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Sosyalist ekonomik yapıda üretilen tüm zenginlik, toplumun kolektif 
gereksinimleri için gereken miktar ayrıldıktan sonra emekçilere ücret 

olarak geri döner. Ücretlerin belirlenmesinde “herkesten yeteneğine göre, 
herkese emeğine göre” ilkesi, sınıfsız topluma giden yolun ilk aşamalarında 

geçerliliğini sürdürecektir. Bununla birlikte, asıl hedef olan “herkese ihtiyacına 
göre” ilkesinin giderek öne çıkmasını gözeten politikalar geliştirilecektir.”.

Patronlar tüm zenginliğe el 
koyduğu  için bizler yoksuluz!

YokSulluk kader değil:

Forbes dergisinin milyarderler listesine Türki-
ye’den dâhil olan isimler içinde ilk sırada Murat Ülker 
yer alıyor. Murat Ülker’in serveti 6.3 milyar dolar, 
yani günümüz kuru ile yaklaşık 51 milyar 471 trilyon 
TL. Bu rakam, 18 milyon 213 bin 375 asgari ücretli-
nin bir aylık toplam maaşına eşit. Farklı bir deyişle 
söyleyecek olursak, asgari ücretle çalışan bir işçinin 
Murat Ülker’in sahip olduğu servete ulaşması için, 
hiç para harcamadan 1,5 milyon yıldan fazla çalış-
ması gerekiyor.

Elbette çalışacak iş bulabilirse… 
Nisan ayının ikinci haftasında açıklanan TÜİK 

verilerine göre, genel işsizlik oranı %13,4, genç iş-
sizlik oranı %26,9. TÜİK’in son iki aydır açıklama-
ya başladığı geniş tanımlı işsizlik oranı da %28’in 
üstünde. Resmi rakamlar bile oldukça yüksek. 
Çalışanlar açısından da durum hiç iç açıcı değil. 
Bu hafta, sağlık kurumlarındaki işçilere, geçmiş-
te almış oldukları %4 + %4 zammın bile altında 
kalan  %7lik zam önerildi. Oysa resmi enflasyon 

rakamları, 2018 yılından 2020 yılına kadar, sırası ile 
%20.20, %11.84, %14,60 olarak açıklanmıştı. 

Maaşlarının iki yıl boyunca, enflasyon tara-
fından eritildiği yetmedi, şimdi daha azını 
kabul etmeleri bekleniyor. 

Bir de, asgari ücretin bile altında, gün-
lük ve parça başı işlerde kayıt dışı çalışanlar 

var. Sadece hazır giyim ve konfeksiyon sektö-
ründe kayıt dışı çalışan oranı %40. Ne iş, ne maaş 

güvencesi. Kölelik koşullarında çalıştırılıyorlar.
Sonuçta, yoksulluk oranı da sürekli ar-
tıyor. Dün Dünya Bankası tarafından 

yapılan açıklamada, Türkiye’nin 
2019 yılında yüzde 10.2 



olan mutlak yoksulluk oranının 2020 ile birlikte 
12.2’ye yükseldiği belirtiliyordu. Yani, yaşamını 
fiziken devam ettirebilmek amacıyla ihtiyaç duy-
duğu asgari tüketimi sağlayamayan vatandaşla-
rımızın sayısı 10 milyon civarında. Dile kolay; 10 
milyon kişi… İsveç, Portekiz ya da Azerbaycan 
nüfusu kadar yoksul insan var ülkemizde. 

Türkiye, sadece yoksullardan ibaret değil di-
yenler olabilir. Haklılar. Türkiye’nin, dolar milyar-
derleri arasına giren 26 ismi var. Bu 26 ismin ser-
veti, son 1 yılda 38,3 milyar dolardan 53,2 milyar 
dolara yükselmiş. Artış miktarı 15 milyar dolar, 
artış oranı ise %39. Yetmemiş olmalı… 

Bu arada  sermayeye akan kaynaklara dair 
şöyle rakamlar da var ortada dolaşan: AKP ikti-

darı, tam kapanma döneminde, kullanılmayacak 
köprüler, otoyollar ve havalimanı için, en az 1 mil-
yar TL garanti ödemesi yapmaya karar vermiş.

Yoksullara mı?
Yoksullara ise tek bir seçenek kalıyor. Dayanış-

mak, örgütlenmek ve bu düzeni yıkmak!

Güllü Diyarbakır’da temizlik işçisi olarak çalışı-
yor; 24 yaşında, 7 yıldır evli ve iki çocuk annesi.

Pandemi koşullarında en çok hayat pahalılı-
ğından etkilenmişler, yaşadıklarını büyük bir yor-
gunlukla anlatıyor: Pazara çıktığımızda temel ih-
tiyacımız olan şeyleri bile alamıyoruz. Hangisine 
yetişeceğimizi şaşırdık. Mutfak mı, faturalar mı, 
kira mı...

Salgın sürecinde bu yetişememe haline bir de 
işsizlik eklenmiş, Güllü anlatıyor:

İLAÇ BULAMADIM, DESTEK 
ALAMADIM

Çalışamadım... Eve kapanmak zorunda kaldık 

ve hiçbir destek alamadık. Covid-19’a da yakalan-
dım. Testim pozitif çıkmasına rağmen, filyasyon 
ekipleri gelmedi, ilaç bulamadım. 

Bize, “eve hapsol ve öl diyorlar”. Evde de so-
runlara neden oluyor bu durum. Ne dışarı çıkıp 
çalışabiliyoruz, ne destek alabiliyoruz. Ne yapaca-
ğımızı şaşırdık.

Yakın zamanda TKP’ye katıldım. Benim önce-
ki yaşamım, yaşam değilmiş. Örgütlendiğimden 
bu yana insan olduğumu, değerli olduğumu his-
sediyorum. Evdeki baskı, sosyal baskı üstümden 
kalkmış gibi hissediyorum. İşçilerin, bizim ne ka-
dar önemli olduğumuzu anladım ve dayanışma 
insanın direncini artırıyor.

EMEKÇİLER İÇİN BU ÜLKEYİ CEHENNEME ÇEVİRDİLER



göÇMEN EMEKÇİLERİN YaşaM 
KoşULLaRı gİttİKÇE zoRLaşıYoR

Suriye sınır bölgesinde göçmenlerin sorunları 
ile ilgili ulusal bir sivil toplum kuruluşunda ça-
lışan sosyal hizmet uzmanına göçmenlerin ya-
şam koşullarını sorduk; 

Türkiye’de bugün göçmen işçiler hangi 
koşullarda yaşıyor?  
Türkiye’ye sığınan 6 milyonluk bir nüfustan 
bahsediyoruz. Yaşadıkları yasal statü problemle-
ri ile beraber kayıt dışı çalıştırmanın kural olduğu 
bir nüfus dinamiği göçmen emekçiler. Covid-19 
salgınından en çok etkilenen kesimlerden biri 
aynı zamanda. Kısa çalışma ödeneği , işsizlik 
maaşı gibi imkanlardan da yoksun kalan göç-
men emekçilerin yaşam koşulları gittikçe zorla-
şıyor. 

İletişim kurduğunuz göçmen işçilerin 
nasıl ücretlerle çalıştıklarına dair bir  örnek 
verebilir misiniz?

Ev içi emekte tüm hane halkının çalışarak, 
pantolon ipliklerini kestiği ve 100 pantolon için 7 
TL ücret alabildikleri örnekler var. Ancak bu ko-
şullarda iş bulabiliyorlar. Mevsimlik tarım emek-
çisi olarak 30 TL yevmiyeler ile çalıştırılan aile-

lerle karşılaşıyoruz. Anne, baba, çocuklar birlikte 
çalışıyor ve aldıkları günlük yevmiye en fazla 
130 TL.

Peki bu emekçi ailelerinin beslenme ko-
şullarına dair ne söyleyebilirsiniz?

Genelde temel besin kaynaklarından yoksun 
aileler hepsi. Beslenmek için kızartma yağı ile 
beraber ekmek tüketen aileleri bile görüyoruz. 
Çocuklar da beslenmeye bağlı olarak gelişim ge-
riliği karşılaştığımız en sık sağlık problemleri ara-
sında yer alıyor. 

Son olarak barınma koşullarına dair ne 
söyleyebilirsiniz?

Ev içi koşullar genelde, iki ailenin beraber 
yaşadığı, vardiya usulü ikamet edilen bir sistem 
geliştirilmişler kendi içlerinde. Gündüz bir aile 
çalışırken, gece başka bir ailenin çalıştığı dönü-
şümlü kullanılan evler mevcut. 

Son söz olarak?
Maalesef bu aktardıklarım göçmen ve mül-

teci emekçilerin yaşam koşullarından ufacık bir 
kesit ve öfkelerini perçinleyen başlıklar aslında. 



EMEKÇİLER 1 MaYıS’ı KUtLaDı
İktidarın salgın gerekçesiyle aldığı yasaklama 

kararları nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı yurt gene-
linde çeşitli anmalarla kutlandı.

Ülkenin birçok noktasında engelleme girişim-

lerine, iktidarın buluşmaları zorlaştıran kararlarına 
rağmen partiler, sendikalar, emekçiler bir araya ge-
lerek 2021 1 Mayıs’ında da zor koşullara rağmen işçi 
sınıfının sözünü söylemek adına buluştular.

“HaYat paHaLıLığı BENİ BÜYÜYEN 
BİR BoRÇ BatağıNa SoKUYoR.”

Eylem Ankara’da inşaat sektöründe mu-
hasebeci olarak çalışıyor. 27 yaşında. 

Tek başına evi geçindirmek zorunda oldu-
ğunu belirtiyor. Okutması gereken bir yeğe-
ni olduğundan bahsediyor.

“Okul masrafları, kira, fatura, gıda ve 
ulaşım masrafları gibi tüm masraflar benim 
üzerimde. Tabi bir yandan da kendi ihtiyaç-
larım var. Bu saydığım şeyleri bir sonraki 
ayın maaşını kullanarak karşılayabiliyorum. 
Bu da karşıma kredi kartı borcu olarak çı-
kıyor, hayat pahalılığı beni her geçen gün 
daha fazla büyüyen bir borç batağının içine 
sokuyor.”

Çok çalışıyorum. Mesai saatleri hiçbir za-

man belirtilen saatlerde olmadı. Bazen işten 
çıktığımda saat sokağa çıkma yasağını geç-
miş oluyor. Hiçbir şekilde sosyal şeyler ya-
pamıyorum, hayat ev ve işten ibaret oluyor.  
Kapanma döneminde yine çalışmaya devam 
edeceğim.

“TKP’Lİ oLUncA örgüTLü 
MücADELE ETMEyİ öğrEnDİM”

TKP’li olunca dayanışmanın ne kadar gü-
zel olduğunu, ve bu zor çalışma koşullarında 
tek başıma değil, bir çok kişiyle aynı safta 
olduğumu, örgütlü mücadele etmeyi öğren-
dim. Yalnız olsaydım her şey daha zor ola-
caktı ve çaresiz olacaktım.

İstanbul’da DİSK’in çağrısıyla 1977 1 Mayıs’ındaki 
provokasyonda çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği 
Kazancı Yokuşu’nda yapılan buluşmaya TKP’nin de ara-
larında yer aldığı siyasi parti ve emek örgütleri katıldı.



Ankara’da sendika ve meslek odalarının çağrısıyla Selanik Cadde-
si’ndeki KESK Genel Merkezi önünde yapılan açıklamaya; TKP’nin de 
aralarında yer aldığı siyasi parti ve emek örgütleri katıldı.

İzmir’de sendikaların çağrısıyla Konak Kemeraltı gi-
rişinde gerçekleştirilen 1 Mayıs açıklamasına TKP’nin de 
aralarında yer aldığı siyasi parti ve emek örgütleri katıldı.



ANTALYA

ÇANAKKALE

DİYARBAKIR

ESKİŞEHİR

Gün içinde ülkenin birçok kentinde açıklamalar ve eylemlerle 1 Mayıs kutlandı.

Manisa Salihli’de Solcu Liseliler ve Türkiye 
Komünist Gençliği, sıra arkadaşlarıyla 1 Mayıs 
etkinliğinde yan yana geldi. Salihli Semt Evi’n-
de gerçekleşen buluşmada 1 Mayıs ve   örgüt-

lülüğün önemi üzerine konuşuldu. Etkinlik şiir 
ve müzik dinletisiyle sona erdi.  Etkinliğe katı-
lan dört genç, Türkiye Komünist Partisi’ne gö-
nüllü olarak mücadele saflarına katıldı. 

SaLİHLİ’DE gENÇLİK 1 MaYıS’ı KUtLaDı



Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan 
eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 

“Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. 
Hepimiz, öğrencilerimiz için #buradayız.”  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

günün SöZKArASI

BoyUn EğME  
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Kadıköy - İstanbul 
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adresinden ulaşabilirsiniz.

“Türkiye’de kaynak var, bu kaynağa el konulup halka verilmesi lazım. Bu 
gerçekçi bir hedef mi, şu anda değil ama bizim bunu söylememiz lazım ki 
gerçekçi hale gelsin. Gündelik çözüm peşinde koşa koşa geldiğimiz nokta 

insanlar hastalıktan ölmekle açlıktan ölmek ikilemi arasına sıkıştırıldı. Biz de 
diyoruz ki bu düzeni yıkmamız lazım.” 

TKP genel Sekreteri Kemal okuyan, 27 nisan 2021

“Avrupa’nın açılma 
sürecine girdiği bir 
dönemde bizim geride 
kalmamak için vaka 
sayılarımızı süratle 5 
binin altına indirmeliyiz, 
aksi takdirde turizmden 
ticarete ve eğitime 
kadar her alanda ağır bir 
faturayla karşı karşıya 
gelmemiz kaçınılmaz 
olacaktır. Hedeflediğimiz 
rahatlamayı 
sağlayabilmek için 
önümüzdeki günlerde 
hep birlikte biraz daha 
fedakârlık yapmamız 
önem arz ediyor.” 
AKP’li cumhurbaşkanı 
recep Tayyip 
Erdoğan, 26 nisan 
2021

“3 hafta tam kapanmaya gidiyorlar. 
Doğru mudur? Doğrudur. Ama kapanma 

yapmak yeterli mi? Hayır. Dükkanı kapattı, 
gündelikçiler var, nasıl geçinecek bunlar? 

Şimdi; bir sosyal programı Erdoğan’ın 
açıklamasını bekliyoruz. Fakire fukaraya 
“dışarı çıkma, evinde otur” dedin. Güzel, 

haklısın, demen gerekir. İnsanların hayatı 
her şeyin üstündedir ama insanların 

beslenmeye ihtiyacı var, yaşamaya ihtiyacı 
var. Sosyal programı bekliyoruz ve yine 

bu süre içinde icra takiplerinin tamamının 
durdurulması lazım.”

CHp genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 27 Nisan 2021

üÇ TArZ-I 

SİyASET

Özel okullarda sözleşme dö-
nemi yaklaşırken Birlik Sendikası, 
özel okul öğretmenlerinin söz-
leşme döneminde dikkat etmesi 
gerekenlere dair Av. Nihal Yıldırım 
Selvi ile online bir söyleşi gerçek-
leştirdi. Öğretmenlerin haklarını 
geliştirmek için neler yapabilece-
ğinin de konuşulduğu 
etkinliğin tamamını 
karekod bağlantısından 
izleyebilirsiniz.

BİrLİK SEnDİKASI öZEL oKUL öğrETMEnLErİnİn SorULArInI yAnITLADI


