinin sözlerinin 
havalarda uçuştuğu bir süreç. 

AKP SALGIN TEDBİRLERİNİ SİYASİ 
BASKI ARACI OLARAK KULLANIYOR

Tüm bu başlıklara ve atılan adımlara dair 
işçi sınıfı da sözünü söylemeli. İşte şu anda 
gündemde tutulan yasak ve kısıtlamalar bu 
söz ve tavrı fiilen yasaklamak, olmadı etkisiz 
kılmak için kullanılıyor. TKP’nin yürüttüğü 
mücadelenin ilk sırasında işçi sınıfının siya-
sete katılımının sağlanması, sınıf siyasetinin 
toplum içerisindeki etkisinin artırılması var. 
Fiilen işçi sınıfına siyaset alanını kapatan 
bu dayatmaları kabullenmemiz mümkün 
olamaz. 

Her tür siyasi toplantı, eylem ve etkinlik 

salgın gerekçesi ile yasaklanıyor. Bu ya-
saklamalar gerekçe gösterilerek yapılmaya 
çalışılan eylem ve etkinliklere dönük müda-
halelerde bulunuluyor. Çoğu örnekte de bu 
müdahalelerde orantısız kuvvet kullanıldığı 
gözleniyor. Salgın tedbirleri AKP iktidarı 
tarafından açıkça siyasi baskı aracı olarak 
kullanılıyor. 

AKP GÜÇLÜ BİR GÖRÜNTÜ  
VERMEYE ÇALIŞIYOR

AKP’nin özellikle son haftalarda gerçek-
leştirdiği toplantılar, il kongreleri çok tepki 
çekti. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde 
vaka sayılarının çok artmış olması buna 
bağlandı, bölgeye özel önlemler alınması 
gündemde. Sağlık Bakanı dahi “yanlış oldu” 
demek zorunda kaldı. Erdoğan ve AKP ikti-
darı göz göre göre neden bunu yapıyor?

AKP sermaye sınıfının çıkarlarını temsil 
eden bir iktidar partisi. Sermaye sınıfı ve 
çıkarlarına hizmet konusundaki yetenek ve 
“bağlılığı” kadar savunduğu gerici ideolo-
ji ve siyasetin toplum üzerindeki etkisini 
koruyabilmesi de AKP’nin iktidarda kala-
bilmesi açısından önemli. Gerçekleşen il 
kongreleri, bu kongrelerin özellikle kalaba-
lık katılımlarla gerçekleştirilmesi güçlü bir 
AKP görüntüsünü sunmak amacıyla kulla-
nılmaya çalışılıyor. Elbette burada AKP’nin 
kendi içini toparlama gibi bir amaç da var. 
Tabi ortaya çıkan bu fotoğraflar bize başka 
bir şeyi daha gösteriyor: AKP ve temsil ettiği 
gerici ideoloji açısından salgınla mücadele 
adına ortada açık bir ikiyüzlülük var. 

YASAKLAR EN ÇOK  
PATRONLARI MUTLU EDİYOR

Salgın kısıtlamalarının istismar edildi-
ğini söylüyorsunuz. Açıklamada da bunu 
örnekleriyle ele almışsınız, çalışma yaşamı, 

hukuk, kültür-sanat alanı... Peki bu “istis-
mar”cı tutum AKP’ye özel bir durum olarak 
değerlendirilebilir mi?

Yeni yıla girerken “Salgın Kapitalizmin 
Tarihsel İflasının Yeni Bir Kanıtıdır” başlığı 
ile salgın tehdidi altında geçen 2020 yılını 
sınıflar mücadelesi cephesinden ele alan bir 
raporu kamuoyu ile paylaşmıştık. O raporda 
da detaylı şekilde aktarmaya çalıştığımız 
gibi sermaye sınıfı ilk bocalamasının hemen 
ardından salgını bir fırsat olarak değerlen-
dirmenin yollarını aradı. Bu Türkiye için de 
fazlası ile geçerli. Hatta Erdoğan salgının ilk 
aylarında Türkiye’nin bu salgını bir fırsata 
çevireceğini açık açık ifade etmişti. Salgının 
yarattığı olağan olmayan koşullar Türkiye’de 
patronların ve onların iktidarının ekono-
mik, sosyal ve siyasal yaşamı kendi çıkarları 
doğrultusunda yeniden ve yeniden düzen-
lediği fiili bir durumu mümkün hale getir-
di. Bu fiili durum işçilerin her geçen gün 
daha fazla yoksullaşmasına sebep olmakta. 
İşçiler işyerleri ile evleri arasında bir sosyal 
yaşama sıkışıp kaldılar. Ülkelerine, yaşam-
larına, yarına dair söz söyleme, müdahale 
etme hakları ise ellerinden alındı. Nerede 
ise fiili bir sıkıyönetim hali yürürlüğe girmiş 
durumda artık. 

AKP piyasacı ve gerici bir parti olarak 
salgın koşullarını sonuna kadar istismar 
ediyor. Ama bu istismarı sadece bir siyasi 

 kaPak

TKP: DAYATMALARI 
KABULLENMEYECEĞİZ

2541 Mart 2021 Pazartesi

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz hafta bir açıklama 
yayınlayarak, “İstismar edilen salgın kısıtlamalarını ve yasakları 
tanımıyoruz!” dedi. Kamuoyunda da geniş yankı bulan, “komünist 
olmasam da destekliyorum” tepkileri alan açıklamayı Merkez 
Komite üyesi Savaş Sarı ile konuştuk.

TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı
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parti olarak AKP ve örneğin beşli çete ile 
sınırlı saymak büyük bir yanılgı olur. Biraz 
önce de ifade ettim. AKP Türkiye’de ser-
maye düzenin bekası, patronların çıkarları 
için faaliyet yürütüyor. İşçi sınıfının siyaset 
yapma hakkının fiilen ortadan kaldırılması 
da herhalde en çok patronları mutlu ediyor.

AKP’nın salgın koşullarını kendi lehine 
kullandığını söylüyorsak, bu aslında 
AKP’nin karşısında olan herkes 
için geçerli olmalı. Öyley-
se neden bu açıklama 
örneğin ana muhalefet 
partisinden gelmedi?

Salgın koşulları ve 
salgına karşı nasıl mü-
cadele edilmesi gerek-
tiği tartışılırken düzen 
partilerinin tümü 
açısından belirleyici 
bir kriterin var olduğunu 
görmemiz gerekiyor: Piyasa 
koşullarının korunması ve 
belirleyiciliği... Salgına karşı mü-
cadelede ilk yapılması gereken tüm sağlık 
hizmetlerinin kamulaştırılması. Bu ortada 
iken buna dair tek bir söz söylememeleri bu 
yüzden. Ya da yine salgının ilk evrelerinde 
emekçi halkın her tür temel sağlık, eğitim, 
beslenme ve barınma hakkının güvence 
altına alındığı belirli bir  süre için uygula-
nacak tam karantina konusunda anlaşılır 

bir söz söylememiş olmaları da bu yüzden. 
Örnekler çoğaltılabilir ama, piyasanın yani 
patronların lehine işleyen salgın koşullarına 
düzen muhalefetinden anlaşılır ve somut 
bir tepki gelmeyeceği ortada. Açık konu-
şalım, siyasete katılım yolu olarak sadece 
sandığı işaret eden düzen muhalefetinin 
bugün salgın kısıtlamaları ile işçilere siyaset 
alanının kapatılmasından özel bir rahatsız-

lığı bulunmuyor. 

“İşçi sınıfına siyaset 
alanının tamamen kapa-

tılması girişimlerine izin 
vermeyeceğiz” diyor-
sunuz. Ne gibi faali-
yetler devam edecek? 
Aslında vaka ve ölüm 
sayıları halen yüksek 
sayılır... Korkmuyor 

musunuz?
Açıklamamızda da 

yazdık. TKP insan yaşamını 
her şeyin üstünde tutuyor. 

Partimizin varlık amacı Türki-
ye’de insanca bir düzeni kurmak. Biz salgın 
sürecinin başından itibaren tek bir insa-
nımızı kaybetmemek için neler yapılması 
gerektiğine, Türkiye’de salgına karşı nasıl 
mücadele edilmesi gerektiğine dair somut 
bir dizi talebi gündeme getirdik. Partinin si-
yasi çalışmaları ve parti yaşamını da salgına 
karşı korunaklı kılma, tedbirleri titizlikle 

uygulama konusunda sonuna kadar dikkat 
ediyoruz. İlk günden beri böyle. Bundan 
sonra da salgın tehdidi ortadan kalkana 
kadar aynı titizliği göstereceğiz. 

HALKIN DAYANIŞMAYA VE 
ÖRGÜTLÜLÜĞE EN ÇOK İHTİYAÇ 
DUYDUĞU GÜNLERDEYİZ

Ancak salgının yarattığı sorunlar sade-
ce sağlıkla sınırlı değil. İşçi sınıfı çok ağır 
bir saldırı altında ve ciddi bir yoksullaşma 
yaşanıyor. Halkın dayanışmaya, birliğe ve 
örgütlülüğe en çok ihtiyaç duyduğu günler 
bu günler. TKP’nin tereddütsüz işçi sınıfı 
içerisinde dayanışmayı örgütlemesi ge-
rekiyor. İşçilerin hak kayıplarının her gün 
arttığı, çalışma koşullarının gittikçe kötüleş-
tiği, insanların neredeyse kölelik koşulların-
da çalıştırıldığı bir dönemdeyiz. TKP işçileri 
örgütlemekten, hakları için, ekmekleri için 
mücadelede onların birliğini örmekten 
geri duramaz. Memleketin yağmalanması, 
doğanın talanı, ülkenin gericiliğin elinde 
karanlığa boğulması, savaş çığırtkanları 
karşısında TKP’nin bir şey yapmaması nasıl 
mümkün olabilir?

“Peki bu salgın koşullarında tüm bunları 
yapmak nasıl mümkün olacak?” diye sora-
caksınız. Biz örgütlü bir gücüz. 

Partimiz işyerlerinde, işçi havzalarında, 
emekçi mahallelerinde dayanışma ağları 
örüyor. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde 
onlarca emekçi mahallesinde Dayanışma 
Komiteleri kuracağız. Semt evlerimiz ve 
işçi evlerimiz bulundukları mahallelerdeki 
dayanışma ağlarının merkezi haline getiri-
lecek. Zaten birçok semt evinde yürütülen 
kimi dayanışma faaliyetleri Dayanışma 
Komiteleri üzerinden daha da yaygınlaş-
tırılacak. Birçok yerellikte kurulan Kadın 
Dayanışma Komiteleri, çoğalmaya ve emek-
çi kadınların somut talepleri üzerinden 
mücadeleler örmeye devam ediyor. Önü-
müzde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
var. Emekçi kadınlarla semt evlerimizde, 
sokaklarda bir araya geleceğiz. 

Biliyorsunuz “TKP  2023 için Çağıyor!” 
başlığı ile bir çağrı metni yayınladı TKP. 
Türkiye’nin dört bir yanında sokak sokak, 
kapı kapı yüz binlerce insana bu çağrı 
metnini ulaştıracağız. Yani, TKP yapması 
gerekeni yapacak önümüzdeki dönem. Bu 
düzeni yıkmak, insanca bir düzen kurmak 
için tüm gücümüzle çalışacağız.

Salgından elbette korkuyoruz. O 
yüzden her işimizi mutlak bir disiplin ve 
dikkatle, salgına karşı gerekli tedbirleri 
alarak yürütüyoruz ve bundan sonra da 
böyle olacak. Ama şunu da söylemeliyim, 
en çok da bu düzenden kurtulmadan baş-
ka salgınlarla karşılaşırsak diye korkuyo-
ruz. O yüzden elimizi çabuk tutmalıyız.

Salgından 
elbette korkuyoruz. O 

yüzden her işimizi mutlak bir 
disiplin ve dikkatle, salgına karşı 

gerekli tedbirleri alarak yürütüyoruz ve 
bundan sonra da böyle olacak. Ama şunu 
da söylemeliyim, en çok da bu düzenden 

kurtulmadan başka salgınlarla 
karşılaşırsak diye korkuyoruz. 

O yüzden elimizi çabuk 
tutmalıyız.
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Ü
lkemiz ekonomisi, 2018 yılı itiba-
riyle aşağı yönlü bir seyir izlemeye 
başlarken, geçtiğimiz Mart ayında 
açıklanan ilk Covid-19 vakasıyla 
birlikte ekonomik kriz şiddetini 

artırdı. On binlerce işçi işsiz kalırken, daha 
fazlası ücretsiz izne çıkarıldı, esnaf kepenk 
kapattı, enflasyon uzun zamanların en yük-
sek seviyesine ulaştı. 

Manisa, Türkiye’nin üçüncü büyük orga-
nize sanayi bölgesine ev sahipliği yapması 
ve en geniş işçi havzalarından biri olması 
nedeniyle, krizden en fazla yara alan kent-
lerin başında geliyor. Burada geçim derdi 
ve iktidara yönelik artan öfke sokakta çok 
fazla hissediliyor. Pandemi döneminde ise, 
Manisa Belediyesi’nin halkın hijyen önceli-
ğini hiçe sayarak su bedeline yaptığı zamlar 
kelimenin tam anlamıyla bardağı taşıran 
son damla oldu. Manisa’da yürüttüğümüz 
çalışmaların ilk hedefi, her zaman,  sanayi 
işçileri arasında daha fazla örgütlenmek, 
hak gasplarına karşı dayanışmak ve büyüyen 
öfkeyi kapsayarak dönüştürücü bir güce 
çevirmeye çalışmak oldu. 

SU ZAMLARINA KARŞI  
MÜCADELE BELEDİYE İLE  
KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Bu dönemde Manisa’da yürüttüğümüz 
siyasi çalışmaların rotasını belediyenin su 
faturalarına yaptığı fahiş zamlara çevirdik. 
Temmuz ve Ağustos aylarında, “Kazıklanıyo-
ruz! Su faturalarını kabul etmiyoruz.” adıyla 
yürüttüğümüz kampanya Manisalı emek-

çiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 
Bir aydan uzun süren imza kampanyamız 
boyunca gittiğimiz her mahallede kendisi-
ni çıkışsız hisseden yüzlerce işçi ile temas 
etme ve onlara partimizin siyasetini taşıma 
şansı bulduk. Hem içe hem de dışa yönelik 
enerjimizi artıran verimli ve örgütleyici 
bir çalışma yaptık. Ancak kampanyamız, 
başından itibaren muhatabını hem rahatsız 
etti hem de çok öfkelendirdi. Siyasi şube, 
açtığımız her kampanya standını ziyaret etti 
ve çalışmalarımız boyunca tacize devam etti. 
Bu tacizler, bizzat yoldaşlarımızın Güvenlik 
Şube tarafından sıklıkla aranarak stand aça-
cağımız günlerin tarih-saat ve yer bilgisinin 
ısrarla talep edilmesi şeklinde devam etti. 
Örgütümüz kendileri ile bu bilgiyi paylaş-
mak mecburiyetimiz olmadığını bildirerek 
bu talepleri reddettiğinde ise tacizlerin 
şiddeti arttı.

#VESTELVİRÜSSAÇIYOR
Yine yaz aylarında Vestel’de yaşanan 

Covid-19 kaynaklı ölümleri de ilk olarak 
örgütümüz #VestelVirüsSaçıyor hashtagi ile 
ülke gündemine taşıdı ve bilinen en gaddar 
ve geri kafalı patronlardan biri olan Zor-
lu’nun maskesini düşürdü. Bundan sonra da 
kolluk kuvveti, sermaye sınıfı ve onun yerel 
sözcüleri çalışmalarımızı daha yakından 
takip etmeye devam etti.

Örgütümüzün son aylarda gerçekleş-
tirdiği siyasi çalışmalar, çok açık ki hem 
sermaye çevresinin hem de belediyenin bam 
teline bastı ve onları fazlasıyla rahatsız etti. 

10 Eylül’de Partimizin yüzüncü yılını kut-
lamak için temsili katılımla düzenlediği 15 
dakikalık anma etkinliğine polisin neredeyse 
sayımızın iki katını bulan sayıda katılarak 
sokağı kapatması ve anmayı kriminalize 
etmeye çalışması, bu rahatsızlığın vardığı 
boyutu göstermesi açısından çarpıcıydı. 
Ancak onların çabaları, gerek eylemimizin 
meşruiyeti gerekse yoldaşlarımızın dik du-
ruşu sayesinde boşa düştü.

SİYASİ FAALİYETİMİZ 
ENGELLENEMEZ

Son olarak ise geçtiğimiz Kasım ayında İl 
Hıfzısıhha Kurulu’nun ticari amaçla bro-
şür ve bildiri dağıtımını yasaklayan kararı 
bahane edilerek yoldaşlarımız hakkında 
cezai işlem gerçekleştirildi. Siyasi Partiler 
Kanunu’na uygun şekilde çalışma yürüten 
yoldaşlarımıza “dergi tanıtımı” bahanesi ile 
verilmesi kararlaştırılan ceza, Şubat ayın-
da elimize geçti. Son dönemde partimize 
yönelik olarak artan engelleme çalışmala-
rının bir uzantısı olarak görebileceğimiz bu 
cezayı, baskı ve yıldırma politikası olarak 
değerlendiriyoruz. Zaten son olarak basına 
yansıyan AKP Karadeniz kongreleri ve Hatay 
AKP İl Gençlik Kongresi’nde pandemi yok-
muşçasına vur patlasın çal oynasın eğlenilen 
görüntüler konuya ilişkin söylenecek söz 
bırakmıyor. 

Örgütümüzün hukuksuz şekilde verilen 
bu cezaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada 
da altını çizdiği gibi, bu baskılara boyun 
eğmeyeceğiz, işçi sınıfının sesini kısmak is-
teyenlere izin vermeyeceğiz. Siyaset alanını 
işçi sınıfına yasaklayan hiçbir kısıtlamayı 
kabul etmeyeceğiz. 2023’te emeğin sosyalist 
cumhuriyetini bir seçenek haline getirmek 
için, işçi sınıfının en geniş ve örgütlü cephe-
sini kurmak için alanlarda olmaya şimdi ve 
her zaman devam edeceğiz.

 MANİSA

Siyaset yapmamız yasaklanamaz
İktidar temsilcileri pandemi yokmuşçasına vur patlasın çal oynasın 
toplantılar yaparken, Manisa’da TKP üyelerinin açık alanda 
yaptığı siyasi çalışmaya ceza kesildi. Sanayi bölgesindeki işçilerin, 
yoksul emekçi halkın temsilcisi olan bir partinin sesini böyle 
kısabileceklerini düşünenler yanılıyor.

2541 Mart 2021 Pazartesi
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D üzen diyoruz ama aslında 
gördük ki yaşadığımız toplum-
sal sistemde düzenden çok 
düzensizlik var. Bu düzensizlik 
kendini eğitim, sağlık, ulaşım 

sisteminde, işyerlerinde, alınan önlem-
lerin uygulanışında, kısaca her alanda 
gösteriyor. Ve işin tuhafı, bu düzensizliğe 
çeki düzen vermek için çoğu zaman biz 
kadınları kullanıyorlar. 

DEVLETİN YERİNE GETİRMEDİĞİ 
KAMUSAL HİZMETLER

Pandeminin başına dönelim, 
okullar ve özel kreşler kapandığında 
çocukların bakımı kimin üstüne 
kaldı? Devlet buna bir çözüm buldu 
demeyi çok isterdik; ama maalesef 
işinden ayrılmak pahasına da olsa 
eve kapanan kadınlar oldu. Uzak-
tan eğitimin yarattığı eşitsizliklere 
rağmen çocuğun eğitime erişimini 
bir biçimde sağlamak da yine ka-
dınların üzerine kaldı. İşyerlerinde 
alınmayan önlemler yüzünden Co-
vid-19’a yakalanan aile üyelerinin ev-

lerde bakımını da kadınlar üstendi. Oysa 
tüm bunlar halkın yararına örgütlenmiş 
bir devlette çözülebilirdi. Devlet yaygın ve 
ücretsiz kreşler açmış olsa, her eve üc-
retsiz internet erişimi ve tablet 
sağlasa, işyerlerini denetleyerek 
alınmayan önlemlere karşı cezai 

yaptırım uygulasa, Covid-19 hastalarının 
bakımı için özel hastanelerin devletleşti-
rilmesiyle daha çok hastane sağlansa bir 
yılı böyle geçirmek zorunda kalmazdık. 

BORÇLARI ÇEVİRMEK  
VE KARIN DOYURMAK 

Tüm bu sorunları daha da yakıcı hale 
getiren ekonomik krizle birlikte artan 

yoksulluk, hayat pahalılığı, borçlanma 
ve işsizlik oldu. Yine devlet sermaye-

nin değil emekçilerin çıkarını düşünse, 
işsizlik sigortası fonundan yararlanma 
koşullarını genişletebilir, işsiz kalmış 
insanların fatura giderlerini ödemeyi 

üstlenebilir, halka temel gıda madde-
leri yardımı yapabilirdi. Ama tüm 

bunlar olurken devlet adeta seyre 
baktı; evdekileri yaşatmak yine 
kadınlara kaldı. Gıda maliyetle-
rini en aza indirmek için market 
pazar gezen kadınlar, eve geldik-
lerinde bir de saatlerce o gıda-
ları en uzun süre saklanabilecek 
koşullara getirmekle uğraştılar. 
Eskiden geçinebilmek için çekilen 
krediler şimdi borçları döndüre-
bilmek için kullanılır hale geldi. Bu 
noktada da kadınlar kimi zaman 
çocuk bakımı kimi zaman ev temiz-

liği karşılığında çevrelerinden kredi 
bulan ya da kredi borçlarını parça 

Kadınlar bir yılda neler yaşadı?
geçtiğimiz yılın 8 Mart’ında pandemi henüz yeni yeni etkisini 
göstermeye başlamıştı; bu yılın 8 Mart’ına ise virüse karşı yalnızca 
sermayeyi kurtarmak adına harekete geçen düzenin yüklerini daha 
çok omuzlarımızda hissederek giriyoruz. 

2 Mart Salı günü saat 20.00’de İşçiden programında Ankara’nın İlker, Batıkent, Seyran ve Doğukent Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri nasıl bir araya geldiklerini ve dayanışmayı nasıl ördüklerini anlatıyor. 4 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Dünyanın Politikası programında Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu üyeleri olan Yunanistan Kadın Federasyonu’ndan (OGE) Theodosia Dalmara ve İngiltere Ulusal Kadın Meclisi’nden Liz Payne 8 Mart ve emekçi kadınların uluslararası mücadelesini tartışıyor.

’de neler 
VAR?
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SIRA YARINLARI KAZANMAKTA 
SERGİLERİ’NDE BULUŞALIM!

Tarihin hiçbir anında yoksulluk, pahalılık, şiddet, 
işsizlik, angarya iş yükü kadınları pes ettirmeye 
yetmemiş, aksine isyanlarla, başkaldırılarla 
sonuçlanmıştır. Biz kadınlar, düzenin bizi bugün de 
ittiği çaresizliğin ve yalnızlığın üstesinden mücadele 
ve dayanışma ile gelebileceğimizi işte bu mücadele 
tarihinden biliyoruz. İstedik ki bu bildiğimizi 
herkes görsün, herkes bilsin… Bu amaçla, 2021 
yılının 8 Mart’ına giderken emeğimizle yaşamı 
nasıl var ettiğimizi ve dayanışmayı adım adım 

nasıl ördüğümüzü fotoğrafladık. Mart ayının ilk 
günlerinden itibaren semt evlerinde, parklarda 
ve meydanlarda çektiğimiz bu fotoğrafları sizlerle 
paylaşacağız.

Gelin, hep birlikte “Sıra Yarınları Kazanmakta” 
sergilerinde buluşalım. Kadın Dayanışma 
Komiteleri’nden yükselen dayanışmanın ve 
birlikteliğin bir parçası olalım!

Direndik, dayanışıyoruz. Yarınları biz 
kazanacağız!

Ankara - 0535 797 16 16
Eryaman Semt Evi 8 Mart
Batıkent Semt Evi 5 Mart
Seyran Semt Evi 4 Mart
İlker Semt Evi 5 Mart
İncirli Semt Evi 1 Mart
Doğukent Semt Evi 5 Mart
İstanbul
Sarıgazi Semt Evi 8 Mart 0506 485 1284
Altayçeşme Semt Evi 5 Mart 0531 950 4151
Beyoğlu Semt Evi 4 Mart 0541 659 5520
Selimiye Semt Evi 1 Mart 0546 821 0331
Bağcılar İşçi Evi 3 Mart 0537 353 3663
Uğur Mumcu Semt Evi 5 Mart 0555 260 8242
Cumhuriyet Semt Evi 9 Mart 0506 093 6646
İzmir
Bayraklı S.Evi 3 Mart 15:30 0505 717 3649

Hatay S.Evi 5 Mart 16:00 0531 284 3100
Karşıyaka S.Evi 8 Mart 17:00 0554 551 2806
Urla Meydan 8 Mart 14:00 0538 646 1481
Çeşme S.Evi 4 Mart 18:00 0533 668 6804
Anadolu
Karaduvar S.Evi Mersin 10 Mart 0531 278 1917
Kepez S.Evi Çanakkale 8 Mart 0538 511 2099
Demircioğlu Cad. Çanakkale 8 Mart 0532 773 3665
Bahçelievler S.Evi Antalya 3-12 Mart 0543 882 7436
Güzeloba S.Evi Antalya 3-12 Mart 0543 882 7436
Ulus S.Evi Antalya 3-12 Mart 0543 882 7436
Akkapı S.Evi Adana 8 Mart 0545 623 2762
Vişnelik S.Evi Eskişehir 8 Mart 0544 201 1920
Çorlu Alipaşa S.Evi Çorlu 8 Mart 0541 965 5320
Atakum S.Evi Samsun 3-5 Mart 0538 017 9968
Gedavet Parkı Konya 8 Mart 0544 949 0091
Kocaçeşme S.Evi Manisa 4-10 Mart 0533 594 6799

Kadın dayanışma Komiteleri, 8 Mart emekçi Kadınlar günü 
vesilesiyle kadınları “Sıra yarınları Kazanmakta” sergilerinde 

buluşmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyor.

başı, güvencesiz ve düşük ücretli, emek 
yoğun işlerle ödeyenler oldular. Böylece 
kadın emeği daha da sömürüye açık hale 
geldi.

LAİKLİK EN AZ EKMEK VE  
SU KADAR YAŞAMSAL

Kadın emeği sömürüsünün artması, 
yoksulluk, borçluluk, beraberinde pan-
demi dönemi boyunca hiç hız kesme-
yen gericilik bu dönem boyunca kadına 
şiddeti tırmandırdı. Bunda Erdoğan’ın ve 
AKP’lilerin kadın düşmanı söylemleri ve 
gerici politikaları kadar, bu politikaları 
sessizlikle geçiştirmekten başka hiçbir 
tepki vermeyen düzen muhalefetinin 
tavrı da etkili oldu. Doğrudan kadınları 
ilgilendiriyor gibi görünmese bile, atılan 
her gerici adımda ülkede daha çok kadın 
şiddete uğradı. Örneğin Ayasofya’nın 
camiye çevrilmesinde, yoğunluk nede-
niyle metro seferleri valilik kararıyla iptal 
edilince açılışa gitmek isteyen gerici bir 
güruh kadın makiniste saldırdı. Bu laikli-
ğin kadınlar için ne kadar yaşamsal oldu-
ğunun somut bir örneği. Bunlar olurken 
düzen muhalefetinin CHP’si “açacaksanız 
açın” demekle, “türbanıyla bedel ödemiş” 
HDP vekilleriyse kılıç hakkını savunmakla 
meşguldü. 

AKP’nin şimdilerde bir anayasa ol-
dubittisiyle tescillemeyi tasarladığı Yeni 
Türkiye’yi inşa sürecinde karşısına çıkan 
en büyük engellerden biri kadınlar oldu. 
Kadınlar, AKP’nin yobaz, baskıcı ve kadın 
düşmanı düzenine 2013’te yüksek sesle 
en önlerden “Hayır!” dediler. Şimdiyse bu 
itirazı, bizlere yoksulluktan ve yoksunluk-
lardan başka bir şey sunmayan bu düzene 
karşı yükseltmenin zamanı! Unutmaya-
lım: Gericilik varsa şiddet var, sömürü 
varsa eşitsizlik var, piyasa varsa özel-
leştirme var; bunlar varsa kadınlar yok. 
Çünkü kadınların varolması için laiklik, 
eşitlik, örgütlülük ve kamusal hizmetler 
şart. Gelin böyle bir toplumsal düzen için, 
siz de Kadın Dayanışma Komiteleri’nde 
yükselen mücadelenin ve dayanışmanın 
parçası olun.
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İ
çişleri Bakanı Soylu’nun kullandığı 
dil adeta bir çete dili. Vurdulu kırdılı 
laflarından geçilmiyor, “bin parçaya 
bölmek”, “intikam almak”, “ayağını 
kırmak” sözleri onunla birlikte ola-

ğanlaştı. Bu durum yalnızca İçişleri Baka-
nı’nın sözleriyle sınırlı değil, ülkede günlük 
yaşamda şiddet de sıradan hale 
geldi. İşçilere saldırmak, kadınları 
darp etmek, sağlıkçıları yaralamak, 
hayvanlara katliam… 

Geçtiğimiz hafta Bakan ile HDP 
vekilleri arasında yaşanan tartışma 
ise gündemi belirledi. 13 yurttaşın 
hayatını yitirdiği Gare operasyonu 
sonrasında, halkı tatmin edici bir 
açıklama yapmak yerine içi boş bir 
hamaset söylemi ile sorumluluğunu 
bertaraf etmeye çalışan iktidar, çı-
kışı HDP’ye yüklenmekte buldu. Bir 
yandan muhalefetten kendi yanına 
çekebileceği aktörleri yokluyor, di-
ğer yandan dokunulmazlık sopasını 

sallıyorlar. HDP Eş Genel Başkanı Pervin 
Buldan ise Soylu’nun sözlerine karşı Meclis 
kürsüsünden yaptığı açıklamada, “çözüm 
süreci” sırasında yapılan görüşmelere işaret 
ederek, “Senin genel başkanın Erdoğan da 
heyecanla bu mektubun Türkiye’ye nasıl 
döneceğini ve bizim bu mektuba karşı-

lık olarak Türkiye’ye neler getireceğimizi 
heyecanla, umutla bizlerden bekliyordu.” 
dedi. “Aynı fedakârlığı bugün de yapmaya 
hazırız” diyerek açık bir kapı bırakmayı da 
ihmal etmedi.

Bu sözler, iktidar ve muhalefet arasında-
ki bir çatışma olduğu kadar, hatta daha da 
fazla, bir itiraf olarak okunmalı.

ERDOĞAN’I UMUTLANDIRAN HANGİ 
GELİŞME EMEKÇİLERE YARAR?

Erdoğan’ı umutlandıran bir gelişme 
nasıl olur da emekçiler için olumlu bir 

gelişme olabilir? Sermaye sınıfına 
ne istediyse veren, bir dediğini iki 
etmeyen, ülkedeki iyi, güzel ne varsa 
düşmanı olan bir iktidarı, o iktidarın 
liderini heyecanlandırmak övünüle-
cek bir siyaset becerisi midir? Şimdi 
bu “becerilerin” sahiplerinin muha-
lefet tarafında yer alınması, zama-
nında yapılan pazarlıkları, gizlenen 
işbirliklerini ortadan kaldırmıyor. 
Geçmiş yıllarda Erdoğan’ın önü-
nü açmanın, iktidarına meşruiyet 
kazandırmanın bedelini görüyoruz: 
Bugün savaşın daha fazla hissedilir 
olduğu, emekçilerin yoksulluktan, 
işsizlikten, sağlıksızlıktan kırıldığı 

İçişleri Bakanı ile HdP yöneticileri arasında yaşananlar, halktan  
gizli siyaset yapmanın itirafı olarak okunmalı. AKP ile dün yaptığı 
pazarlıkları gizlemeyen, bugün de aynı masaya oturmaya hazır 
olduklarını her fırsatta duyuran siyasetçiler bize gelecek vaat edemez.

Kapalı kapılar ardında siyaset
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Pandeminin başından beri MEB’in en son dert ettiği 
şey öğrencilerin nitelikli ve sağlıklı bir eğitim alması 
oldu. Uzaktan eğitim adıyla uygulanan EBA sistemine, 
Bakanlık verilerine göre milyonlarca öğrenci bir kere 
bile giriş yapmadı. Uzaktan eğitim sürecinde Türkiye’de 
16 milyon öğrenciden yalnızca 8 milyonu uzaktan 
eğitimden faydalanabildi. Uzaktan eğitime ulaşmayı 
başarabilen 8 milyon öğrencinin de düzenli olarak 
derslerini takip edemediği gün gibi ortada. 

 Buna rağmen Ziya Selçuk, yaptığı her açıklamada 
dünyada parmakla gösterilen bir başarı elde edildiği 
iddiasını sürdürdü.  

Hatta pişkin bir tavırla övündüklerini söylediği şey 
milyonlarca öğrencinin ‘ilgi’ sebebiyle sisteme gireme-
mesi olmuştu.

Salgının başından bugüne kadar geçen sürede gör-
dük ki uzaktan eğitim yalnızca içi boş bir sözden ibaret!

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE 
SınaV mUammaSı

Geçen haftalarda yapılan bir açıkla-
mayla kademeli olarak okulların tekrar 
yüz yüze eğitime devam edeceğini 
öğrendik. Fakat kapalı oldukları dönemde 
herhangi bir sağlık tedbiri alınmadığından 
bu haberi sevinçle değil meydana getire-
ceği tehlikelere işaret ederek karşıladık.

Ardından öğrencilerin, ayladır alamadığı/giremediği 
derslerin sınavına tabi olacağı haberini aldık.

Öğrencilerin “hangi eğitimi verdiniz de sınavlarda 
ölçeceksiniz, okullarda sınav için nasıl tedbirler alındı?” 
sorularını yanıtsız bırakan Bakanlık, plansızlık sebebiyle 
bir senedir kapalı olan ve hiçbir önlem alınmayan okul-
larda, öğrencilerin ulaşamadığı eğitimin sınavını yap-
maya kararlı görünüyordu. Ancak açıklanan tarihten 
yalnızca iki gün önce kararın illere özel uygulanacağını, 
hangi illerin yüz yüze eğitime geçeceğinin de okulların 
eğitime başlama tarihi olarak verilen gün yapılacak 
toplantıların ardından kesinlik kazanacağını ilan etti.

#İSTİFAETZİYA
Bu noktadan bakıldığında her konuda olduğu gibi 

eğitimde de çuvallayan bir anlayışı görüyoruz. 
Solcu Liseliler de yaptığı açıklamayla bu duruma 

dikkat çekerek #İstifaEtZiya dedi. 
‘Duruma göre açacağız’ dedikleri illerde 

günlerdir AKP kongrelerinin, davul zurnalı 
kutlamaların yapıldığını hatırlatan Solcu 
Liseliler, bu enkazın sorumlusunun sürecin 
başından beri yalnızca özel okulların para 
kazanmaya devam etmesi için çaba gös-
teren MEB olduğunu tekrar etti ve aylardır 
hiçbir talebi ve şikayeti ciddiye alınmayan 
liselileri birlikte mücadeleye davet etti.

MeB’in değiştirdiği 
karar sayısını lise 
öğrencilerinin takip 
etmesi imkânsız. Bu 
satırların yazıldığı 
esnada yeni bir 
genelgeyle okulların 
açılmasına ilişkin yeni 
kararlar alınmış olabilir!
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  
YALAN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

bir Türkiye… Bu bedeli gençler ödüyor, ka-
dınlar ödüyor, ücretiyle geçinmekten başka 
seçeneği olmayanlar ödüyor. 

“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTO”, 
GÜÇLENDİRİLMİŞ HESAPLAR DEMEK

Sermaye örgütlerinin, TOBB’un, TÜSİ-
AD’ın yöneticilerinin “akil insan” adıyla öne 
çıkarıldığı bir sürecin halkın yararına işle-
mesini o zaman da beklemiyorduk. Ama şu 
soru hâlâ geçerlidir: Siyaset kapalı kapılar 
ardındaki bu kirli pazarlıklar mıdır? Mesele 
beş yıl sonra tarafların karşılıklı kozlarını 
paylaşması olarak seyrettiğine göre, halk-
tan gizlenenin bu kadarla sınırlı olmadığı 
açık. Yarın arkamızdan başka hangi işlerin 
çevrildiğini duyacağımızı bilemediğimiz, 
güvensizlik dolu bir siyasi düzeni bize kabul 
ettirmeye çalışıyorlar. Bugün parlamentoda 
böyle sözler söylenebiliyorsa, ortada bir iki-
yüzlülük var demektir. Düşünün, böyle bir 
parlamento “güçlendirilmiş” olsa ne yazar? 
Daha fazla ikiyüzlülük, daha fazla hesap, 
daha fazla dolap...

“İşte bu nedenle halkın karar alma sü-
reçlerine katıldığı, Meclis’in gerçek bir ikti-
dar organı haline geldiği bir siyasal yapının 
kurulması için bugünkü düzen değişmeli-
dir. Paranın saltanatı, özgürlük ve demok-
rasinin düşmanıdır.” Böyle diyor TKP’nin 
2023 Çağrısı… Bu hesapların bir parçası 
olmayı reddedenlere sesleniyor. Kendini 
aldatılmış hisseden, yıllar boyunca umutları 
üzerinden pazarlık yapılan tüm emekçilere, 
“gelin ortak hareket edelim” diyor.

DAHA FAZLA İTİRAF BEKLEMEYELİM
Türkiye Komünist Partisi AKP’ye kar-

şıdır. AKP iktidara geldiğinden beri, onun 
gerici, karşı devrimci bir parti olduğunu 
savundu. AKP’nin bu ülke için taşıdığı ka-
ranlık misyonu ilk günden bu yana deşifre 
etti. Onun işini kolaylaştıranlara, koltuk 
değneği olanlara, ondan açılım bekleyenlere 
karşı emekçileri nasıl bir tehlikenin bekle-
diğini dile getirdi. Zaman zaman siyasette 
yalnız kalmak ya da en yakın dostlarıyla 
kavga vermek pahasına… “Siz AKP’ye karşı 
değil misiniz?” sorusu defalarca soruldu bu 
ülkenin komünistlerine. Artık sahte umut-
ların karın doyurmadığını daha fazla insan 
görüyor. Çok değil, birkaç yıl önce, ülkede 
demokrasinin “kurtulması” için, her evden 
“bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye” formülü çı-
karılmıştı emekçilerin önüne. Bugün Millet 
İttifakı çatısı altında bir araya gelenlere 
bakılınca, muhalif yurttaşlardan beklenen 
daha da fazlası. Babacan’a, Davutoğlu’na, 
Karamollaoğlu’na, Akşener’e… Bunlara da 
oy istiyorlar. Hiç değilse ses çıkarmayın, 
soru sormayın diyorlar.

Solcu Liseliler sosyal 
medya hesaplarına 
karekodu okutarak 
ulaşabilirsiniz..
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T ürkiye’de mülteci ve göçmenler 
pandeminin en ağır vurduğu 
kesimler arasındaydı. En önce 
işten çıkarılanlar, en sağlıksız 
koşullarda işe geri çağrılanlar, 

aşı hakkından mahrum bırakılanlar… TKP 
13. Kongre Kararı’yla göçmen emekçiler 
arasında yürüttüğü dayanışma faaliyetlerini 
örgütlenerek genişletmeyi önüne koydu. 
Şimdi, göçün kaynağındaki emperyalist 

ve yayılmacı politikaların ifşası, göçmen 
işçilerin sınıf çalışmaları içerisinde kapsan-
ması, göçmen ailelerin mahallelerde örgütlü 
kılınması, mültecilere dönük dayanışma 
faaliyetlerinin sermayeden bağımsızlaşması 
gibi bir dizi başlıkta adım atılacak.

NEREDEN GELDİ BU GÖÇMENLER?
Türkiye’de geleneksel olarak Balkanlar ve 

Kafkaslardan gelenlere göçmen veya muha-
cir denir, “Türk kökenli” kabul edilerek yurt-
taş olarak benimsenirdi. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla işler değişti desek yanlış olmaz. 
1990’larda çeşitli Sovyet ülkelerinde sosya-
lizmin çözülüşü üzerine işsizlik ve yoksul-
lukla yüzleşen emekçiler daha iyi koşullarda 
çalışmak ve yaşamak için Türkiye’ye gelmeye 

başladılar. O dönemin iktidarları, bugünkü 
AKP gibi, bunun sermayenin penceresin-
den yedek ve ucuz işgücü yaratmak için iyi 
bir fırsat olarak gördüler. 11 Eylül 2001 İkiz 
Kuleler saldırısı sonrası, sosyalist güçlerin 
geçmişte etkili olduğu Afganistan ve Irak’ın 
emperyalist koalisyonlar tarafından işgali, El 
Kaide ve IŞİD gibi cihatçı örgütlerin canlanı-
şı, çevre ülkelerde istikrarsızlığın ve toplum-
sal parçalanmanın yaygınlaşması yirmi yıldır 
buralardan yeni göç dalgaları yarattı. 2010’da 
Kuzey Afrika’da başlayan yalancı Arap Baharı, 
emperyalist düzenle bütünleşmekte ayak sü-
rüyen iktidarları hizaya getirmek için halkın 
bu iktidarlara karşı biriken tepkisini kullan-
dı; bu defa Akdeniz üzerinden kuzeye doğru 
bir göç kuşağı yarattı. Bu yeni göç dalgalarını 

Göçmen işçilik bize 
zannettiğimizden daha yakın
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GUrbet ellerde UmUt aramak
Türkiye’de yaşam şartlarının ağırlaşması ve geleceksizlik herkesin aklına yurtdışına gitme fikrini düşürüyor. 

Yanımızda yöremizde eğitim vesilesiyle Avrupa ülkelerine gidip iş aramayı veya Rusya’da, Ortadoğu ülkelerinde 
inşaat işlerinde çalışmayı gözüne kestirenler çok. Pek çoğumuz Almanya’ya işçi olarak giden büyüklerimizin 
hikayeleriyle büyüdük. Ancak bugün dünyanın hali belli, hele ki pandemi sonrası… Yaşam şartları ve geleceksizlik 
bu dünya düzeninin bir sorunu. Daha iyi bir yaşam umuduyla yollara düşmek başka toprakların zorluklarıyla yüz-
leşmeyi gerektiriyor. Çalışıp çalışıp parasını alamama, borçlanarak muhtaç olma, hakkını arayacak yol bulamama, 
dışlanma… Olmuyormuş deyip dönmek de kolay değil, hele ki arkanda bekleyenler varsa. O yüzden yola çıkarkenki 
beklentiyi karşılayana kadar inat etmek ve zamanla koşulların esiri olmak tehlikesi var. Bunlar yurtdışında umut 
arayan pek çok gencimizin, emekçinin yaşadığı, duyduğu, hesaplamak zorunda olduğu gerçekler. Kayı İnşaat işçile-
rinin Cezayir’de bir yıl maaş alamamaları üzerine başlattıkları mücadeleyi hatırlıyoruz. İşte bu noktada düşünülmesi 
gerekiyor; bizim gurbet ellerdeki çıkışsızlığımız ile Türkiye’ye gelen yabancı göçmenlerin çıkışsızlığı aynı değil mi? 
Aynı safta olanların bulundukları topraklarda ortak bir çıkış araması gerekmez mi?

EMPERYALİZMİN 
VE SERMAYENİN 
İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

AB başta olmak üzere emperyalist ülkelerin 
Türkiye’de göçmenlerin muhafaza edilmesi için 
çeşitli ödenekler ayırdıkları biliniyor. Ancak bunlar 
zannedildiği gibi göçmenlerin insanca yaşamasını 
sağlayacak yardımlar değil. Zaten böyle bir şey 
amaçlanmıyor. Sivil toplum kuruluşlarının göçmen 
odaklı projelerine tahsis edilen bu ödenekler 
emperyalizme ve sermayeye sahte bir hayırsever 
görüntü verirken göçmenlerin yoksulluğa ve sigor-
tasız çalıştırılmaya katlanmalarını devamlı kılıyor. 
Bu arada göçmenleri kabul eden hükümet “açık 
kapı” politikası nedeniyle alkış toplamış, yerli işgücü 
üzerine yaratılan ücretleri düşürme baskısı yabancı 
düşmanlığını tırmandırmış, emperyalistler kendile-
rini kurtarıcı gibi sunmuş ve hükümet dışı kurumlar 
“uyum” görüntüsü vererek düzeni aklamış oluyor. 
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çeken Avrupa ülkeleri, en başta İtalya ve 
Yunanistan, gelenleri göçmen kamplarında 
ağır koşullarda esir hale getirdi. Öte yandan 
Türkiye AB’yle 2016’da yaptığı anlaşma gereği 
mali yardım karşılığında ülkeye sığınan 
Suriyelileri muhafaza etme sözü verdi. Ancak 
Türkiye’ye düzensiz girenlerin sayısı milyon-
ları bulunca hukuki statüleri tartışma konusu 
oldu. Ne ülkelerine dönmeleri ne üçüncü bir 
ülkeye gitmeleri mümkün olan bu nüfusu 
Türkiye sığınmacı olarak da kabul etmiyor-
du. Bu durumda “misafir” sözcüğündeki 
gevşekliğe uygun bir statü bulundu: Geçici 
koruma altındakiler. Sonuç olarak Sovyet-
lerin bıraktığı boşlukta bölgesel gericilik ve 
emperyalizmin kapışmaları, Türkiye serma-
yesinin bunun sonucunda ortaya çıkan göçe 
bir fırsat olarak bakması sonucunu doğurdu.

AKP VE SERMAYE İÇİN  
PAZARLIK MALZEMESİ

AKP Türkiye’de göçmen emekçileri 
Batı’ya karşı bir şantaj ve pazarlık konusu 
olarak kullanıyor. Bu alçakça politika AKP’nin 
cinliğinden değil, Türkiye sermaye sınıfının 
fırsatçılığından kaynaklanıyor. Büyük pat-
ronlar sınır ve deniz ötesi paylaşım savaşla-
rından pay kapmaya çalışırken onların küçük 
ortakları savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
göçmenleri ucuz işgücü olarak kullanıyorlar. 
AKP’nin siyasi yayılmacılığı bu fırsatçılığa 
cuk oturuyor. Geçen yıl İdlib’de TSK’nın 
cihatçıların saflarına gönderdiği 33 askerin 
cihatçıları hedef alan bir saldırıda öldürül-
meleri infial yaratmıştı. AKP bu olayı AB’yle 
göçmenleri muhafaza etme pazarlığında 
el yükseltmek için kullandı ve skandal bir 
kararla Türkiye’de yaşayan göçmenleri Pa-
zarkule Sınır Kapısı’na yönlendirdi. Binlerce 
göçmen sınıra yığıldı, sınırı geçmeye çalışır-
ken üç kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yara-
landı, tam bir can pazarı yaşandı. AKP’nin bu 

hamlesi zaten son derece kırılgan vaziyette 
bulunan göçmenlerin yaşam, geçim, gelecek 
beklentilerini sermaye lehine daha da bas-
kılamış oldu. Göçmenler üzerinden kumar 
oynamaktan zerre gocunmayan AKP’nin bu 
politikası ise yeni değil. Erdoğan, Ermeni 
Soykırımı’nın Batı ülkelerinde gündeme 
getirilmesini bahane ederek 2010 ve 2016 yıl-
larında Türkiye’de çalışan binlerce Ermenis-
tanlı emekçiyi ülkelerine geri göndermekle 
tehdit etmişti.

SINIFA KARŞI SINIF
Emekçilerin sömürücü patronlara karşı 

birleşmesini önlemek için en kolay yol onu 
kimliklere göre parçalamak. Mahallelerde ve 
özellikle işyerlerinde bir araya gelen insanla-
rın her birinin farklı bir kökeni var; aile geç-
mişinde bir göç hikayesi var. Buradaki tuzak, 
ekmek kavgasında yan yana düşmüş insanla-
rın hikayesi en farklı olanı “yabancı” görmesi 
ve buna karşılık sırf aynı milletten, inançtan 
diye patronuyla kendisini “aynı gemide” zan-
netmesi. Göçmen işçiler gelene kadar kimi 
yerde Kürtler, kimi yerde Romanlar bu “en 
yabancı” olanlar arasında sayılıyordu. Yeni 
göçler yaşandıkça en son gelenler en fazla 
dışlananlar oluyordu. Dışlananlara bu düzen 
içinde kucak açan gruplar ise onları terbiye 
etmeye çalışıyordu. Üstelik bunun Türkiye’de 
değil tüm göç alan kapitalist ülkelerde böyle 

olageldiğini biliyoruz. O halde bu kısır dön-
güyü kırmak lazım. Meselemiz, Türkiye’deki 
Suriyeliler için söylenen “aman onlar Arap”, 
“yok ama dindaşız” meselesi değil. Mesele-
miz, emek kavgasında ortak olan herkesin 
ekmeği çalanlara karşı birleşmesi. İşçi sınıfı 
içinden hiçbir kesimin diğerine karşı patron-
ların kendisini kullanmasına izin vermemesi. 
İster ırkçı dışlamalar yoluyla olsun, ister 
ümmetçi birlik söylemleriyle… Söylenmesi 
gereken şey açık: “Birlikte sömürülüyoruz, 
birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bu-
nun da birlikte örgütlenmekten başka çıkar 
yolu yok.” Geçtiğimiz haftalarda Amana Foo-
ds konserve fabrikasında Suriyeli ve Türkiyeli 
işçilerin Suriyeli patrona karşı nasıl kol kola 
girdikleri hatırlanmalı ve örnek alınmalı.

DAYANIŞMA VE 
ÖRGÜTLENME: TKP 
GÖÇMEN İŞÇİ BÜROSU

TKP 13. Kongre kararıyla göçmen emekçilerle 
olan dayanışma ilişkisini büyütme ve örgütlen-
me kararı aldı. Hali hazırda Semt Evleri’nde ve 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelinen 
göçmenlerin TKP saflarına katıldığı biliniyordu. 
Ancak bugün Türkiye işçi sınıfına eklenenlerin, 
aileleriyle birlikte tahminen 6 milyonluk bir nüfus 
olduğunu dikkate almak gerekiyor. Buna karşılık iç-
lerindeki az sayıdaki sermaye sahibinin ve mülkiyet 
karşılığında vatandaşlık kazananların Türkiye’deki 
sömürücü sınıfın karakterini değiştirdiği zannedil-
mesin. Biz Türkiye’ye gelen göçmen çoğunluğun 
Türkiye patronlarının “AB ile ilişkilerde bir şantaj 
unsuru, Ortadoğu’daki yayılmacı politikalar için 
bir koz, Yeni Osmanlıcılık bahsinde ağırlık kazan-
mayı sağlayacak bir veri” olarak istismar edildiğini 
biliyoruz. TKP 13. Kongre kararıyla onların en temel 
insan haklarını savunacağını, ama savunmanın da 
ötesine geçip örgütsüzlüğün doğurduğu ezilme ve 
aşağılanmanın birlikte örgütlenerek aşılacağını ilan 
ediyor. Bu doğrultuda TKP kurduğu Göçmen İşçi 
Bürosu ile göçmen işçilerin haklarının savunulması, 
göçmen öğrencilerin eğitimine, kadın ve çocukların 
sağlık sorunlarına destek olunması, mültecilerle 
dayanışma ağlarının sermayeden bağımsızlaştırıl-
ması gibi geniş bir yelpazede donanımını artırmayı 
önüne koyuyor

GÖÇMEN/MÜLTECİ/SIĞINMACI KİMDİR? 
ÇALIŞMA VE YAŞAM ŞARTLARI NEDİR?

Uluslararası hukukta “mülteci”, ırk, din, etnik köken, belli bir gruba mensubiyet veya siyasi görüşü nedeniyle 
zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan kişilerdir. Mülteci olarak ulus-
lararası koruma arayan ancak statüsü henüz tanımlanmamış kişilere ise “sığınmacı” deniyor. Türkiye’de Avrupa 
dışından gelenlere mültecilik hakkı verilmiyor ve sığınmacı terimi de hukuk sistemimizde yer almıyor. Bu belirsizlik 
ortamında Suriye’den gelenlere de “geçici koruma kapsamında” denildi. “Göçmen” ise diğerlerinden farklı olarak bu 
yolculuğa kendi isteğiyle çıkan, maddi veya sosyal durumunu iyileştirmek için başka bir bölgeye veya ülkeye göç 
eden kişiler olarak kabul ediliyor. Türkiye’de bu konumlardan herhangi birindeki bir yabancı çalışmak istediğinde 
patronunun kendisi için çalışma izni alması gerekiyor. Çalışma izni, hem maliyetli hem sigorta denetimine yol 
açtığı için patronlar tarafından istenmiyor. Çalışma izni olmadan çalışmanın cezası ise doğrudan sınır dışı edilmek. 
Bu tehdit altında yabancı işçilerin yaşadıkları en yaygın sorun ücretlerini alamamaları oluyor. Ötesi, tekstilde ve 
tarımda yaygın olarak çocukların çalıştırıldığı, iş cinayetlerinde ve bazen polis kurşunuyla hayatlarını kaybettikleri, 
özellikle kadınların ev hizmetlerinde işveren tacizi ve bazen insan ticaretine maruz kaldıkları bir hayat... İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu bir konuşmasında açıkça TÜSİAD gibi patron örgütlerinin yabancılara çalışma izni çıkarılma-
sını istediğini, izin çıkarıldıktan sonra ise patronların göçmenleri “köle gibi” çalıştırdığını söylemişti. Bu sözler aynı 
zamanda devletin bu köleliğe göz yumduğunun bir itirafıydı.

Suriyeli sanatçı Nazir Ali Badr’ın mültecilerle ilgili yaptığı eserlerden.
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GREV BİTTİ MÜCADELE SÜRECEK

Maltepe Belediyesi adına işveren 
sendikası ile belediye işçilerinin 
örgütlü olduğu DİSK Genel-İş 
arasında sürmekte olan toplu iş 

sözleşmesi görüşmeleri 10 Şubat’ta anlaş-
mazlıkla sonuçlanmıştı. İşçiler, taleplerinin 
karşılanmadığı gerekçesiyle 22 Şubat’ta 
greve çıktılar. Greve çıkılmasına saatler kala 
gelen son teklifle, en düşük işçi ücretinin 
ikramiyeler hariç net 4.118TL’ye çıkarılması-
nın teklif edildiği iddia edilmişti. Genel-İş’in 
ilgili şube yönetimiyse yapılan son teklifin 
%8 artış ile yol ve yemek ücretlerine günlük 
net 1TL’lik artıştan ibaret olduğunu açıkla-
mıştı.

LAFI DOLANDIRMA, OYALAMA, KARA 
ÇALMA, İŞÇİNİN TALEBİNİ KARŞILA!

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, 
grevci işçilerin belediye araçlarını engellen-
diği ve çalışmak isteyen belediye personelini 
tehdit etmekte oldukları iddialarını dillen-
dirmesi üzerine TKP Maltepe Örgütü, “Halkı 
grevdeki işçiye karşı kışkırtmaktan vazge-
çin!” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada 
belediye işçilerinin, tüm pandemi dönemi 
boyunca en riskli işlerden birisini üstlenerek 
halk sağlığının korunmasına yönelik üzer-
lerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine 
getirdikleri hatırlatılarak “belediye yönetimi 
artık daha fazla lafı dolandırmamalı, halkı 
oyalamamalı, greve kara çalmaktan vaz-
geçmeli ve işçilerin taleplerini bir an önce 
karşılamalıdır” deniyordu.

TKP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ  
GREVCİ İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

TKP İstanbul İl Örgütü 25 Şubat Per-
şembe akşamı belediyenin en büyük yerleş-
kelerinden biri olan Gülsuyu’nda bulunan 

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye-
si’nde grevi sürdürmekte olan direnişçi iş-
çilere yönelik bir grev ziyareti gerçekleştirdi. 
“Boyun Eğme Hakkına Sahip Çık!” pankartı 
arasında yürüyen ve “Belediye işçisi yalnız 
değildir” ve “Maltepe uyuma, işçine sahip 
çık!” sloganları eşliğinde grev alanına giren 
parti kortejini Genel-İş İstanbul Anadolu Ya-
kası 2 Nolu Şube işyeri temsilcileri ve grevci 
işçiler karşıladılar.

Patronların Ensesindeyiz Genel Koordi-
natörü Selahattin Kural tarafından direnişçi 
işçilere hitaben yapılan konuşmada, beledi-
yelerde hali hazırda başlamış, önümüzdeki 
günlerde başlayacak ve halen sürmekte 
olan toplu iş sözleşmesi ve grev süreçleri-
nin ortak noktasının emekçilerin sefalete, 
yoksulluğa ve açlığa rağmen haklarını almak 
için birlikte mücadele etmesi olduğunun 
altını çizdi. İşçilerin kış günü soğukta hakları 
için direndiklerini ancak belediye yöneti-
minin Maltepe halkı ile grevci işçileri karşı 
karşıya getirmeye çalıştığını söyledi. Kural, 
konuşmasını TKP’nin tüm gücüyle mücadele 
etmekte olan işçilerin yanında olduğunu 
belirterek sonlandırdı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
DE GREV KIRICILIĞINA DAHİL OLDU

Maltepe Belediyesi’nin sürdüğü grev 
kırıcılığına geçtiğimiz hafta sonu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) de dahil oldu. 
İBB, İkitelli, Tuzla, Avcılar, Küçükçekmece, 
Bakırköy, Kaynarca ve Pendik gibi çok sayıda 
bölgeden yüzlerce belediye araç ve persone-
lini yığılan çöpü kaldırmak üzere Maltepe’ye 
gönderdi. Duruma müdahale eden grevci 
işçiler, İBB tarafından yapılmakta olanın 
“grev kırıcılığı” olduğunun altını çizdi.

GENEL-İŞ GENEL MERKEZİ  
GREVİ SATTI

Geçtiğimiz Cumartesi gün içinde İBB 
araç ve personeli Maltepe sokaklarında yığı-
lan çöpleri kaldırırken akşamında ilginç bir 
gelişme yaşandı. Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cen-
giz Erol, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba TİS görüşmelerini yürütmekte 
olan sendika şube yönetimiyle görüşmek 
üzere Gülsuyu’nda bulunan Maltepe Beledi-
yesi Temizlik İşleri Şantiyesi’ne geldiler.

Bundan birkaç saat sonra ulaşan bilgi-
lere göre belediye yönetimi en son (asgari 
geçim indirimi-AGİ, ikramiye, yakacak, yol 
ve yemek dahil) net 4.600TL olan teklifle-
rini 4.700TL’ye çıkarmış; ancak bu teklif de 
grevci işçilerin taleplerinin altında kaldığı 
gerekçesiyle sendika şube yönetimi tarafın-
dan kabul görmemişti.

Pazar günü öğleden sonra gelen bilgilere 
göre ise Genel-İş Genel Merkezi, görüş-
meleri yürütmekte olan İstanbul Anadolu 
Yakası 2 Nolu Şube’yi devre dışı bırakarak 
işveren sendikası SODEMSEN ile anlaştı. 
İmzalanan TİS’e göre en düşük işçi ücreti 
(AGİ, ikramiye, yakacak, yol ve yemek dahil) 
net 2.800TL’den net 4.685TL’ye çıkmış oldu. 
Bu rakam en düşük işçi ücreti olarak 5.180TL 
isteyen işçilerin taleplerinin altında kalırken, 
sözleşme metinin ücret dışı maddelerinde 
nihai durumun ne olduğu henüz kesinlik 
kazanmamıştı.

Anlaşmaya tepki gösteren belediye işçi-
leri, grev süresince sağladıkları birliklerini 
koruyacaklarını ifade ediyorlar. Grev bitti 
ama mücadele devam edecek.
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Altı gün süren grevin ardından Maltepe Belediyesi’nde sözleşme imzalandı. İBB’nin ve 
Maltepe Belediyesi’nin grev kırıcılığı ile gündemden düşmeyen greve, bir başka müdahale de 
sendikanın genel merkezinden geldi. İşçilerin itirazlarına rağmen imzalanan sözleşme sonucu 
grev sona erdi. Kadıköy belediyesinden sonra Maltepe’de de sendika merkezinin ihanetine 
uğrayan işçiler, grev sürecinde güçlenen örgütlülüklerini koruyacak ve geliştirecekler. grev 
bitti. Belediye işçisi şimdi sadece sokakları değil, kendi yolunu da temizleyecek. 
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Pandeminin ilk dönemlerinden bu 
zamana kadar şantiyelerin sesi olan 
İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, şan-
tiye şantiye örgütlenmeye devam 

ediyor.
Farklı illerde ve çeşitli deneyimlerle 

yoluna devam eden İnşaat İşçileri Dayanış-
ma Ağı örgütlenmesi, merkezini şantiyeler 
olarak tarif ediyor. İnşaat İşçileri Dayanışma 
Ağı, şantiyelerde birbiriyle sürekli irtibat 
halinde, sorunlarını gündemde tutan, yaşa-
dıkları hak gasplarına karşı birlikte müca-
dele veren bir dayanışma örgütü.

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı kurulduğu 
günden bugüne birçok şantiyede varlı-
ğını gösterdi. Hemen hemen tüm büyük 
şantiyelerin yanı sıra üç büyük ilde çeşitli 
şekillerde inşaat işçilerinin sorunlarına 
müdahale etti ve kimi kazanımlara imza attı. 
Son olarak İzmir’de İnşaat İşçileri Daya-
nışma Ağı’nın oluşumunu yakın zamanda 
duyurdu.

İNŞAAT İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİL, 
DAYANIŞMA AĞI VAR!

Ülkemizin hemen her yerinde bir 
şantiyeye rastlamak mümkün. Zira inşa-
at patronlarının yatırımları sadece büyük 
kentlerle sınırlı kalmıyor, tüm ülke çapın-
da yaygınlaşıyor. Buna paralel olarak da 
sektör içerisinde iş cinayetleri, hak gaspları, 
işsizlik ve yoksulluk sert bir artış gösteriyor. 
Geçtiğimiz zaman boyunca İnşaat İşçile-
ri Dayanışma Ağı, patronların sistematik 
saldırılarına karşı inşaat işçileri için örgüt-
lenme ve dayanışma merkezi olma iddia-

sıyla işliyor. Bulunduğu tüm şantiyelerde ve 
illerde bu iddiayı büyütmeyi hedefleyecek 
ve tüm inşaat işçilerini İnşaat İşçileri Daya-
nışma Ağı’nda örgütleyerek yoluna devam 
edecek.

ŞANTİYELERDEN YÜKSELEN ÇAĞRI 
Kazakistan “Türkistan Kervansaray” şantiyesi

Merhaba, Sembol İnşaat’ın Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde yürüttüğü Kervansaray 
projesinin şantiyesinden yazıyorum. PE 
İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı ile bu sektörde 
farklı alanlarda çalışan işçilerin birbirleri 
ile olan bağları güçlenirken bu ağlarda iş 
kazalarına, işçi hakkının gaspına uğrayan 
kişilerden haberdar olup bu konuda birbiri-
mize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ağlar 
sayesinde işsiz kalan işçi dostlarımıza iş 
bulma fırsatı oluyor. Bütün inşaat işçilerinin 
bu dayanışma ağına katılması hem kendi 
hakları için hem de tüm işçi sınıfının hakları 
için oldukça önemlidir. Kazakistan’dan 
kucak dolusu sevgiler…

İstanbul Galataport Şantiyesi
Galataport şantiyesinde çalışmaktayım. 

Her yerde olduğu gibi patron işçi üzerin-
den istediği gibi burada da hüküm sürüyor. 

Özellikle iş bitmeye yakın sorgusuz sual-
siz çıkışlar veriliyor. Tabii bu süreçte hak 
kayıpları yaşıyoruz. Biz inşaat işçileri olarak 
bu yaşanan haksızlıklara karşı İnşaat İşçileri 
Dayanışma Ağı’nda bir araya geliyoruz. 

Van’da yaşayan işsiz bir inşaat işçisi
Ben de yüzlerce arkadaşım gibi salgın 

dolayısıyla aylardır işsiz kalan inşaat işçile-
rinden biriyim. Bize dayatılan tüm bu zorlu 
durumlara karşı durmak, sırtımızdan para 
kazanan patronlara dur demek için sizi de 
PE İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na katılma-
ya çağırıyorum. Gelin birlik olup sesimizi ve 
gücümüzü birleştirelim. 

Ankara TOKİ Konut Projesi
Ben de inşaat işçisiyim, yalnız olmadığı-

mı söylüyorum. Bizlerin yalnız olduğumuzu 
düşünenlere, bundan faydalanıp hakkımızı 
yiyenlere, sağlığımızla oynayanlara karşı 
tüm meslektaşlarımı İnşaat İşçileri Daya-
nışma Ağı’na katılıp birlik olmaya çağırıyo-
rum. 

Mersin Akkuyu Nükleer Santral Projesi
Bu kadar büyük bir projede hiçbir gü-

vencem olmadan çalışıyorum. Ama yalnız 
değilim, inşaat işçilerinin dayanışma içeri-
sinde olduğu bir ağımız var, İnşaat İşçileri 
Dayanışma Ağı. Bütün inşaat işçilerini bu 
ağa katılmaya çağırıyorum. 

İzmir Urla’da çalışan bir inşaat işçisi
Bizim inşaat işçileri olarak artık yeni bir 

ismimiz var, “inşaat işçisi yoldaşlar”. Tür-
kiye’de işçiye özellikle kıymet verilmiyor. 
İnşaat işçilerine kıymet veren, yalnız olma-
dığını söyleyen İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı 
var. İzmir Urla ve Çeşme bölgesinde çalışan 
bir işçi olarak inşaat işçilerini dayanışma 
ağımıza çağırıyorum. 

Patronların ensesindeyiz İnşaat İşçileri dayanışma Ağı 2019 
sonbaharında inşaat işçilerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Aradan 
geçen bir sene içinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin büyük 
şehirlerinden yurtdışında çalışan işçilere kadar genişlemiş bir iletişim ve 
dayanışma ağı haline geldi.

İNŞAAT İŞÇİLERİ        DAYANIŞMA AĞI 
ŞANTİYELERDE ÖRGÜTLENİYOR

PE
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Merkezi Ümraniye’de bulunan 
KSN Lojistik firması, mali kriz 
ve pandemi bahanesiyle işçilere 
uzun süredir ödeme yapmıyor. 

Oto yedek parça, mobilya, tekstil gibi bir-
çok sektörde faaliyet gösteren KSN Lojistik 
çalışanları bir araya geldi ve Patronların 
Ensesindeyiz Ağı’na katılarak haklarını ara-
ma kararı verdi. 

Yaklaşık bir yıldan beri maaş, yemek 
ve fazla mesai ücretlerini alamayan işçi-
ler defalarca işyerine gittiler ancak hiçbir 
muhatap bulamadılar. Şirketin konkordato 
ilan edeceği ve bu yüzden hiçbir çalışanın 
ücretinin ödenmeyeceği yönünde bilgi alan 
işçiler, yaşanan tüm hak gasplarına karşı 
bireysel hareket etmenin fayda sağlamaya-
cağını, ancak örgütlü hareket ederek kaza-
nım elde edebileceklerini dile getiriyorlar.

Geçtiğimiz hafta içinde şirketin önün-
de bir araya gelen işçiler burada bir basın 
açıklaması yaparak patron Orkun Kara-
yel’e seslendiler. Yapılan açıklamalarında 
işçiler, Karayel zenginlik içerisinde yaşa-
mını sürdürürken kendilerinin kiralarını 
ödeyemediklerini, kredi borçları yüzünden 
evlerine icra geldiğini, faturalarını öde-
yemediklerini belirterek bu durumu artık 
kabul etmediklerini, sonuna kadar müca-
dele edeceklerini belirttiler.

İZMİR, BURSA, ANKARA VE 
ADANA ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN 
İŞÇİLERİ BİZİMLE TEMAS ETMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ

Sadece ücretleri için değil işçileri 
bu duruma düşüren patron zihniyetine 
karşı da mücadele ettiklerini dile getiren 

işçiler, KSN Lojistik’in 
İzmir, Bursa, Ankara ve 
Adana şubelerinde ça-
lışan işçileri PE KSN 
Lojistik İşçi Komitesine 
katılmaya çağırıyorlar. 

SESİMİZİ ÇIKARMAYA 
BAŞLAYINCA ÜCRETSİZ İZNE 
ÇIKARDILAR

Yusuf Korkutata: 

Burada beş aydır şoför olarak çalışı-
yorum. Ancak bugüne kadar iki maaş ala-
bildim. Mesai alacaklarım hep ertelendi. 
Mesai 18.00’de bitmesi gerekirken bizim 
eve varışımız gece yarılarını buluyordu. 
Bunlara karşı sesimiz çıkmazken lafta 
el üzerindeydik. Ne zaman ki sesimizi 
çıkarmaya başladık, anında ücretsiz izne 
çıkardılar. Daha önce bu tür sorunlarla 
nasıl başa çıkılacağını tecrübe etmemiş-
tim, ancak bu artık geride kaldı. Buradaki 
mücadele sadece burada kalmayıp hayata 
dair bakışımızın da değişmesini sağla-
dı. Artık rahatlıkla diyebilirim ki iyiler 
var, bir de kötüler var. Ancak biz iyi olan 
taraftayız.

HAKKIMI ARARKEN ÇEKİLMİŞ BİR 
FOTOĞRAF KARESİNDE KENDİMİ 
GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ

Kenan Kahraman: 
Türkiye’nin birçok iline taşımacı-

lık yaptım. Günü geldi bir hafta evime 
gidemedim. Dondurucu soğuklarda 
kliması çalışmayan araçlarda uyuyup 
yoluma devam etmek zorunda kaldım. 
İşler devam etsin diye her türlü fedakar-

lığı yaptım. Ama karşılığı ne oldu? Ne yol 
harcırahı verdiler, ne yemek parası, ne 
mesai ücreti ne de doğru düzgün maaş. 
Evim kira, kredi borçlarımdan dola-
yı haciz geldi. Tüm bunlara karşı yeter 
dedik ve mücadele etme kararı aldık. 
PE ile birlikte bu mücadeleye başlarken 
çok kısa zaman içinde hiç tanımadığımız 
insanlarla dost olduk. Ben hayatımda ilk 
defa böyle bir şey yapıyorum ve hayatım 
boyunca da asla unutmayacağım şeyler 
bunlar. Hakkımı ararken çekilmiş bir 
fotoğraf karesinde kendimi görmek beni 
çok gururlandırdı. Bundan sonra dışarıda 
bir işçi direnişi görürsem yanlarına gidip 
destek olacağım.

HAKLARIMIZI ALANA KADAR PE İLE 
BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ 

Diğer bir çalışan Engin Erdoğan ise 
patrondan işçiye dost olmayacağını 
gördüklerini, kendisinin de daha önce 
böyle bir deneyim yaşamadığını, işçiler ile 
patronların çıkarlarının asla uyuşmadı-
ğını bizzat yaşayarak deneyimlediklerini 
ve buradan önemli dersler çıkardıklarını 
belirtti. Engin, “PE ile beraber haklarımı-
zı alıncaya kadar örgütlü mücadelemize 
devam edeceğiz, patron Orkun Karayel 
bizi tanıyıp alacaklarımızı verene kadar 
bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

KSN lojistik işçileri haklarını alabilmek için Patronların ensesindeyiz 
KSN lojistik İşçi Komitesi’ni kurarak mücadele etmeye başladılar.
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PEKSN LOJİSTİK İŞÇİLERİ         AĞIYLA 
HAKLARINI ARAYACAK

KSN LOJİSTİK 
İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ
  Şu an içeride olan bütün ücretlerimiz derhal 
ödenmelidir.

  Maaşlar, kıdem ve ihbar tazminatlarımız, faz-
la mesailer, eksik yatırılan AGİ’ler, şirket için 
cebimizden yapılan harcamalar acil olarak 
bütün işçilere ödenmelidir.

  Gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarılan ve 
istifaya zorlanan arkadaşlarımızın iş çıkış 
kodları düzeltilmelidir.
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İŞÇİNİN HUKUK KÖŞESİ

Patronun eşit davranma yükümlülüğü, İş Kanunu’nun 5.Maddesinde genel 
olarak “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, 
din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı se-
bepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belir-
siz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, 
iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı 
işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük 
ücret kararlaştırılamaz.” şeklindedir.

Yargısal uygulamada bu hüküm, daha ziyade işçinin kimlik ve kişiliği 
sebebiyle ayrımcılığa uğrayamayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Nitekim 
Yargıtay’ın, aynı işi yapıyor olsalar da mesleki veya işyeri kıdemi, eğitim seviyesi 
ya da performansı farklı olan işçilere farklı ücret ödenmesinin hukuka uygun 
olduğu şeklinde kararları mevcuttur. 

Ancak aynı işi yapan ve aynı kıdem ile aynı eğitim seviyesinde olup benzer 
performansa sahip işçiler arasında ayrım yapacak şekilde farklı ücretlerin öden-
mesi veya farklı oranlarda zam yapılması hukuka aykırıdır.

Aynı işyerinde aynı işi yaptığım, mesleki kıdemimin ve 
eğitim seviyemin aynı olduğu başka bir işçi arkadaşımla 
ücretlerimiz arasında bariz bir farklılık var. Bu durum 
hukuka uygun mu? 

İşçilere, o yıl için belirlenen asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenemez. 
İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. 
İşçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim 
yapılamaz. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu,  o yıl için geçerli olacak asgari ücreti bütün 
işkollarını kapsayacak şekilde ve günlük olarak belirler. Aylık, haftalık, saat 
başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda 
gerekli ayarlamalar ise buna göre yapılır. Aylık ücret, günlük belirlenen tutarın 
30 ile çarpımıyla bulunur. Asgari saatlik ücrette ise bir günlük çalışma süresi 7,5 
saat olarak esas alınır.

Bir işçi asgari ücretin altında kalan bir ücretle 
çalıştırılabilir mi?

Kıdem tazminatı hesabında, işçiye her ay düzenli olarak ödenen para ve 
parayla ölçülebilir sosyal yardım ve ücret ekleri dikkate alınmaktadır. Fazla mesai 
ücreti sabit ve düzenli bir ödeme olmadığından kıdem tazminatı hesabında 
dikkate alınmaz.

Kıdem tazminatım hesaplanırken fazla mesai ücretlerim 
de dikkate alınacak mı?

Ücret İş Kanunu’nda “Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde tanımlanmıştır 
ve bir iş ilişkisinde patronun temel yükümlülüğü olup işçinin de en temel hakkıdır. 

İş sözleşmesi kurulurken kararlaştırılan ücret “asıl ücret” veya “çıplak ücret” 
denilmektedir. Bu ücretin dışında kalan; ikramiye, prim, komisyon, kâr payı gibi 
ödemelerle, sosyal yardım niteliğindeki yemek, taşıt, giyim, yakacak, konut ve 
benzeri parasal veya para ile ölçülebilen yararlara ise “ücret ekleri” adı verilir. İşte 
bu ücret eklerinin de çıplak ücrete eklenmesiyle ortaya çıkan ücrete giydirilmiş 
ücret denilmektedir.

Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı yapılırken giydirilmiş ücret esas alınır. 
İkramiye, yıllık izin ücreti, hafta tatili, genel tatil, fazla çalışma paraları gibi işçi 
alacakları ise çıplak ücrete göre hesaplanır.

Çıplak ücret ve giydirilmiş ücret ne demek? Bu 
kavramlar neden önemli?

İşyerinin ülke genelinde toplam çalışan sayısı 10 ve üzerindeyse, 
çalışanların ücreti mutlaka banka hesabına yatırılmalıdır. Ücretin bir 
kısmının bankadan bir kısmının elden ödenmesi hukuka kesin aykırı-
lık teşkil eder. Bu uygulama, başta kıdem ve ihbar tazminatlarınızın 
eksik hesaplanması olmak üzere SGK primlerinizin eksik yatırılması 
nedeniyle işsizlik ve emeklilik ödeneklerinizin eksik ödenmesi gibi 
birçok önemli hak kaybına yol açabilir. İş yargılamasında elden kayıt 
dışı yapılan ücret ödemesinin ispat yükü işçiye yüklenmiş olduğundan, 
bu ödemeleri kanıtlayabilecek delilleri edinmeye ve korumaya dikkat 
etmelisiniz.

ÜCRETİN TAMAMININ BANKADAN 
YATIRILMASI GEREKMEZ Mİ?  ÜCRET 
ALACAĞIMIN BİR KISMININ ELDEN ÖDENMESİ 
HUKUKSUZ DEĞİL Mİ?

Eğer ki iş sözleşmesinde ücret zammı yapılacağına ilişkin bir hüküm 
yoksa ne yazık ki patronun zam yapma gibi bir zorunluluğu bulunma-
maktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi kimse asgari ücretin 
altında bir ücretle çalıştırılamayacağından patron işçiye en az asgari 
ücret ödemek zorundadır.

Öte yandan asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalıştırılan ve ücre-
tine zam yapılmayan bir işçinin başvurusu üzerine Yargıtay, “maaşının 
enflasyon oranı karşısında sürekli eriyor olmasının” işçiye haklı fesih 
imkânı verdiğine karar vermiştir.

ÜCRET ZAMMI BİR HAK MIDIR? PATRON 
ÜCRETİME ZAM YAPMIYORSA NE 
YAPABİLİRİM?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...

HAK GASPLARINA BOYUN EĞMEYELİM
ÜCRETLE İLGİLİ HAKLARIMIZI BİLELİM



Daha azına, kötünün iyisine razı değiliz!

SOSYALİST BİR ÜLKE KADINLARIN 
ELLERİNDE YÜKSELECEK!

Öyle bir ülke kuracağız ki açlık, yoksulluk yasaklanacak. 
Kimse kimseyi hor görmeyecek, kimse kimsenin emeğini 
değersizleştiremeyecek.
Öyle bir ülke kuracağız ki bir daha hiçbir kadın 
katledilemeyecek, patronu tarafından sömürülemeyecek, 
giyimi kuşamı nedeniyle baskıya maruz kalmayacak.
Öyle bir ülke kuracağız ki kadınlara yönelik herhangi 
bir ayrımcılık olmayacak, kadınların her hakkı 
güvence altına alınacak. Çocuklarımızın neşeli 
cıvıltıları başka ülkelerden duyulacak. 

Bu topraklarda verilen mücadeleler, kazanılan haklar 
gericiliğe teslim edilmeyecek. Kuracağımız ülkede 
mücadelemiz nasıl da direndiler diye değil, boyun eğmediler 
ve kazandılar diye anlatılacak.

Öyle bir ülke kuracağız ki; “Başka türlüsü olmazmış, 
ne güzel oldu, sosyalizm Türkiye’ye çok yakıştı” 

diyecekler.
Yaşasın 8 Mart! Yaşasın dayanışma!
Komünist Kadınlar


