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İşçiler, emekçiler, kardeşler!
Siyasi iktidarın uyguladığı yoksullaştırma politikası nedeniyle Türkiye işçi sı-

nıfı çetin ve çileli günlerden geçiyor. Yaşadığımız tüm sorunlar büyüyerek katla-
nılmaz hale geliyor. Mutfakta yangın var! Enerjiden gıdaya zam fırtınası dinmek 
bilmiyor. Yoksulluk çığ gibi her geçen gün büyüyor. Yolsuzluk ve rüşvet bataklı-
ğının büyümesi, yoksulluk çukurunun genişlemesi, baskı ve yasakların artması, 
genç kuşakların kendini geleceksiz hissetmesi nedeniyle toplumun üzerine bir 
karamsarlık çökmüş durumda; emekçiler kendilerini çaresiz ve çıkışsız hissedi-
yorlar. Öte yandan bu ağır tablonun sorumlusu olan siyasi iktidar duyarsızlık 
ve umursamazlık içerisindedir. Yarına dair sahte hayaller dağıtan iktidarın tüm 
önceliği sermaye sınıfını daha zengin etmek, yoksuldan alıp zengine vermektir! 
Artık Yeter!

Siyasi iktidar yıllardır Türkiye’nin büyük güç haline geldiğini, Avrupa’nın bizi 
kıskandığını propaganda ediyor. Aç tavuğun kendini darı ambarında sanması 
gibi bizim de kendimizi bu yalanlarla avutmamızı bekliyor! Oysa gerçek çok 
başkadır: Türkiye 2000 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Aradan 
geçen 22 yılda daha yukarı tırmanmadığı gibi, bugün 21. sıraya düşmüştür; 
2022’nin sonunda ise 23. sıraya gerileyeceği öngörülüyor. Cumhuriyet tarihin-
de ilk kez kişi başı gelir 7 yıl art arda düşüş gösterdi. Özetle işçi sınıfı, Türkiye 
tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yoksullaşma dalgası altında nefes almaya 
çalışıyor.

Kardeşler! 
Siyasi iktidar, patronlar sınıfının kârını büyütmek için işçi ve emekçileri yok-

sulluğa sürükleyen politikalar izliyor, sorunlarımızı alabildiğine büyütüyor. 2018 
yazında patlak veren krizle birlikte hızlanan yoksullaşma, son birkaç yılda şid-
detini alabildiğine arttırarak bir çığa dönüştü. Lira uçurumdan düşercesine de-
ğer kaybetti, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı katlanarak arttı, artıyor! Türkiye’de 
son 16 yılda resmi enflasyonun 5 kat, gıda enflasyonunun ise 9 kat artması na-
sıl açıklanabilir? Resmi enflasyon son 24 yılın zirvesine çıkarak yüzde 80’i geçti. 
Gıda enflasyonu ise yüzde 140’ı buldu. Üstelik bunlar resmi rakamlardır. Ger-
çek enflasyon bugün yüzde 180’in üzerindedir. Bu tablo nasıl sürdürülebilir? 
Ama maalesef enflasyon dizginlerinden boşalarak yükselmeye devam ederken, 
yaşadığımız ekonomik yıkım her geçen gün daha fazla büyüyor. 

Ortada siyasi iktidarın işçi sınıfına yönelik apaçık bir yoksullaştırma saldırısı 
vardır. Enflasyon rekor üzerine rekor kırarken işçi ücretleri aynı oranda arttı-
rılmadı, baskılandı. 2022 Ocak ve Temmuzunda asgari ücrete yapılan toplam 
zam oranı gerçekte yüzde 69,9’dur. Gerçek enflasyon oranı olan yüzde 181 ra-
kamından bunu çıkardığımızda asgari ücretin nasıl büyük bir kayba uğradığını 
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görürüz. Ve bu gördüğümüz bizim yoksullaşmamızdır aynı zamanda. 
Kardeşler!
İşçi sınıfı yoksulluk çukurunun en diplerine doğru itiliyor! Bu sömürü düze-

ninde bir yanda yoksulluk öbür yanda ise zenginlik büyür! İşçi ve emekçilerin 
cebinden çıkan paralar buhar olup uçmuyor, sermaye sahiplerinin kasasını dol-
duruyor. Bankacılık sektörünün 2022’nin ilk altı ayındaki net kârı, bir önceki 
döneme göre yüzde 400 artarken, imalat sanayii patronları kâr rekorları kırıyor-
lar! Müteahhitler milyon dolarlık rant ve yıkım projeleriyle semirdikçe semiriyor. 
Vergilerimizle oluşan bütçe; teşvik, kolaylık, destek adı altında doymak bilmez 
patronlara akıyor. 

Sonuç bellidir: Türkiye, gelir eşitsizliğinde Avrupa’da ilk sıraya yerleşmiş-
tir. Son 7 yıldır Türkiye’nin gayri safi hasılası küçülmesine rağmen patronların 
kâr rekorları kırması, işçi sınıfının nasıl yoksullaştığının bir başka göstergesidir. 
Nitekim TÜİK’in verilerine göre emeğin milli gelir içindeki payı 2020’nin ikinci 
çeyreğinde yüzde 37 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 25’lere gerilemiştir. 
Aynı dönemde sermayenin payı yüzde 42,8’dan yüzde 54’e yükselmiştir. Me-
sele yeterince açıktır: Emek kaybederken sermaye palazlanmıştır! 

Sendikaların verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin liraya 
dayanırken yoksulluk sınırı 23 bin liraya yaklaşmıştır. İşsizlik 8 milyon bandına 
otururken emekçilerin borç yükü taşınamaz olmuştur. Bugün toplumun yüzde 
60’ı borçludur. 2022’nin ilk yarısında kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği 
için yasal takibe düşmüş toplam kişi sayısı 1 milyonu bulmuştur. Emekçiler 
borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bu böyle gitmez, gitmemeli!

İşçiler, emekçiler, kardeşler!
Her şey gün gibi ortadadır. Sonbaharda okulların açılmasıyla emekçi aile-

lerin sırtına yeni ve daha ağır yükler bindi, binecek. Akaryakıt, elektrik, doğal-
gaza yapılan zamlar nedeniyle faturalar iyice el yakıyor. Yüzbinlerce üniversite 
öğrencisi yüksek yurt masrafları ve ev kiralarıyla başa çıkamıyor. Temel gıda fi-
yatları artmaya, bu da emekçilerin yoksulluğunu büyütmeye devam ediyor. Bu 
tablo, hangi partiye oy vermiş olursa olsun emekçiler için bir yıkım tablosudur. 
2018’den bu yana tekrar ediyoruz: Yaşadığımız yoksulluk geçici değil, kroniktir! 
O günden bugüne korkunç bir şekilde yoksullaşma söz konusudur ve yıkımın 
büyüğü kapımızın eşiğindedir.

Peki, ne yapacağız? Türkiye işçi sınıfı eli kolu bağlı oturup bu yoksulluğu 
kabul etmeyecek, etmemelidir! Mutlak yoksulluğa, sefalete sürüklenmeye rıza 
gösteremeyiz. Büyüyen yoksulluk çığına, işsizliğe, geleceksizliğe, baskı ve ya-
saklara karşı harekete geçmekten başka seçenek yoktur! 

İçinden geçtiğimiz krizli, fırtınalı ve çalkantılı süreçte işçi sınıfının tek güven-
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cesi örgütlü gücüdür. Birilerinin gelip bizi kurtarmayacağını bilerek harekete geç-
mek ve inisiyatif almak zorundayız. Yoksulluk kışı yaşadığımız şu günlerde kabu-
ğumuzdan çıkmak artık bir zorunluluktur. Daha fazla yan yana gelmeli, birliğimizi, 
örgütlülüğümüzü ve dayanışma ağlarımızı güçlendirmeliyiz. Kendi sınıf örgütleri-
mizde birleşmeden ve sermaye cephesinin karşısına emek cephesi olarak dikilme-
den kazanamayız. UİD-DER tüm işçi ve emekçileri çığ gibi büyüyen yoksulluğa 
karşı mücadeleye çağırıyor.

 � İşçilerin Eriyen Ücretleri Gerçek Enflasyon Oranında Arttırılsın! 
 �Asgari Ücret Dört Kişilik Bir Ailenin İhtiyaçlarına Göre Belirlensin! 
 �Tüm Ürünlere Yapılan Zamlar Geri Alınsın!
 � İşçilerin Elektrik, Su, Doğalgaz Borçları Silinsin! 
 �Emekçiler İçin Parasız Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Elektrik, Su ve Doğalgaz! 
 � İşçilerin Kredi Borçları Dondurulsun!
 �Ev Kiraları Dondurulsun!
 �Tüm Okullarda Ücretsiz ve Sağlıklı Yemek Verilsin!
 �Barınma Sorunu Son Bulsun! Tüm Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz ve 
Nitelikli Yurt!
 � İşçilerin Sendikalaşmasının Önündeki Tüm Engeller Kaldırılsın, Baskı ve 
Yasaklara Son! 
 � İktidarın Emekçileri Aldatma, Oyalama, Sindirme Politikalarına Geçit 
Vermeyelim! 

Şimdi Birlik ve Mücadele Zamanı!


