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EDİTÖR

Öncelikle hızla yayılarak toplumun 
üzerine karabasan gibi çöken 
Covit-19 koşullarında bile ge-

rekli korunma tedbirlerinden yoksun 
çalıştırılmaya mecbur bırakılan işçilere 
çağrımızdır; servis, çalışma ortamı, ye-
mekhane, maske dağıtımı vb. Koronaya 
karşı gerekli tedbirleri içermiyorsa itiraz 
edin. Çalışma yerinde oturma eylemiyle 
protesto edin, yemekhaneye gitmeyin 
vb. İşveren yine gerekli tedbirleri al-
mıyorsa canınızı yerde bulmadınız ya 
farklı direniş türleriyle demokratik tepki-
nizi gösterin.

Sabah akşam Covit-19’a karşı “ön-
lem paketlerini” açıklayan, hatta sokağa 
çıkma yasakları ve kafe, eğlence yerle-
rine sınırlamalar getiren iktidar yetkili-
leri; ücretler düşürülmeden işçilerin ça-
lışma saatleri yarı yarıya azaltılmalıdır. 
“İşçiler çalışmak zorunda yoksa eko-
nomi batacak” diyerek işçileri bile bile 
ölüme zorlamanın sonuçları ekonomik 
yıkımdan daha ağırdır ve öyle ki kıyas-
lanamaz bile. İktidar işçinin çalışma 
saatlerini düşürmeli, iş yerinde tedbirleri 
sıkı kontrol altına almalıdır.

İşçilerin ekonomik, sosyal sorunları 
sadece Covit-19’a karşı alınan tedbirle-
rin yetersizliği ile sınırlı değildir. Haksız, 
hukuksuz ve sosyal haklarından yoksun 
kitlesel işten atılmalar, kıdem tazminatı 
dahil olmak üzere kazanılmış sosyal 
haklarını her defasında meclise getirti-
lerek gasbetme girişimleri sürüyor. Sa-
ray hükümeti ekonomik krizin faturasını 
işçilerin birikimlerine el koyarak çözme 
arayışında ısrar ederken, işçilerde her 
defasında bu saldırıları kararlılıkla de-
fetmişlerdir, etmede kararlıdırlar.

Amed ve diğer Kürdistan illerinde, 
işsizlik, çalışma koşulları vb. her açıdan 
tam anlamıyla felaket. Ücretle çalışa-
bilir her üç işçiden biri işsiz yani işsizlik 
%30’larda. İşveren bu durumu işçiye 
karşı silah olarak kullanarak ortaçağ ça-
lışma koşullarında çalışmayı dayatıyor. 

Ve en küçük bir tepki göstermek işvere-
nin, işçiyi işten atması için yeterlidir. 

Asgari ücreti belirleme zamanı yakla-
şıyor. Asgari ücret belirleme komisyonu 
yeni asgari ücreti belirlerken neyi ölçü 
alacak? Sokak-pazarın el yakan ger-
çek rakamlarını mı? Döviz kurlarını mı? 
2500 lirayı geçen açlık sınırı mı, 8000 
lirayı geçen yoksulluk sınırı mı? Yoksa 
gerçeği yansıtmayan enflasyon oranla-
rını mı?

İşçiler, yoksullar adeta yaşam ile 
ölüm çizgisi üzerinde yani çok ağır ko-
şullarda var olma mücadelesi vermek-
tedirler. Birlikte ve dayanışma içerisinde 
hareket etmek, örgütlü mücadeleyi ge-
liştirmekten başka alternatifleri yok!

Bu sayımızda; Sur’u “TOLEDO” 
Yaptılar Sıra Bağlar’da yazısıyla Yaşar 
Kazıcı, Sur ilçesinden sonra Bağlar il-
çesinde başlatılma kararı alınmış olan 
“kentsel dönüşüm” adı altında yıkım ve 
talanı yerinden yaptığı gözlemlerle ele 
alıyor. 

“Salgın Bahane Niyet Şahane” başlı-
ğıyla Ali Gökkaya; işçilerin vazgeçilmezi 
olan ihbar, kıdem tazminatları ile emek-
lilik haklarına yönelik son saldırıyla ilgili 
olarak deneyimli bir sendikacı olan Disk 
Sosyal-İş Sendikası eski genel Başkanı 
Sayın Metin Ebetürk’le YSİ adına yapı-
lan röportajı yer alıyor.

“Avrupa’da İkinci Salgın Dalgası Ve 
Alınan Tedbirler” başlığıyla Enver Şen, 
Avrupa ülkelerinde Koronanın özellikle 
ikinci dalga Koronanın işçiler, küçük es-
naf, yoksullar üzerindeki yıkıcı ekono-
mik, sosyal, kültürel ve manevi etkilerini 
ele almaktadır.

“Depremler de yoksulları vuruyor!” 
başlıklı yazısıyla Fevzi Kartal, deprem-
lerin de yine canıyla, malıyla daha çok 
emekçilere etkinsinin olduğunu ifade 
etmektedir.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN BAŞKA YOL YOK!
Piştî derî hat girtin 
betalî jî zêde bû
Dîndar Karataş / MA 

Li Bazîdê ku ji ber şewba Covîd-19’ê 
deriyên sînor ji bo sivîlan hatine girtin, 
her diçe hejmara kesên betal zêde dibe. 
Welatiyan destnîşan kir ku ev yek ji ber 
kesên ku dewletê rê dibin pêk tê. 

Ji ber krîza aborî û şewba Covîd-19’ê 
deverên ku tesîreke neyînî girtine jî de-
verên nêzî sînoran e. Yek ji van deveran 
jî Bazîd a Agiriyê ye ku deriyekî sînor ê 
Îranê lê ye. Ji ber ku deriyê sînor ji bo si-
vîlan hatiye girtin di warê aborî de zehm-
tiyê dikişînin. 

BI MEHAN E BETAL E 

Bavê 2 zarokann şêniyê bajêr Yûsûf Ba-
şak anî ziman ku zarokên wî xwendekar 
in û got: “Nexasim jî li bajarên kurdan 
bi navê veberhênaniyê tune ye. Qada 
îstihdamê tune ye. Ez di qada înşeatê de 
hosteyê hesinkariyê me. LÊ ji ber ku kar 
tune ye, bi mehan e betal im.” 

SEDEMA KRÎZÊ RÊVEBIRÊN DEW-
LETÊ NE 

Mehmet Selîmoglû ku li ser înşeatan 
dixebite, debara 7 kesî dike. Selîmog-
lû diyar kir ku 5 zarokên wî dixwînin û li 
malê tenê ew dixebite. Selîmoglû, bilêv 
kir ku ji ber vê di warê aborî de zehmetiyê 
dikişîne û got, niha karê înşeatê hema bi-
bêje nemaye. Selîmoglû, destnîşan kir ku 
bi mehan e kar bi dest wî nakeve û got, 
welêt di warê aborî de hilweşiyaye. 

Mehmet gelgî got: “Gel perîşan bûye. Ni-
kare debara xwe bike. Sedema vê rewşê 
jî rêvebirên dewletê ne. Nikarin vî welatî 
bi rê ve bibin. Heya ku ev rêvebir negu-
here, dê rewş baş nebe. Mirov birçî ne. Ji 
ber vê êdî mirov dest bi diziyê dikin.” 

ÇARE: GUHERANDINA ÎQTIDARÊ 

Îbrahîm Işik jî diyar kir ku berê li Agiriyê 
di xeta gaza xwezayî de dixebitî, lê belê ji 
kar hatiye derxistin. Işik, bilêv kir ku niha 
betal e û got, ji bo krîz biqede divê îqtidar 
biguhere. 

BANDORA DERIYÊ SÎNOR

Hanîfî Baydar jî anî ziman ku teqawid 
bûye û got, çavkanya debarê ya şêniyên 
bajêr deriyê gumrukê ye. Baydar, diyar 
kir ku ji ber ku derî hatiye girtin û ev yek 
bandoreke nebaş li bajêr kiriye û got: “Em 
mexdûr in. Mirov hemû betal betal digeri. 
Qehwexane tije bûne. Fabrîke tune ye. 
Kar tune ye. Zivistan tê, mirov nikarin nan 
bibin mala xwe.” 
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Çatışmalı sürecin bitiminin 
ardından, 2015 sonrası 
Amed’in Sur ilçesinde 8 

mahallenin dümdüz edildiği, birçok 
hukuksuzluğun yaşandığı, binlerce 
yoksul insanımızın yerinden 
göçertildiği, mağdur edildiği 
sözde ‘kentsel dönüşüm’ projesi 
gerçekleştirildi. Projenin sonuna 
gelindi ancak ne yapılan evler 
tarihsel dokuya uygun ne de o 
evlerde oturacak eski ev sahipleri 
var ne de o evlere geri dönebilecek 
paraları. 25 bine yıkılan evi al, 400 
bine yeni yapılan evi borçlandır 
sat! Borçlanmak istemeyen 
parasını alsın çeksin gitsin, olmadı 
TOKİ’de kutu gibi bir daire verelim. 
İşte devletin Sur’da halkın önüne 
koyduğu seçenekler bunlar oldu. 
Sur’da yaşananların halkımızda 
yarattığı olumsuz tablo ortadayken 
şimdi de Bağlar ilçesinde yapılmak 
istenen kentsel dönüşüm projesi 
önümüze getirildi. Bağlar halkı 
tedirginlik içerisinde süreci izliyor, 
yüzde 70’i HDP’nin tabanı olan 
Bağlar halkı AKP’nin ayak oyunları 
konusunda belirli bir tavra sahip 
ve pratik olarak baktıklarında 
Sur’un halini görüp sıra bize 
geldi diyorlar. Öyle ki Bağlar’ın 
hukuksuz şekilde koltukta oturan 
belediye başkanı ‘’Bağlar, Sur gibi 
olmayacak’’ diyor. Yani Sur’da 
kötü bir sürecin yaşandığını, 
halkın mağdur edildiğini kabul 
ediyor, kendi yönetiminde olan 
alandaki insanlara, Bağlar halkının 
mağdur edilmeyeceğini söylüyor. 
Bu açık bir şekilde itiraftır. Bizim 
açımızdan ise Sur’a baktığımızda 
Bağlar’da ne yapmak istediklerini, 
ne yapabileceklerini anlamak 
zor olmasa gerek! Bu yönde 
çalışmalarımız sürüyor, halk 
ile bir araya gelerek, projenin 
hedefini anlatmaya, herhangi bir 
şeyi imzalamamaları noktasında 
uyarılarda bulunmaya devam 
ediyoruz.

Konuyla ilgili görüştüğümüz 
TMMOB yöneticileri; Sur, Bağlar, 
Ben û Sen gibi eski yerleşim yer-
lerinde elbette ki insana, şehrin 
kültürel dokusuna uygun, depreme 
dayanıklı ve rant amacı gütmeyen 
kentsel ve özellikle yerinde (yani 
halkın göçertilmediği komşusuyla 
eski dokusuyla birlikte) bir dönüşü-
me ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. 
Ancak devletin buradaki hedefinin 
kent halkına fayda sağlamak olma-
dığını, 400.000 nüfusa sahip ilçede 

büyük bir rant alanının açılacağı-
nı, Bağlar’da yaşanacak yıkımın 
Sur’dan daha büyük mağduriyet-
ler yaşatacağını ifade ediyorlar. 
Üzerinde kentsel dönüşüm projesi 
gerçekleştirilmek istenen ismini 
saydığımız bu mekanlar; işsizlikle 
boğuşan, günde 50 TL’ye 12-13 
saat çalışan, yoksulluk ve açlık 
sınırının altında gelire sahip olan, 
aylık 250-300 arası kira ödeyebilen 
kentin en yoksul kesimlerinin yaşa-
dığı yerlerdir. Diğer yandan sınıfsal 
açıdan yoksullukla birlikte politik 
açıdan ise yurtsever dinamiklerin 
yoğunluklu bulunduğu, ulusal mü-
cadelenin Amed’te sacayakları ka-
bul edebileceğimiz alanlardır. Dev-
letin Kürdistan’da özelde Amed’te 
son 5 yılda önümüze getirdiği, 
Sur’da ise uygulamaya koyduğu 
bu kentsel dönüşüm projelerinin 
hedefinde yoksul-yurtsever Kürt 
emekçileri var. 

Devlet, kentsel dönüşüm pro-
jeleri ile yoksul halkı şehir merke-
zinden uzaklaştırarak kendince 
‘soylulaştırma-elitleştirme’, siyasal 
açıdan kendisine ‘güvenlik sorunu’ 
olarak gördüğü bu alanları ‘güvenli’ 
hale getirme, tıkanan inşaat sektö-
rüne yeni alanlar açarak yandaşla-
rını yeniden organize edecek rant 
alanları açma gibi temel hedeflerini 
hayata geçirmeyi önüne almış gö-
rünüyor. Bağlar projesinde henüz 
yapılacak proje kapsamlı bir şe-
kilde ilan edilmeden, kamuoyuyla, 
meslek odalarıyla paylaşılmadan 
reklam tahtalarına kentsel dönü-
şümü öven propagandatif afişler 
asıldı. Belediyenin başkanı projeye 
dair sürekli olarak ‘’halk mağdur 

olmayacak, Bağlar güzel olacak’’ 
vb. tamamen altı boş ifadelerle 
ikna sürecinin, halkla ilişkiler çalış-
malarının startını verdi. Akabinde 
belediyeye bağlı ve ne işe yaradığı 
belli olmayan sade ve sadece ye-
reldeki halkı ikna etmeye dönük 
çalışmanın parçası olan ‘’Kentsel 
Dönüşüm Bürosu’’ kuruldu. Pro-
jenin esas sahibi Çevre Şehircilik 
Bakanlığı, yerelde Bağlar Beledi-
yesi,  uygulamada TOKİ geliyor. 
Bağlar’daki proje deklare edildiği 
aynı günlerde Malatya TCDD 
5. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır 
TCDD İl Müdürlüğü ve kayyım-va-
li; Bağlar ile Yenişehir ilçelerini 
birbirinden ayıran olan 12 KM’lik 
bir duvar çalışmasına başladı. Ba-
sında TMMOB’un ve diğer meslek 
odalarının, kuruluşların yarattığı 
kamuoyuyla bu duvar ‘Utanç Duva-
rı, Berlin Duvarı’ şeklinde yansıdı. 
Bağlar’ın dümdüz etmek isteyen 
devlet, aynı zamanda bu süreçte 
başlattığı duvar ile Bağlar’ı Yenişe-
hir’den ayırıyor, kenti ortadan ikiye 
bölüyor. Bu projelerin birbirinden 
ayrı olduğu düşünülemez, zaman-
laması da manidar. 

Amed’te başta Sur’un başına 
getirilenler, Bağlar’ın başına geti-
rilmek istenenler ve şehri ikiye böl-
meyi hedefleyen açık hapishaneler 
inşa etmek isteyen bu projelere 
karşı ciddi bir toplumsal mücadele 
örgütlenmesi gerekiyor. Meslek 
odaları, STK’lar, siyasi partiler bu 
süreçte hedeflenen alanlarda daha 
fazla halka gitmeli, halkı aydınlatıp 
projelerin engellenebilmesi için ça-
lışmalar üstlenmelidir. 

SUR’U ‘TOLEDO’ YAPTILAR! 
SIRA BAĞLAR’A GELDİ!

SGK, Covid-19’un 
meslek hastalığı 
sayılmasını reddetti
İzmir Tabip Odası’nın bir 
meslektaşlarının Covid-19 
nedeniyle yaşamını yitir-
mesinin ardından “ölümün 
meslek hastalığı kapsa-
mında değerlendirilmesi” 
talebiyle SGK’ya yaptıkları 
başvuru, “Mesleki Bulaşıcı 
Hastalıklar Listesinde Co-
vid-19 hastalığı olmadığı” 
gerekçesiyle reddedildi.
İzmir Tabip Odası, bir 
meslektaşlarının Covid-19 
nedeniyle hayatını kay-
betmesi sonrasında Sos-
yal Güvenlik Kurumu’na 
(SGK), “Ölümün meslek 
hastalığı kapsamında de-
ğerlendirilmesi ve yakınları-
na ölüm geliri bağlanması” 
isteğinde bulunduklarını 
ancak SGK’nın bu isteği 
reddettiğini bildirdi.
İzmir Tabip Odası’nın in-
ternet sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, bir işyeri 
hekimi, Covid-19 pande-
misi sürecinde çalışanlara 
yoğun pandemi eğitimi ve 
sağlık hizmeti vermesi son-
rasında koronavirüse yaka-
landı ve tedavi sürecinde 
hayatını kaybetti.
SGK, doktorun ölümünün 
meslek hastalığı sayılması 
talebiyle yapılan başvuruyu 
“Mesleki Bulaşıcı Hasta-
lıklar Listesinde Covid-19 
hastalığının olmadığı, bu 
nedenle hekimin ölümünün 
meslek hastalığı kabul edil-
mediği” yanıtıyla reddetti.
“Trajikomik bir yaklaşım”
İzmir Tabip Odası, SGK’nın 
kararına ilişkin “Covid-19 
olarak tanımlanan bir has-
talığın henüz tarif edilme-
diği bir dönemdeki mevzu-
attan hareketle bu şekilde 
yanıt verilmesi hatalı ve 
trajikomik bir yaklaşımdır” 
diyerek tepki gösterdi.
Açıklamada, İdarenin bir 
düzenleme yaparak sorunu 
çözmek yerine sağlık çalı-
şanlarına engel çıkarma-
sının sosyal hukuk devleti 
ilkesiyle bağdaşmadığı, 
Covid-19’un meslek has-
talığı olarak kabul edilmesi 
istekleri kabul edilene ka-
dar mesleki ve hukuki mü-
cadelenin devam edeceği 
ifade edildi.
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Li Bakurê Kurdistanê îroj tenê 
li Dîlokê 400 hezar karkerên 
mûçexur hene. Gava kar-

kerên li Rihayê, Mereşê, Semsûrê, 
Meletiyê, Xarpêtê û êdî yên li Mêr-
dînê, Êlihê û Amedê jî li vê hejmarê 
zêde bibin, eşkereye ku ji aliyê 
hejmarî ve çîneke karkeran ya bihêz 
li vir heye.

Di encama du geşedanên salên 
1990î de, li paralelê kapîtalîzma li 
Kurdistanê mezinbûna çîna karke-
ran jî pêk hat. A yekem: ji aliyê ger-
dûnî ve di bin navê Tevgera Vegu-
hestina Pîşesaziyê de, veguhestina 
sektorên ku hêzahiya lêzêdebûna 
wan kêm e û yên hawirdorê kirêt di-
kin, ji welatê navend yên mîna DYE 
û YEyê ber bi dewletên mîna Vîet-
nam û Tirkiyeyê ve rasteqîn bikin. 
Welatê derdor Tirkiyeyê jî ew ji na-
vendên mîna Stenbol, Îzmîr û Bûr-
sayê ber bi Konya, Qeyserî, Trakya 
û Kurdistanê ve şand. A duem: Piştî 
salên 1990î Tirkiyeyê entegrasyon 
û pişaftinê ji bajarên tuxubê Kur-
distanê ber bi bajarên hundur ve 
veguhest. Jixwe, di van salên dawî 
de li bajarên hundurîn ên Kurdistanê 
zêdebûna bilezgînî ya Herêmên 
Pîşesaziya Organîzekirî, di encama 
van her du geşedanan de pêk hat. 
Ango çîna karkeran bi awayek hej-
marî/daringî heye, lê ji aliyê siyasî û 
tewer pîşeyî ve jî bêrêkxistin e.

Îroj li Kurdistanê pirsgrêkên çîna 
karkeran ên civakî û aborî yên dilsoj 
hene. Jixwe berê jî mîna şêrpen-
çeyek civakî betalî xwe li civakê 
pêçabû, bi derketina Covît-19ê êdî 
ji her sê karkeran yek betal mane. 
Karkerên ku dixebitin jî ji ber sepan-
dinên saziyên taşeronan ji mafên 
sosyal bêpar in, mahkûmên xebata 
şert û mercên Qirnê Navendî ne. Bi 
arîşeyên mîna tezmînata qidemiyê, 
mûçeya xebata zêde, şertên servîsê 
û xwarinê ew rûbirû ne. Bêşik e ku 
karker ji van kiryaran haydar in, lê 
ji ber ku bi qasî xebatkaran kesên 
betal jî hene, ji tirsa "dê min ji kar 
bavêjin" ew bêdeng dimînin.

Ji bilî vê li Kurdistanê fişareka 
cidî ya siyasî li ser karkeran heye. 
Lêpirsîn û raçaviya "tu cudaxwaz 
î, dengên xwe didî partiyên cu-
daxwaz", mîna polîtîkayek dewletê 
tê meşandin. Berî çend rojan 20 
kesên mamoste binçav kirin. Li 
rojavayê Tirkiyeyê, êrîşên nijadpe-
rest ên li dijî karkerên demsalî bûne 
bûyerên ji rêzê.

Li Kurdistanê; di vê pêvajoya ku 
mizeya kêmtirîn ketiye bin sînorê 
birçîtiyê, betalî li deriyê hemî malba-

tan daye, mûçe ji aliyê enflasyonê 
ve hatine helandin de, komunîst û 
sosyalîst bi pêşxistina tekoşîna bo 
mafên civakî û aborî, bi dîtina riyên 
pevgihîna bi bêkar, karker û xebat-
karên xizan re rûbirû ne.

Ji aliyên teorîk, îdeolojîk û felsefî 
ve qeyrana hilberîna nuh a tevgera 
komunîst: 

Kapîtalîzm heta niha bi şênberî 
qet evçend nêzîkî komunîzmê ne-
bûye. Herwiha tevgera komunîst a 
nûjen jî di dîroka xwe de qet ew-
çend lawaz neketiye. Qeyrana kûr 
a tevgera Komunîst jî ji ber vê yekê 
ye.

Şerê mirovayetiyê bi Covît-19 
re dê kengê û çewa xelas bibe 
bila bibe, dîrok li ser riya barhilgir 
û dînamîkên cengên çînên nuh dê 
bilezîne. Tevgera komunist divê ji 
vê yekê re amade be. Lewra em bi 
qeyraneka ku pênaseya wê zahmet 
re rûbirû ne. Qeyraneka wisa ku bi 
xwe re krîzên aborî, civakî, siyasî 
û çandî diwelidîne û dê bi qeyrana 
felaket re biwelidîne jî. 

Baş e, tevgera komunîst ji şerên 
çînî yên sedsala 21. re amade ye 
gelo? Na! Afirandina nuh a îdeolojîk, 
teorîk, ramanî ku hemî pêvajoyan, 
kirûyan, bergirkên afirandî, embar-
goyan, rastiyên destnedayî di rada-
ra Marksîzmê de dike bin mercekê, 
ji mêj ve ye li deriyên hemî kesên 
têkildar dide. Felsefe, huner, aborî, 
dewlet, malbat, netew, siyaset, 
rêkxistin... di dema ku sosyolojiya 
van hemiyan seraqet tê guhertin 
de, komunîst ji mêj ve ye di qada 
hilberîna îdeolojîk û teorîk de bi ve-
gotina "rêheval Lenîn, Mao, Troçkî, 
Stalîn wiha got..." nizanim çi, xwe di 
nava çarçoveyekê de dubare dikin. 
Ev e qeyrana hilberîna nuh a tevge-
ra komunîst!

Rêheval Lenîn bilîmetê siyasî 

yê sedsala 21. e. Wî bi riya şopan-
dina hûrgiliyên hemî guherînên 
civaknasiya siyasetê, afirandina 
îdeolojîk-polîtîk pêk dianî. Her yek 
ji me, em dikarin hilberînên Lenîn 
bi Lenîn re bikin nava nakokiyê, lê 
ev yek dê ne nakokiya Lenîn be, lê 
nakokiyên jiyana ku wî bidestxistiye 
be. Lewra Lenîn bi riya nakokiyên 
jiyana guherandî, bi saya afirandina 
nuh xwe dubare nekiriye. Lê belê 
tevgera Komunîst a Dinê sed sal in 
Lenîn dubare dikin. Ev jî aliyekî din 
ê qeyrana tevgera komunîst e.

Ji bo em tekoşînên çînî yên 
sedsala 21. himêz bikin, bêyî ku 
rabirdûyê dubare bikin, di bingeha 
Marksîzmê de, di serî de ji dane-
hevên Lenîn û herwiha ji serokên 
mîna Che, Mao, Troçkî, R. Luxem-
burg, Gramscî û hwd. û ji danehev, 
rengên parzemînî, herêmî û lokal 
ên tekoşînên çînî yên ku wan tê de 
cih girtine, divê em çi dersên pêwîst 
hene hîn bibin, lê divê em dîsa 
bixwe bin!

Bi kurtî, divê em veqetandinê 
û domdariyê bi tevahî bigrin dest. 
Eynî mîna Lenîn, mîna Mao, mîna 
Che... û hwd. 

Piştî Koronavîrusê her kirû; çi 
ekonomîk, siyasî, civakî, çandî û 
leşkerî be, her tişt ji nuh ve dibe 
xwedî naverok û tê guhertin û dê 
were guhertin jî. Di mişraqa niqaş û 
lêpirsînan de li gora şertên doh, îroj 
sebeba palvedana Sînorên Fizikî 
yên Dîrokî bo Kapîtalîzmê bêtir zelal 
dixuye. Di vê çarçivê de, dê trenda 
"Kapîtalîzm out, sosyalîzm in" bêtir 
kûr bibe. Bi vê yekê, hilberîna nuh 
ya berfireh û lêgerîn jî ji vê xalê 
destpêdike. Tevgera komunîst bi 
hilberîna nuh ya teorîk-îdeolojîk, bi 
himêzkirina afirandina bersivên ku 
guherînê an dê qeyrana xwe li paş 
bihêle an dê li paş bihêle!

Lİ BAKURÊ KURDİSTANÊ KARKER Û XEBATKAR Bİ 
PİRSGRÊKÊN CİVAKÎ Û ÇÎNÎ YÊN GİRAN RE RÛBİRÛ NE

Ankara’ya yürüyen 
maden işçilerine 
jandarma engeli
Direnişlerinin 87’nci 
gününde bir kez daha 
Ankara’ya yürümek 
isteyen maden işçilerinin 
önü jandarma tarafından 
kesildi. 
Karaman Ermenek’te bir 
yılı aşkın süredir maaş 
ve tazminatlarını alama-
yan, kendilerine verilen 
sözlerin tutulmaması 
üzerine direnişlerinin 
87’nci gününde Anka-
ra’ya üçüncü kez yü-
rümek istedi. Ermenek 
Güneyyurt Meydanı’nda 
bir araya gelerek yürü-
yüşü başlatan maden 
işçileri ve ailelerinin önü 
jandarma tarafından 
kesildi.
“Aç yolu Jandarma, ge-
liyoruz Ankara”, “Vur vur 
inlesin, Özbey dinlesin” 
sloganları atan işçile-
rin jandarma barikatı 
önünde bekleyişe geçti. 
Barikat önünde açık-
lama yapan Bağımsız 
Maden İş Genel Başkanı 
Tahir Çetin, “Devletin 
jandarması devletin ya-
salarına göre suç işliyor. 
87 gündür burada yattık, 
iki defa Ankara yürüyüşü 
için harekete geçtik ve 
müzakere masaları ku-
ruldu. Sorun çözülecek 
siz bekleyin dediler ama 
çözüm olmadı. Patron-
lar müzakere masasına 
gelmedi ve sorunlarımızı 
çözmedi. 2911’e göre 
Anayasa’nın bize verdiği 
haklarla Ankara’ya yürü-
mekle mükellefiz. Bizim 
yolumuzu değil patronla-
rın yolunu kapatın” diye 
konuştu.
Yürüyüş için harekete 
geçen işçilerin jandar-
malar tarafından engel-
lenmesi üzerine Ba-
ğımsız Maden İş Genel 
Başkanı Tahir Çetin, 
baygınlık geçirdi. Çe-
tin, ambulans olmadığı 
için maden işçilerine ait 
araçla Ermenek Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Serum bağlanan Çetin’in 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.  
Maden işçilerinin jandar-
ma barikatında bekleyişi 
sürüyor.
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İşçiler-emekçiler depremin, ekono-
minin, öldürücü salgının kıskacı 
altında inanılmaz yıkımlarla boğuş-

maktalarken sermaye ve onun siyasi 
temsilcileri ise yeni rantlar peşinde! 
Neredeyse, ellerinden gelse tüm çalı-
şanları çok az ücretle çalıştıracaklar. 
AKP hükümeti Torba Yasa marifetiyle 
çıkarmaya çalıştığı süreli çalışma 
uygulamasıyla bu hedefleniyor.

İşçilerin vazgeçilmezi olan ih-
bar, kıdem tazminatları ile emeklilik 
haklarına yönelik son saldırıyla ilgili 
olarak deneyimli bir sendikacı olan 
Disk Sosyal-İş Sendikası eski genel 
Başkanı Sayın Metin Ebetürk’le YSİ 
adına bir röportaj yaptık.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşülmekte olan “kısa çalışma 
uygulaması” yasa teklifiyle sürekli 
hale getiriliyor. Hükümet bu yasay-
la ne amaçlamaktadır; sendikacı 
gözüyle bu yasaya ilişkin değer-
lendirmeniz nedir?

Salgın döneminin başında, eko-
nomik tedbirler olarak başlanan 
emeğin haklarına ilişkin kısıtlama, 
emeğin haklarını işverenin insafına 
bırakan AKP’nin geçici düzenlemesi, 
torba kanunla sürekli hale getirilmek 
isteniyor. Hükümet bu düzenlemeyle, 
sermayeye on yıllardır amaçladığı 
esneklik, ucuz ve güvencesiz 
çalıştırma ilişkilerini, salgın ortamı 
gerekçe gösterilerek daimi hale 
getirmek istiyor.

Bir başka ifadeyle salgın bahane, 
patronların ve onların iktidarının ama-
cı ve niyeti, onlar için şahane.

Hükümetin bu yasa teklifiyle 
işveren konumunda olan ve sal-
gından olumsuz etkilenen esnafı 
rahatlamak amacıyla “toplam iki 
yılı geçmeyecek” şekliyle çıkardığı 
ifade edilmekte. Ancak işverenin 
lehine işçinin aleyhine olacak bu 
yasanın kalıcılaşma tehlikesinden 
bahsedilmekte. Bu tehlike nedir?

Bu teklif çalışanların işsizlik, 
malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, 
meslek hastalığı ve analık gibi ha-
yati öneme sahip haklardan yarar-
lanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu 
düzenleme kabul edilmesi halinde, 
özellikle sosyal güvenlik hakları ba-
kımından çalışanlara büyük kayıplar 
yaşatacağını belirtmeliyiz.

Yasa esnekleştirilmiş ve sürekli 
hale getirilmiş çalışma biçimine bağlı 
olarak, özellikle taslakta belirtilen 
yaş grupları için sosyal güvenlik 
haklarından çok önemli mahrumiyet 
getirecek. Bu düzenlemenin Ana-
yasanın eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ve 
sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle 
de çeliştiğini o hakları ortadan kaldı-
racak içeriğe sahip olduğunu belirte-
lim.

Torba yasa teklifinde kısmi çalış-
manın yaygınlaştırılması ve sürekli 
hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kısmi 
çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylı-
ğı, şu anki haliyle dahi yararlanmada 
güçlükler bulunan, işsizlik ödeneğine 
hak kazanma gibi, pek çok konuda 
ciddi hak kayıpları yaratacağı gerçek-
liktir, yaşandıkça sıkıntıları arttıraca-
ğını düşünüyoruz.

Bu durumun işçiler yönünde 
kıdem ve ihbar tazminatı ile emek-
lilik haklarını ortadan kaldıracağı 

gibi sendikaya üyeliğini de orta-
dan kaldıracağı iddia ediliyor. Eğer 
hakikaten işçiler ciddi hak kaybına 
uğrayacaklarsa neden sendikaya 
üye olsunlar, sendikalı olmanın bir 
anlamı kalır mı?

Sermaye ve iktidarları tarafından, 
sadece ülkemizde değil, tüm ülkeler-
de de her fırsatta emeğin haklarını 
kısıtlamak daha az ücretle, uzun 
saatlerde güvencesiz çalıştırma istek 
ve saldırısı yaşanmıştır. Sendikaların 
birincil görevi işçilerin hak ve çıkarla-
rını korumak ve geliştirmektir. Ancak; 
yıllardır sendikalar günü kurtarmak 
toplu iş sözleşmesi yapmak düzlemi 
dışında, (Bizim de görevde oldu-
ğumuz dönemde farklı olamadı) bir 
refleks yapamamış işçilerin sınıfsal 
bilinci için önemli adımlar atamamış-
lardır. İşçiler tarafından sendikalar, 
büyük binalar, lüks araçlar, bol sıfırlı 
ücret alan yöneticiler olarak tanım-
lanmaktadır. Yani bir kısım sendika 
yöneticileri tarafından da ikbal aracı 
olarak görülmüş. Sendikalar; sınıf 
örgütü, hak koruyan geliştiren emek 
örgütleri değil böyle hoş olmayan 
tabirle anılmaktadır.

Kapitalist üretim ve çalışma ilişki-
lerinde her daim sömürünün devamı 
olacağı, yaşanacağı gerçeğiyle sen-
dikalara, ciddi emek birliklerine ihti-
yaç vardır. Bu düzenleme TBMM’de 
bu yasama döneminde kabul edilsin 
veya kabul edilmesin mevcut hakların 
korunmaya ve koruyacak örgütlen-
meye, mücadele örgütlerine ihtiyaç 
olacaktır.

On yıllardır kıdem tazminatının 
gaspı ve yok edilmesine ilişkin ser-
maye ve iktidarları tarafından niyet 
edilmiş başta DİSK olmak üzere 
emek örgütlerinin tutarlı davranışı 
nedeniyle başarı sağlayamamıştır. 
Bu yasa son amaç değildir. Emek 
köleleştirilene kadar saldırı devam 
edecektir. Çünkü bu; iki sosyal sını-
fın, varlığının etkinleştirilmesi mese-
lesidir.

Bu yasanın engellenmesi için üç 
işçi konfederasyonunun bir araya 
gelerek yasa karşısında tavır alması, 
basın açıklaması yaparak, yasanın 
geri çekilmesini talep etmeleri bile 

olumlu gelişmelerdir.
Kısaca belirtmem gerekirse bu-

günkü görev, yarına hazırlık olması 
için eldekini koruma ve savunma gö-
revidir.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu bu yasanın ön-
görülen “25 yaş altı ve 50 yaş üstü 
çalışanlar” şekliyle değil “Herhan-
gi bir yaş ayrımı olmaksızın tüm 
çalışanları kapsamasını talep edi-
yoruz” biçimiyle çıkmasını talep 
ettiği bilinmekte. Emekten yana 
sendikalar bu yasaya hangi yönde 
karşı çıkmalı?

Kıdem tazminatımız ve emeklilik 
hakkımız yine, daha ağır koşullarda 
tehdit altında olduğunu belirtmemiz 
gerekir. AKP tarafından meclise su-
nulan ve AKP-MHP’li vekillerin oyla-
rıyla komisyondan geçen yasa teklifi 
ile işverenlere, on yıllardır elde etme-
ye çalıştığı işçilerin en temel hakları 
altın tepside sunarak, gasp edilmek 
isteniyor.

Bu yasa ile 25 yaş altı ve 50 yaş 
üstü çalışanların kıdem ve ihbar taz-
minatı hakkını ve emeklilik hakkını bir 
torba yasa marifetiyle çalmaya kalkı-
yorlar. Yasa teklifine göre 25 yaş altı 
ve 50 yaş üstü işçiler için koşulsuz 
olarak belirli süreli iş sözleşme yapı-
labilecek.

Kamuoyuna “istihdam artacak” 
diye masallar anlatmaya kalkıyor-
lar, oysa tüm işçiler şunu bilir: Belirli 
süreli sözleşme demek geçici işçilik 
demektir. Belirli süreli çalışan işçinin 
iş güvencesi olmaz, kıdem tazminatı 
olmaz, ihbar tazminatı olmaz, emekli 
olması zorlaşır. Dahası işçinin kat-
merli sömürülmesi anlamına geldiği 
gibi, işçilerin geleceğiyle ilgili kaos 
beklentisi söz konusu olacaktır.

Genç işçilere ve ileri yaştaki işçile-
re yapılan bu ayrımcılık Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine aykırıdır; bu kısım işçi-
lerin geleceğini karartmaktır. 25 yaş 
altındaki ve 50 yaş üstündeki işçilere 
yapılan bu ayrımcılığın nedenini yıl-
lardır kıdem tazminatını gasp etmeye 
çalışan sermaye ve iktidarları bu dü-
zenlemeyle bir oyuk açmaya, oradan 
da hakların tamamını yok ederek, 
dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalı-

şacaklardır.
Çıkacak bu düzenlemenin tüm 

çalışanları yaş ayrımı olmadan 
kapsamasını istiyoruz demek; Bu 
ülkede hak hukuk olmasın, biz 
istediğimiz gibi işçi çalıştıralım, 
istediğimiz gibi kapının önüne 
koyalım demektir. Bu taleple de 
ağızlarındaki baklayı çıkarmışlardır.

Burada dikkat etmemiz gereken 
şurasıdır, meclisten, hangi sosyal 
sınıfın çıkarını koruyan yasalar çıkı-
yorsa, eski bir deyimle, kimin düdüğü 
çınlıyorsa o meclise dolayısıyla o ül-
keye hâkim olan sosyal sınıf odur. Ül-
kemizde yıllardır ve özellikle 12 Eylül 
askeri faşist darbesinden sonra hep 
kapitalistlerin talepleri doğrultusunda 
kanunlar çıkıyor, bir avuç sermaye-
dar ve iktidarı milyonlara hükmediyor, 
ülkemizi her gün yeniden, yeniden 
çalışarak değer katan işçi ve emekçi-
ler köleleştirilmeye çalışılıyor.

Demokratik zeminlerde kala-
rak sendikalar olarak bu yasanın 
çıkmaması yönünde fiili olarak ne 
yapmayı, ortak bir plan, birlikte 
hareket etme kararı var mı?

Bu sorunuza cevap vermeyi iste-
rim ancak şu anki muhatabı değilim, 
fiili olarak sendika yöneticisi olma-
dığım için yapılması gereken olarak 
yanıtı vermeye çalışayım.

TBMM’den çıkarılmak istenen 
düzenleme, yıllardır başarı sağlaya-
madıkları ve şu ana kadar yapılmak 
istenen, taktik olarak, en kurnazca 
yapılmış ve planlanmış saldırı izlerini 
taşıyor. Bugün bunu bilmezden ve 
görmezden gelenler bunun hesabını 
veremezler. Sendika konfederasyon-
ları bunun farkında diye düşünüyo-
rum, bu nedenle iktidarı karşılarına 
alma riskine rağmen beraber ses çı-
karıyorlar, açıklama yapıyorlar, bunun 
kıymetli olduğunu belirterek bu bir-
likte davranışı büyütmek ve sağlam 
temele oturtmak, düzenlemeye karşı 
en somut ve tutarlı davranış olacak 
diye düşünüyorum. Bugünlerde baş-
layan önümüzdeki günlerde devamı 
sağlanan etkinliklerle, sokakları ve 
işyerlerini eylemlerle ısıtmak yerinde 
olacaktır diye düşünüyorum.

SALGIN BAHANE NİYET ŞAHANE!

Disk Sosyal-İş Sendikası
eski genel Başkanı 
Metin Ebetürk



Dünya sağlık örgütünün verilerine 
göre Avrupa’da ilk Covid 19 vaka-
sı 24.01.2020’de görüldü. Şubat ve 

mayıs 2020 arası 1. dalga ve ona karşı ted-
birler başka bir deyişle yasaklar süreciydi. 
Almanya’da mart ve nisan ayları milyonlarca 
emekçi için her şeyden önce ücret kaybı 
demekti. Bu iki ayda Almanya’da 10 milyo-
na yakın insan kısa çalışma sürecine girdi. 
Okullar ve kreşler kapalı olduğu için çocuk-
lar evde kaldı.  Kısa süre çalışanlar ortala-
ma net ücretlerinin % 60’ını aldılar. Çocuk 
sahibi olanlarsa ücretlerinin % 67’sini aldılar. 
Ayrıca çocuk başına ailelere bir defalık 300€ 
ödendi.

Aynı şekilde on binlerce esnaf küçük ve 
orta büyüklükteki işyeri kapalı kalmak zorun-
da kaldı. Hükümet bir yardım programı ile bu 
insanlara beli bir oranda yardım etti. Ancak 
bu yardımlar küçük, orta ve orta büyüklükte-
ki birçok işyerini kurtaramadı.

Hükümet daha önce bu yılın  sonuna ka-
dar uzatılan kısa çalışma süresini gerekirse  
24 aya kadar uzatılabileceğini söy-
lüyor. Bu aynı zamanda fakirliğin ve 
sosyal yardımlara muhtaç olmanın 
da uzatılmasıdır. İnsanların bir nevi 
açlıkla terbiyesidir.

Okullar kapalıyken evde bilgisaya-
rı olmayanlar dolaysıyla derslerden 
geri kalanlar yine  emekçilerin, göç-
menlerin ve işsizlerin çocuklarıydı. 
Almanya gibi dünyanın 3. büyük eko-
nomisi istemediği için bu küçük soru-
na hala çözüm bulamadı. Hükümet 
her çocuğa bir bilgisayar sorununun 

önümüzdeki yıllarda çözüleceğinden emin 
olduğu gibi anlamsız açıklamalarda bulun-
maktan öteye geçmedi, geçmiyor. Ancak 
Alman havayolları Lufthansa’ya bir defada 9 
Milyar Avro’yu aktarmakta geri kalmıyor. Bu 
da hükümet için neyin ne kadar önemli oldu-
ğunu gösteriyor.

Hazirandan itibaren görülen göreceli 
düzelmeden sonra Eylül sonu ve Ekim ba-
şında başlayan 2. salgın dalgası Avrupa’yı 
kavurmakta. İspanya, İtalya, Belçika, Hollan-
da ve diğer birçok ülkede sayılar beklenme-
dik şekilde yüksek düzeyde.

Özelikle İspanya’da alınan tedbirlere karşı 

aşırı sağcılar ve faşistler sokaklara döküle-
rek hükümetin istifasını istiyorlar. Diğer ülke-
lerde şu sıralar küçük protestolar olsa da ge-
nellikle bir eylemsizlik, sakinlik söz konusu.

Hollanda ve Danimarka geçici olarak sı-
nırlarını tekrar kapattılar.

Almanya’da bazı yasaklar geldi. Bütün 
lokantalar, kahveler, kiosklar kapalı. Büyük 
şehirlerde çoğu kalabalık sokak ve meydan-
larda maske zorunluluğu var.

Ancak okullar, kreşler, yuvalar ve işyerleri 
açık.

Sosyal ilişkiler sınırlandı. Özel olarak iki 
aileden fazla buluşmak yasak. Dü-
ğünler, özel kutlamalar toplantılar 
yapılamıyor.

Bütün bu kısıtlamalar şimdilik ka-
sım sonuna kadar.

Bir tarafta salgın ve korku diğer 
tarafta sosyal izole ve yalnızlık 
bütün toplumu olumsuz yönde 
etkiliyor. Bunun önüne geçmenin 
yollarını aramalıyız.

Sosyal yaşama dönmenin mutla-
ka bir yolu olmalı. 07.11.2020
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Enver ŞEN   

En çok ölüm meydana gelen 
işkolları; 141 işçi sağlık, 
90 işçi ticaret/büro/eğitim/

sinema, 25 işçi belediye, 20 işçi 
tekstil/deri, 17 işçi güvenlik, 15 
işçi metal, 14 işçi taşımacılık 
(şoför ve pilot), 10 işçi konakla-
ma.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
(İSİG) Meclisi›ne göre, 
Türkiye›de ilk koronavirüs vaka-
sının açıklanmasından bu yana 
en az 368 işçi Covid-19 nedeniy-
le yaşamını yitirdi.

İSİG, salgın nedeniyle 
meydana gelen ölümlerin 
saklandığını ve açıklanan 
ölümlerde de kimlik bilgilerine 
ulaşmanın zorlaştırıldığını 
belirtti ve ölüm vakalarını 
sekiz ayda (11 Mart-10 
Kasım), çoğunluğunu işçilerin 
mesai arkadaşlarından, yerel 
basından ve sağlık örgütlerinden 
derlediğini aktardı. 

Ölenlerin 25’i kadın 343’ü 
erkek

İlk vakanın tespit 
edilmesinden bu yana halk 
sağlığı-işçi sağlığına dair köklü 

önlemler alınmadığını belirten 
İSİG şu bilgileri verdi:

• “Tespit ettiğimiz işçi ölümle-
ri ‘faal’ çalışanlardır. Ancak bu 
noktada ‘en az’ vurgusunu tekrar 
yapmalıyız, çünkü Covid-19 ne-
deniyle ölen işçi sayısı çok daha 
fazladır (Yine faal işçi sınıfının 
evvelki kuşağı olan 65 yaş üstü 
ölen emekli işçileri de mutlaka 
unutmamalıyız).

• Aylara göre ölümlere bak-
tığımızda Mart ayının son yirmi 
gününde 14 işçi, Nisan ayında 
104 işçi, Mayıs ayında 29 işçi, 
Haziran ayında 13 işçi, Temmuz 
ayında 16 işçi, Ağustos ayın-
da 57 işçi, Eylül ayında 51 işçi, 
Ekim ayında 51 işçi ve Kasım 
ayının ilk on gününde 33 işçi 
Covid-19 nedeniyle hayatını kay-
betti.

• Ölenlerin 58’i kendi nam ve 
hesabına (çiftçilere dair bilgimiz 
yok), 310’u ücretli (işçi ve me-
mur) olarak çalışıyordu.

• En çok ölüm meydana gelen 
işkolları; 141 işçi sağlık (diğer 
işkollarında çalışan 4 doktor ha-
riç), 90 işçi ticaret/büro/eğitim/

sinema, 25 işçi belediye, 20 işçi 
tekstil/deri, 17 işçi güvenlik, 15 
işçi metal, 14 işçi taşımacılık 
(şoför ve pilot), 10 işçi konakla-
ma.

• Ölenlerin 25’i kadın 343’ü 
erkek işçi...

• Yaş ortalaması 51. Özellikle 
ölenlerin büyük çoğunluğunun 
kronik rahatsızlığı olduğunu gö-
zönüne alınca bu durum ‘emek-
lilik tartışmaları-mücadelesi’ açı-
sından da değerlendirilmelidir.

• Ölenlerin 34’ü yani yüzde 
9’u sendikalı işçi. Sağlık işkolun-
da ve kısmen ticaret işkolların-
daki emekçilerin meslek odası 
üyelikleri de düşünülünce örgüt-
lülük oranı yüksek.

• En çok ölümün meydana 
geldiği şehirler; 108 işçi İstan-
bul’da, 25 işçi Ankara’da, 21 işçi 
Diyarbakır’da, 17 işçi Kayseri’de, 
16 işçi İzmir’de, 15 işçi Kocae-
li’de, 13 işçi Gaziantep’te, 10 işçi 
Bursa’da, 10 işçi Konya’da vd. 
hayatını kaybetti.”

“Tehlike kaynağında önlen-
meli”

İSİG açıklamasında özetle 

şöyle dedi:
“Koronavirüs salgını özelinde 

değerlendirildiğinde işçi sınıfının 
karşı karşıya olduğu ‘tehlike’ 
net olarak ortadadır. Yakın te-
masa neden olan ulaşım, toplu 
çalışma ortamı, yetersiz hava-
landırma, kişisel koruyucuların 
eksikliği, hastalanan kişilerin 
izolasyonu, temaslıların taran-
ması gibi çok sayıda risk unsuru 
ve yapılması gereken uygulama 
sayılabilir.

“Tüm bunlar yapılmıyorsa 
veya eksik hayata geçiyorsa o 
halde tehlikeyi kaynağında ön-
leyecek işçi denetimi unsurlarını 
emek sürecinde hayata geçir-
mek zorundayız. Çalışma esna-
sında tehlike unsurunun kazaya/
hastalığa dönüşmemesi için o 
anda ve o mekanda müdahale 
eden, gerekirse üretimi durduran 
bir refleksi ve iradeyi işyerlerinde 
hayata geçirmeliyiz. Bu refleksi 
gösterebilmek kuşkusuz yaptığı 
işin risklerini bilen, tehlikeyi 
öngören, dayanışma halinde 
örgütlü hareket eden bir işçi 
tutumu ve önderliği gerektirir.”

Avrupa’da ikinci salgın dalgası 
ve alınan tedbirler

Sekiz ayda en az 368 işçi Covid-19’dan hayatını kaybetti



Bu yıl gerçekleşen depremlerde dünya 
genelinde 199 can kaybı yaşanmış 
bunun 155’i Türkiye’den. Neden hep 

bizden yana?  Nedenlerini Mısır’daki sağır 
sultanlar dahi biliyor; ama iktidar erki yıllar 
geçmesine rağmen haberdarsızmış gibi 
davranıyor çünkü gözle görülür bir önlem 
yok.

Bu yeni İzmir depremi ile birlikte bir 
asırdan bu yana 6 ve üzeri şiddetinde 8 
deprem yaşandı. 1900’lerden bu yana 
İzmir olsun, İzmit olsun, Kürdistan’ın bazı 
şehirlerindeki ve bölgelerindeki olsun sık 
sık depremler yaşanmakta ve de “Türkiye 
bir deprem kuşağında” denmesine rağmen 
ne konunun uzmanları bilim adamlarının ne 
de duyarlı konuyu bilen kuruluşların deyim 
yerinde ise ‘bas bas bağırmalarına’ rağmen 
kulak verilmediği gibi bir asırdır dayanıklı 
yapılar yapılmamakta.

Geçmiş yıllarda The Independent 
gazetesinden alıntılı Le Monde Diplomatique 
gazetesinde şöyle bir yazı okumuştum. 
“Türkiye ekonomisinin  %80’i kara 
ekonomidir ve böylesi bir ekonomik işleyiş 
her alanda handikaplar yaratıyor”. Şimdi 
böyle işleyen bir ekonomi vergi vermiyor, 
her alanda olduğu gibi yapılaşmada da bir 
denetim mekanizması şeffaf işlemiyor ve de 
herkes çalmanın ve kolay para kazanmanın 
derdinde. Rant için, para için her türlü 
keşmekeşlik yapılıyor. Yapılan binalar yüksek 
yapıldığı gibi kumundan, çimentosundan, 
demirinden her şeyinden yeterince 
konulmuyor ve bunlar adeta çalınıyor. Her 
şeyde olduğu gibi bu sektörde de nepotizm, 
adam kayırıcılık vb gibi. Hele de AKP 
şürekâsı döneminde iyice berbat hale döndü. 

6,6 şiddetinde bir deprem İzmir’de birçok 
can alıp malı ziyan ederken aynı şiddetteki 
deprem Yunanistan’ın Samos adasında 
bazı hafif hasarlar yaratırken sadece bir 
insan ölüyor. Karşılaştırma yapıldığında 
fark görülebiliniyor. Ben Samos’ta bir 
hafta kalmıştım evler küçük yapılar ve de 
sağlamca yapılmışlar. Sağlam ve kontrollü 
yapılan yapılar can ve mal kaybını önlüyorlar. 
Dünyanın diğer bölgelerindeki depremler 
Türkiye kadar rantçı olmadıklarından olsa 

gerek ya da kul hakkı yerine vatandaşlık 
hakkı daha önde olsa gerek?

Türkiye kültürel olarak da yapılaşma 
konusunda çok kötü durumda. Vicdan, 
merhamet duygusu yok, sanki para gelsin de 
nasıl gelirse gelsin. Vatandaşlık bilincinden 
yoksunluk ve bir çeşit kulluk bilinci ve de 
yapılar vatandaş hakkı için değil kul hakkı 
için yapılıyor dedirtecek boyutta. Beton çal, 
demir çal sonra da “inşallah bir şey olmaz” 
de. “Eşeğine sahip olmayana Allah da 
yardımcı olmaz” boşuna denilmemiş” kurtta 
yer, kayıpta olur” misali diyelim mi? Kul 
hakkı için yapılan yapılar vatandaş hakkı için 
yapılırsa daha iyi olur.

Nepotizm, adam seçicilik olduğu sürece 
bu çalma yapılaşmasının önüne geçmek 
zordur. Konunun uzmanının oluru alınmadan, 
ehlinin ve erbabının olurunun dışında yapılan 
yapılar.

Müteahhitlerin çoğunun bilgisiz ve yetersiz 
oldukları ortada bir de buna rant kültür yapısı 
eklenince işin içerisinden çıkılmaz hal alıyor. 
Bütün bu vicdan ve merhametten yoksunluk 
böylesi yapılaşma yaratıyor ki, hele de 20 
yıllık bu AKP şürekâsı altında.

Deprem anı ve sonrası yoksulların 
durumu da şöyle;

Şurası apaçık bir durum ki sağlam yapılar 
ayakta kalıyor. Sağlam olmayan derme, 
çatma yerlerde yoksullar parasal güçleri 
olmadığı için buralarda yaşıyorlar, adına 
yaşama denirse, bu vesile ile depremlerde 
en çok yoksullar etkileniyor. 10, 15 katlı 
büyük binalar ve kumdan, betondan, 
demirden çalınarak yapılan binalar vb gibi 
resmen yoksulları ölüme terk etme demek 
daha doğru olur. 

Depremlerden sonra bu sağ kalan 
insanlar derme, çatma yerlerde, çadır 
kentlerde yaşamak zorunda bırakılıyor 
ki, bu kötü koşullarda yaşamaları birçok 
hastalıkları beraberinde getiriyor. Saraydaki 
de “milli gelirden kişi başına 7 bin kusur 
dolar düşüyor” diye övünüyor. (Milli gelirde 
de bu son iki senede yaklaşık iki bin dolar 
düşüş yaşanmış gibi görünüyor). Ekmek 
isteyene de “demli çay iç!” Deniliyor. Sarayın 
günlük gideri onlarca yoksulu doyurur diyeni 
de mahpushaneye attırıyor. Halklarımız bu 
kepazeliğe ne zamana kadar dur diyecek? 
Kul hakkı yerine vatandaşlık hakkının 
önemini kavradıklarında herhalde!

Fevzi KARTAL
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Li gorî rapora Sezgin 
Tanrikulu, parlemen-
terê CHPyê ya bi 

navê ‘’Cînayetên kar ên li 
Tirkîyeyê’’, di 18 salên desthi-
latdariya AKPyê de 25 hezar 
û 716 karker mirine.

Sezgîn Tanrikûlû, Parle-
menterê Stenbolê yê Partiya 
Gel a Komarî (CHP) rapora 
xwe ya derbarê cînayêtên 
karî ên 18 salan weşandiye.

Tanrikuluyî di rapora xwe 
de gotiye ku ‘’desthilatdarê 
mafê teqawidbûnê û yê 
tazmînatê yên karkeran xis-

tiye nava torbeyê yaseyan û 
daye qebûlkirin û bi vî awayî 
dest daniye ser gelek mafan’’. 
Tanrikuluyî di raporê de diyar 
kiriye ku; ‘’Ger yasa bêqebûl 
kirin wê karkirina bêewle ber-
belavtir bibe. Ji bo karkerên 
emrê wan di bin 25an de ye û 
zêdeyî 50 ye, peymana karên 
demdirêj heya 2 salan bê şert 
û merc dikare were çêkirin.”

Tanrıkuluyî bal kişandiye 
ser raporên cînayetên tê-
kildarî karî yên ji hêla Meclî-
sa Tenduristiya Karkeran û 
Ewlehiya Karî (ISIG) ve hati-
ne amadekirin û diyar kiriye 

ku di navbera salên 2002-
2020ande “tevî sedemên 
pêşîgirtina wan mimkûn bûye” 
herî kêm 25.716 karker miri-
ne.

Li gorî raporê, di sala 
2002an de 146 kes di cîna-
yetên karî de mirine. Ev hej-
mar bi salan zêde bûye û bi 
tevahî 25.716 karker di cîna-
yetên karî de mirine. Hejmara 
karkerên ku di dema nexwe-
şiya koronavirusê de mirine jî 
325 in.

Di raporê de behsa da-
neyên Saziya Ewlehiya Ci-

vakî jî hatiye kirin û wiha ha-
tiye gotin: “Li gorî hejmarên 
ku SGKyê ragihandine, di 
sala 2014an de 494 karker, 
di 2015an de 510, di sala 
2016an de 597 karker bi 
nexweşiyên pîşeyî ketine. 
Her weha hatiye gotin ku di 
2016an de 72 karkerên ku 
nexweşiyên pîşeyî li wan pey-
da bûne ji ber rewşa ‘Bi dem-
kî nikare kar bike’ li ser piyan, 
79 karker jî ji ber rewşa ’Bi 
demkî nikare kar bike’ razandî 
hatine dermankirin. (RT/VU/
FD) BİANET

Depremler de yoksulları vuruyor!

Tanrikulu: Di 18 salan de 25 hezar û 716 karker mirine
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DBB ŞOFÖRLERİ: HAKLARIMIZ GASP EDİLİYOR-2
BÖLÜM-2 ... Rojnameya Newrozİki dönemdir kayyımla yöneti-

len Diyarbakır Belediyesi’ne 
bağlı otobüs şoförleri ile 

çalışma koşulları ve sorunları 
üzerine Rojnameya Newroz 
olarak sohbet etmiştik. Bu 
sohbetin 1. bölümünü önceki 
sayımızda yayınlamıştık, 2. 
bölümü de yine ilgiyle okuya-
cağınızı düşünüyoruz.

Çalışırken Dinlenecek Ye-
rimiz Yok

İş saatleri içerisinde 
dinlenmek ve ihtiyaçların 
karşılanması noktasında 
yeterli bir alt yapının 
olmadığını belirten otobüs 
şoförleri; ‘’Araştırma 
hattında otobüs kullanan 
arkadaşlarımız var mesela; 
inanın tuvalet ihtiyacını dahi 
giderecek yer bulamıyor. 
İnsani koşullarda çalışmak, 
çalışırken yine düzgün bir 
şekilde ihtiyaçlarımızı giderip 
molalarımızda dinleneceğimiz 
bir düzenleme istiyoruz.’’ diyor-
lar.

Ayrımcılık ve Baskı Var
Kayyımların yönetimin-

de olan belediyede siyasal, 
sendikal açıdan ayrımcılık ve 
baskının olduğunu belirten 
şoförler; ‘’Ayrımcılığın alası 
var. Örneğin belediyeye, daire 
başkanlığına gidiyorsun. Se-
nin eski mi yeni mi olduğuna 
bakıyor ona göre muamele 
görüyorsun. Kayyım dönemin-
de başlamışsan ayrı geçmiş 
dönemden kalmışsan veya işe 
iade edilmişsen ayrı davra-
nıyorlar. Kimi arkadaşlarımız 
hareket amiriyken şoförlüğe 
düşürüldü, birçok arkadaşımız 
adeta bir sürgün politikası ge-
reği olarak çalıştığı üst pozis-
yondan alınarak alt pozisyona 
en ağır işlere verildi. Diğer 
yandan yeni gelen personelle-
re HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İŞ’e 
üye olma gibi bir dayatmada 
söz konusudur. Genel İş Sen-
dikası ve ona üye olan işçiler 
üzerinde çeşitli baskı ve ay-
rımcılık uygulamaları gerçek-
leştiriliyor. Sendika temsilcimiz 
buraya gelse otursak konuş-
sak hemen birileri tarafından 
resmimiz çekiliyor, iki gün son-
ra baskı süreci başlatılıyor’’di-

yor. Ayrıca kendilerinin ‘ATM 
Personelleri’ şeklinde tarif 
ettikleri; çalışmayıp kayyım 
yönetimine yakın olduğu için 
maaş almaya devam eden 
kişilerin olduğunu söylüyorlar.

Otobüs Şoförüyüz Ama 
Eve Otostop İle Gidiyoruz

Paydosla birlikte işleri bittik-
ten sonra eve gitmek için bir 
servis sistemlerinin olmadığını 
ifade eden şoförler; ‘’Biz oto-
büs şoförüyüz gün boyu Di-
yarbakır’ı dolaşıyoruz. Gel gör 
ki kendi evimize gece yarısı 
otostop çekerek gitmek zorun-
da kalıyoruz. Kimin arabasına 
bindiğimizi bilmeden, canımızı 
da riske atarak bu durumu her 
gün yaşamak zorunda kalıyo-
ruz.’’  diyorlar.

Araçların Bakımı 
Göstermelik Yapılıyor

‘’Aynı araç 2-3 defa 
belediyenin anlaşmalı olduğu 
Furcanlar Otomotiv’e götürülüp 
getiriliyor. Sorunu halledildi 
diyorlar ama aynı arızayı 
veriyor bir daha götürülüyor. 
Göstermelik bir şekilde araçlar 
servise götürülüp getiriliyor. 
Bununla neyi amaçlıyorlar 
anlamış değiliz.’’

Bizleri Belediye 
Yönetiminden Kimse 
Muhatap Almıyor

Çalışma ortamında 
karşılaştıkları sorunları 
görüşebilecekleri, durumlarını 
soran bir yetkilinin dahi 
olmadığını söyleyen otobüs 
şoförleri ‘’Kaliteli hizmet 
istiyorlar, karşılığını ise 
vermiyorlar’’ diyor.

‘’Belediye yönetiminden 
bir yetkilinin dahi bir gün 
gelip sizin sorunlarınız nedir 
dediğini görmedik, duymadık. 

Bizi insan yerine koyup 
görüşmüyorlar, dinlemiyorlar, 
diyalog kurmuyorlar. Ayrıca 
kimse kimseyi tanımıyor, kim 
nerede ne yetkisinde doğru 
düzgün bilmiyor, herkes 
kendini yetkili ilan etmiş, neyin 
yetkisini nerede kullanıyor 
bilmiyoruz. Bizden kaliteli 
bir hizmet beklediklerini 
söylüyorlar iyi güzel de kaliteli 
hizmet bekliyorsanız karşılığını 
da vermeniz gerekir ama 
vermiyorlar.’’

Arkamdan Sadece 50 Kişi 
Gelse Belediyeye Yürürüm

Sorunlarını tek tek ayrıntılı 
şekilde aktaran işçilere sohbet 
esnasında ‘’Sorunlarınızı din-
ledik pekala bu kadar sorun 
var buna dair işçiler içerisinde 
bir tepki yok mu? Bir şeyler 
yapılmalı konusunda bir hazır-
lığınız var mı?’’ diye sorduğu-
muzda. Tüm işçilerden aldığı-
mız cevap hemen hemen aynı 
oluyor: ‘’Ekmeğimizle tehdit 
ediliyoruz’’

‘’Sendikamıza baskı var, 
kayyım sendikamızı muhatap 
almak istemiyor, bizlerin de 
sendika ile ilişkilerimizi sürekli 
takip ediyor, bir araya gel-
mememiz için elinden geleni 
yapıyorlar. Kendilerine yakın 
HAK-İŞ’i kullanarak işçileri 
bölüyorlar. Bizim sendikamız 
yetkili olduğu halde vali ile gö-
rüşmek için bir hafta uğraşıyor, 
kapılar açılmıyor. Sendikamızı 
baskıladıkları gibi bizi de ek-
meğimizle, işten atmakla tehdit 
ediyorlar. Siyasal etkinliklere 
katılmak istiyoruz ama her 
yerde ifşa etmek için hazır kıta 
bekleyen ihbarcılar, ispiyoncu-
lar var. Ama kendi etkinlikleri 
olduğu zaman telefonla ara-
nıyoruz, katılmamızı zorun-
lu tutuyorlar. Sosyal medya 

kullanamıyoruz, kullanırken 
çekiniyoruz, bir şey yazmayı 
bırak bir beğeni yaparken bile 
on kere düşünüyoruz. Birlik 
sorunumuz var, eskiden kon-
tak kapatıp, garajdan çıkmayıp 
haklarımızı arardık ama şimdi 
öyle bir şey yok. Birçok insanı 
sindirmişler, kolay değil bu sü-
reçte işsiz kalmak ama benim 
arkamdan sadece 50 kişi gel-
se bu anlattığım sorunlar üze-
rine taleplerimizi iletmek için 
belediyeye yürürüm.’’

Bir Maskeyi Bir Hafta Kul-
lanıyoruz

Şoförler; korona sürecinin 
başladığı günlerde en azından 
üç adet maske verildiğini 
ancak sürecin devamında ise 
düzensiz bir şekilde ortalama 
bir adet maskeye düştüğünü 
ifade ediyorlar.

‘’Bir tane maskeyle bir 
hafta idare ediyoruz. Her 
gün yüzlerce insanla temas 
ediyoruz. Maskelerin ömrü 
normalde iki saattir hemen 
değiştirmek gerekiyor ama 
biz değil iki saat  ancak bir 
hafta sonra değiştirebiliyoruz. 
Hayatımızı riske ettiğimiz 
bir ortamda hizmet etmeye 
çalışıyoruz ama maske bile 
çok görülüyor bize. Ayrıca 
verdikleri maske hiç koruyucu 
ve kaliteli değil. Bedava 
verseler almak istemezsin 
ama mecbur kullanıyoruz. 
Bu süreçte 40 arkadaşımız 
koronaya yakalandı, şükür 
ölen olmadı. Ancak karantina 
sürecinde arkadaşlarımızın 
hakkı olan yevmiyeleri ve 
sigorta girişleri durduruldu, 
kendi imkanlarıyla o süreci 
yani 14 günlük karantinayı 
geçirmek zorunda kaldılar. 
Koronaya yakalanmışız 
ama raporlu sayıldık. Sağlık 
birimleri otobüs şoförlerini 
test etmiyor, oysa bizim her 
gün test edilmemiz gerekir 
çünkü sürekli yüzlerce 
insanı taşıyoruz. Hem 
kendimiz potansiyeliz hem de 
başkalarından bize bulaşma 
riski var’’ 

Rojnameya Newroz \ 
Yaşar Kazıcı – Kendal 
Şimşek



Zuhal Esra Bilir / www.kadinisci.orgKONDA tarafından Türkiye’de 
yapılmış, temsil gücü oldukça 
yüksek bir çalışma, kadınla-

rın ve erkeklerin toplumun iki ucu-
na doğru ayrıldığına işaret ediyor. 
Erkekler, kentlerde kamusal hayatta 
aktif, eğitimi ve geliri yüksek, kay-
naklara erişimi ve metalara sahipliği 
daha fazla olan tarafta yoğunken; 
kadınlar eğitim düzeyi ve geliri daha 
düşük, daha dindar ve muhafazakâr, 
kırsalda, toplumsal hayata az katılan 
tarafta yoğun bulunuyor (KONDA, 
2019). Bu kutuplaşmanın en belirgin 
nedenlerinden biri olan, Türkiye’de 
kadınların işgücüne katılım ve istih-
dam oranları tarihi, sosyal, kültürel 
ve ekonomik faktörlere bağlı olarak 
düşüktür. Hükümetlerin politika ve 
programlarında kadınların istihdam 
oranlarını artırmaya vurgu yapılsa da 
işsizlik oranları ve korunmasız çalış-
ma biçimleri artmaktadır.

Düşük ücretli güvencesiz
Türkiye’deki işçilerin sosyal, kül-

türel, siyasal eğilimlerini, çalışma ve 
yaşam koşullarını, kanaat ve tutumla-
rını anlamaya yönelik bir diğer çalış-
mada, çalışan kadınlara ilişkin veriler 
dikkat çekicidir. Çalışma hayatına 
giren kadınların lise, meslek yükse-
kokulu ve yüksekokul mezunu olma 
oranları erkeklere göre yüksektir. An-
cak kadınlar, erkeklerin iki katından 
daha fazla oranda eğitim seviyeleri ile 
ilgili olmayan işlerde çalışmak duru-
munda kalmaktadır ve eğitim durum-
larıyla yaptıkları işin niteliği örtüşme-
mektedir. Bu durum, kadın emeğinin 
hala vasıflı işlerde değil daha düşük 
ücretli ve niteliksiz, düzensiz ve gü-
vencesiz işlerde yoğunlaştığını, daha 
fazla kayıtdışı istihdam edildiğini ve 
sendikal korumadan yoksun oldu-
ğunu ve işyerinde bakım desteğinin 
olmadığını göstermektedir (Çelik & 
Koçak, 2020).

Aynı çalışmanın diğer verilerine 
göre Türkiye’de her dört kadından biri 
çalışma yaşamında cinsiyet temelli 
ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor. Ne-
redeyse her iki kadından biri her an 
işini kaybetme riski nedeniyle korku 
içindedir. Yine her dört kadından biri 
adil bir ücret almadığını düşünmek-
tedir. Bununla birlikte, Türkiye’de 
kadınların güvenceli ve tam istih-
dam koşullarını sağlayan işlerde yer 
alamamasının nedenleri arasında 
iş-yaşam dengesinde cinsiyetler 
arasındaki uçurum oldukça belirgin-
dir.  Özellikle ücretsiz hane içi işlerde 
kadınlar erkeklerden çok daha fazla 
zaman harcıyorlar. Bu uçurum, kadın-
ların işgücüne katılımındaki düşük-
lüğü, cinsiyetçi işbölümü ve kamusal 
bakım hizmetlerinin yetersizliği gibi 
yapısal sorunlar ve çalışma koşul-
larının eğretiliği ile ilişkilidir (KEFA, 
2019).

Hizmet ve satış elemanları ilk 
sırada

Bütün bunlara bakıldığında, 
kadınlar ne pahasına olursa olsun 

(güvencesizlik, sigortasızlık, düşük 
ücret, vs.) kendilerinin ve ailelerinin 
geçimlerini sağlamak için işlerini 
kaybetmek istememektedir. Bu korku, 
özellikle ekonomik kriz dönemlerinde 
ağırlaşan çalışma koşullarına sessiz 
kalmalarına yol açarak, piyasadaki ve 
ev içindeki kadın emeğinin sömürü-
sünü artırır. Bu bakımdan güvenceli 
iş ile güvenceli gelecek hakkı için 
kadınların örgütlülüğünün ne denli 
yaşamsal önemde olduğu ortadadır.

2019 yılı için Türkiye’de kadın iş-
gücünün genel durumuna bakıldığın-
da, 15 yaş üzeri kadınların işgücüne 
katılımları %34,4 iken istihdama ka-
tılım oranları %28,7’dir. İşsizlik oranı 
ise aynı grup kadınlar için %16,5’dur.
[1] Türkiye, özellikle kadınların işgü-
cüne katılım oranı ile AB ve OECD 
üye ülke ortalamalarının çok altında 
bir orana sahiptir.[2] Bu oranlarla Tür-
kiye daha çok Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika (MENA) ülkelerine yakın bir 
durumda görünüyor. Özellikle kadın-
ların %55,65 inin ev işleriyle meşgul 
olduğu için işgücüne dâhil olama-
dıkları düşünüldüğünde, sorunun 
yapısal çözümlere ihtiyacı olduğunu 
söylemek mümkündür. İstihdamdaki 
kadınların Uluslararası Standart Mes-
lek Sınıflamasına  (ISCO 08) göre 
dağılımına baktığımızda ise Şekil 1 
de görüldüğü gibi Hizmet ve Satış 
Elemanları %21,45 ile birinci sıraday-
ken onu %19 ile nitelik gerektirmeyen 
işlerde çalışanlar takip ediyor.

1980 sonrası neoliberalleşen Tür-
kiye ekonomisinde, hizmet sektörü 
kadın istihdamının en yüksek olduğu 
sektördür. 2004-2014 arasında kadın 
istihdamının artış gösterdiği alanların 
başında üçte birden (%33.1) yarıya 
(%50) yükselen hizmet sektörü gel-
mektedir (Toksöz, 2016). Bu artış sa-
nayideki artışın yaklaşık beş katıdır.

Hizmet sektörü hem kadın istih-
damının en yüksek olduğu hem de 
önceki yıl çalışıyorken işgücü piyasa-
sından çıkan kadınların en az olduğu 
sektördür. Benzer şekilde yükseko-
kul, fakülte ve üzeri eğitimli kadın-
larda da işgücünden çıkma oranı 
düşüktür. Eğitimli kadınların en çok 
ve uzun sureli istihdam edildiği sektör 

hizmet sektörüdür. Hizmet sektörü 
kapsamındaki mesleklere bakıldığın-
da profesyonel meslek gruplarındaki 
kadınlarda işgücünden ayrılma oranı 
en düşüktür. Hizmet ve satış eleman-
ları ise %20,1 ile en yüksek 4. mes-
lektir (KEFA, 2018).

Kadınların en fazla istihdam edildi-
ği hizmet sektörü alanlarının başında 
toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 
hizmet alanları yer alırken; peraken-
de ve ticaret alanları, turizm ve mali 
hizmetler ile birlikte ikinci sırada yer 
almaktadır. Kentsel kadın istihda-
mının mesleklere göre dağılımına 
bakıldığında ise, kadınların en yük-
sek oranda istihdam edildiği meslek 
grubu hizmet ve satış elemanlığıdır. 
Lise ve üzeri eğitime sahip olan 
kadınların dörtte birine yakını hizmet 
ve satış elemanı olarak çalışmaktadır 
(Toksöz, Dedeoğlu, Parmaksız, & 
Bahçe, 2014).

Cinsel tacize karşı korumasız
Kadınların yoğun şekilde istihdam 

edildiği hizmet sektöründe çalışma 
ve istihdam koşulları çoğunlukla 
eğretileşme eğilimini yansıtır. Hizmet 
sektöründe çalışan kadınlar çoğun-
lukla işe ve meslek seçimine yönelik 
tutumları ve ağır çalışma koşulları 
bakımından eğreti koşullarda çalış-
maktadırlar. Düşük ücretlerle uzun 
çalışma süreleri karşısında iş ve 
aile yaşamı dengesini kuramayıp 
sağlık sorunları ve meslek hastalık-
ları yaşarlar. İş yerlerindeki denetim 
mekanizmaları; iş güvencesizlikleri ve 
geleceğe yönelik yaşam belirsizlikleri; 
cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve cinsel 
tacize karşı korunma yoksunlukları 
yaşadıkları eğretileşmeyi derinleştirir. 
Maruz kaldıkları hak ihlalleri ve eşit-
sizliklere karşı geliştirdikleri mücadele 
stratejileri; sektördeki sendikal örgüt-
lülüğün düşük olmasının etkisiyle bi-
reysel ve geçici çözümler olarak kalır. 
Ücretli bir işte çalışmaya yükledikleri 
anlam ve gelecekten beklentileri 
bakımından da bu çalışma biçiminin 
kadınlara güvencesiz bir yaşam sun-
duğu görülmüştür (Bilir, 2018).

Bu durumun kadınların yoğun ola-
rak istihdam edildiği, birbirinden çok 
farklı görünen hizmet sektörü alanla-

rında çok benzer olduğu görülmek-
tedir. Bir tıp doktoru kadının yaşadığı 
tükenmişliğin çok benzer ifadelerle 
AVM’de çalışan satış görevlisi bir 
kadından da duyuluyor olması (KEIG, 
2015; Bilir, 2018), kadınlara sunu-
lan istihdam alanlarının eğretiliğini 
görmeyi ve prekarya tartışmalarını 
feminist perspektiften ele alan çalış-
malar yapmayı gerektirmektedir.

Yukarıda Türkiye’deki hizmet sek-
töründe kadın istihdamının durumu 
kısaca anlatılmıştır. İlerleyen zaman-
larda, oldukça heterojen bir yapıda 
olan ve birbirinden çok farklı eğitim 
ve gelir düzeyindeki kadın grupları-
nın istihdam edildiği bir alan olarak 
hizmet sektöründe bu farklılıkların ve 
benzerliklerin izini sürmeye çalışan 
yazılar yer alacaktır.

KAYNAK: https://www.kadinisci.
org/2020/11/16/hizmet-sektorunde-kadin-is-
tihdami/
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İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahalle-
si’nde kurulan semt pazarında 
etikete bakıp çıkmakla yetinen 

yurttaşlar, kriz nedeniyle mutfak 
masraflarını kısmak zorunda kal-
dıklarını söyledi.  

Ekonomik krizin günden güne 
etkisinin arttığı  Türkiye’de insan-
lar geçim sıkıntısı yaşıyor. İşsizli-
ğin yoğun olduğu kentlerden biri 
olan Van’da pandemiyle birlikte iş 
bulmak neredeyse imkansız. Sı-
nır kapısının kapalı olması, tarım 
giderlerinin yüksekliği, yayla ve 
meralardaki yasaklar nedeniyle 
hayvancılığın bitme noktasında 
olduğu kentte surum içler acısı. 
Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şe-
refiye Mahallesi’nde kurulan semt 
pazarında ise hem alıcı hem satıcı 
zor günler yaşıyor. Kurulan semt 
pazarında alışveriş yapan yurttaş-
lar, yüksek fiyat karşısında sadece 
etiketlere baktıklarını, kısıtlamala-
ra rağmen geçinemediklerini ifade 
etti. 

İKİ POŞETE 50 TL HARCADI
Aldığı 700 TL’lik yaşlılık maa-

şıyla pazarda alışverişe çıkan Ke-
mal Ağırbaş (77), yüksek fiyatlar 
karşısında ancak iki poşet ürün 
alabildiğini ifade etti. Kış mevsi-
minin gelmesiyle birlikte daha bir 
zorlanacaklarını söyleyen Ağırbaş, 
“Ekonominin durumu hiç iyi değil. 
Artık bir şey alamıyoruz. Pahalı-
lık bizi adeta çökertti, etiketlere 
bakmakla yetiniyorum. 50 TL har-
cadım ancak iki poşet ürün alabil-

dim. Bu kışı nasıl atlatacağız Allah 
bilir” dedi. 

‘2 TORBA PATATESLE İDARE 
EDECEĞİZ’

Daha önceki yıllarda kış için 8 
torba patates aldıklarını belirten 
Ağırbaş, şimdi ise sadece 2 torba 
alabildiklerini söyledi. Ağırbaş, 
“7 ay boyunca bu patatesle artık 
idare edeceğiz. Hepimiz perişan 
durumdayız. İş yok, güç yok. 
Gençlerimiz tüm kış boyunca evde 
kalıyor ta ki ilkbahara kadar. İlkba-
har ayına kadar gelir olmadan na-
sıl geçineceğiz. Neyle geçineceğiz 
ne yiyeceğiz. Şuan yaşlılık maaşı 
alıyorum. Bu maaşla iyi kötü geçi-
niyorum. 12 çocuğum var. Bazıları 
evli bazıları da öğrenci. Artık öğ-
renci okutacak durumda değiliz. 
Hepsi de evde oturuyor. Tek iste-
ğimiz ekonominin düzelmesi ve iş-
sizliğin azalmasıdır” diye konuştu.

MUFTAKTAN KISIYOR
Pazara geldiğinde cebindeki 

paranın hemen eridiğini söyleyen 
Gönül Soçin de, artan hayat pa-
halılığından dolayı mutfaktan kıs-
tığını dile getirdi. Soçin yaşadığı 
zorlukları şöyle sıraladı:” Pazara 
alışveriş için çıktım. Artık bir şey 
alınmıyor. Cebindeki para hemen 
bitiyor. Domates ve biberin kilosu 
5 TL olmuş. Bu durum mutfağa da 
yansıyor. Geçen yıl iki katı aldığı-
mız ürünün, bu sene ancak yarısı-
nı alabiliyoruz. Mesela her yıl kış 
için konserve ve turşu tutuyordum. 

Bu yıl her şey pahalı olduğu için 
yarısını ancak tutabildim. Sadece 
ben değil herkes aynı durumda. 
Eskiden 100 TL’ye  8-9 bidon tur-
şu tutuyordum. Bu yıl o parayla 
ancak 2 bidon tuttum. Her şey 
artıkça mecburen mutfaktan, bo-
ğazdan, evin giderinden ya da 
elbiseden kısmak zorunda kalı-
yoruz.  Her şeyden kısmamıza 
rağmen yetmiyor. 3 tane çocuğum 
var. Bir çocuğum üniversiteye 
hazırlanıyor. Biri lise bir diğeri de 
daha ilkokulda. Bunun üstüne 
eğitim masrafı da binince iyice 
zorlanıyoruz. Ayın yarısında artık 
durma noktasına geliyoruz.” 

 ‘İŞ YAPAMIYORUZ’

Yıllardır semt pazarında esnaf 
olan Nedim Soylu ise, insanlarda 
para olmadığı için, iş yapamadık-
larını anlattı. Soylu, “Pandemiden 
dolayı pazarda artık eskisi gibi iş 
yok. Ben de burada patates ve 
soğan satarak geçinmeye çalışı-
yorum. İş olmayınca millete para 
da olmuyor.  Bu durum bize de 
yansıyor. Eskiden günlük 2 bin TL 
iş yapıyorduk; şimdi 200 -300 TL 
ancak iş yapıyorum, o da kurtar-
mıyor. Geçim çok zor olmuş artık” 
diye ifade etti. (MA)

DİSK-AR, TÜİK’in açıkladığı 
2020 Ağustos işgücü 
istatistiklerinin ardından işsizlik 

ve istihdamın görünümü raporunu 
yayınladı. Raporda, istihdamın bir 
yılda 975 bin kişi azaldığını duyurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-
AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı Ağustos 2020 iş-
gücü istatistiklerinin ardından kendi 
araştırma raporunu yayınladı.

DİSK-AR “Mızrak Çuvala Sığ-
mıyor! İşsizlik Artıyor, İstihdam 
Azalıyor!” başlığıyla yayınladığı 
raporda TÜİK’in yüzde 13,2 olarak 
gerçekleştiğini açıkladığı işsiz 
sayısının gerçeği yansıtmadığını 
ifade etti.

Geniş tanımlı işsizlik oranının 
26,7 olduğunu açıklayan DİSK-AR, 
Ağustos 2020 döneminde işsiz sayı-
sının 9 milyon 577 bine yükseldiğini 
duyurdu.

“Kısa çalışma ve ücretsiz izin 
ödeneği alan işçiler işsiz sayılmı-
yor”

 DİSK-AR raporunda şu ifadelere 
yer verdi:

“TÜİK açıkladığı dar tanımlı 
işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Co-
vid-19’un istihdam üzerinde yarattığı 
tahribatı yansıtmıyor, tersine saklı-
yor. Nisan 2020’den bu yana uygula-
nan işten çıkarma yasağı nedeniyle 
TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik 
verileri işgücü piyasalarındaki gerçek 
tabloyu yansıtmıyor.

“TÜİK’in dar tanımlı (resmî) iş-
sizlik oranı ve işsiz sayısı Covid-19 
döneminde yaşanan istihdam ve iş 
kaybını yansıtmayan ve tamamen 
TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniğinin 
yetersizliğinden kaynaklanan bir 
sonuçtur.

“TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniği 
Covid-19 gibi bir salgının etkilerini 
yansıtmaktan uzaktır. TÜİK, sadece 
araştırmanın yapıldığı referans haf-
tasından geriye doğru 4 hafta için-
de iş arayanları işsiz sayıyor. Oysa 
Covid-19 döneminde işten çıkarma 
yerine yaygın olarak kısa çalışma 
ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği uy-
gulanması nedeniyle milyonlarca işçi 
çalışmadığı halde istihdamda gözük-

mektedir.
“TÜİK’in yöntemine göre, kısa 

çalışma ödeneği ve ücretsiz izin 
ödeneği alan işçiler iş aramadıkları 
için işsiz sayılmıyor. İŞKUR’a 
göre bugüne kadar yaklaşık 3,5 
milyon işçi kısa çalışma ödeneği 
ve 2 milyon 45 bin işçi de ücretsiz 
izin ödeneği (nakdi ücret desteği) 
aldı. Ancak TÜİK bu işçileri 
istihdamda kabul ediyor.

“Öte yandan kısa çalışma ödene-
ği alamayan, kayıt dışı veya kendi 
hesabına çalışıp işsiz kalanların 
önemli bir bölümü ise Covid-19 ne-
deniyle iş arama eğiliminde olmadı-
ğından işgücü piyasası dışına çıktı-
lar. TÜİK onları da işsiz saymadı.  

DİSK-AR’ın raporda yer alan özet 
bulgular şöyle:

o Ağustos 2020’de de Covid-19 
ve ekonomik krizin işgücü piyasaları 
üzerindeki tahribatı sürüyor.

o DİSK-AR, ILO’nun yöntemini 
esas alarak Covid-19’un yarattığı 
gerçek istihdam kaybını ve işsizliği 
hesapladı.

o Covid-19 etkisiyle revize edil-

miş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş 
kaybı Ağustos 2020’de 10,5 milyon 
olarak gerçekleşti!

o Revize edilmiş geniş tanımlı 
işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,3 olarak 
hesaplandı.

o Covid-19 Ağustos 2020’de 
en az 2 milyon 159 bin yeni eşdeğer 
istihdam kaybına yol açtı.

o Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,6 
milyona yükseldi.

o Geniş tanımlı işsizlik oranı 
yüzde 26,7 olarak gerçekleşti.

o İstihdam bir yılda 975 bin kişi 
azaldı.

o İstihdam oranı yüzde 43,9›a 
geriledi.

o İşbaşında olanların sayısı 
son bir yılda 1 milyon 471 bin kişi 
azaldı.

o Ümitsiz işsizlerin sayısı bir 
yılda 613 binden 1 milyon 331 bine 
yükseldi.

o Kadınlar Covid-19’dan daha 
fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 
7, kadın istihdamı yüzde 5,1 azaldı.

‘Kriz nedeniyle mutfak masrafları kısılıyor’

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,6 milyon


