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İŞSİZLİK ve PAHALILIKLA 

       SAVAŞ DERNEĞİ 

 

Sevgi ve saygıdeğer emekçi halkımız, 

AKP’gillerin uyguladığı ekonomik politikalar yüzünden her geçen gün 

yoksullaşıyorsun, alım gücün azalıyor. İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde yaşatılıyorsun. Bu 

da yetmezmiş gibi sırça saraylarda saltanat sürenler siz emekçi halkımıza porsiyonları küçültme 

tavsiyesinde bulunuyor. Bu ne vicdansızlıktır, bu ne aymazlıktır, zaten kıt kanaat geçinmek 

zorunda kalan halkımızla, iş bulamayan işsizimizle, Asgari Ücret adı altında Sefalet Ücreti ile 

geçinmek zorunda bırakılan işçimizle dalga geçmektir bu. 

Sevgi ve saygıdeğer emekçi halkımız, 

Her geçen gün artan fiyatlar yüzünden alım gücü düşen, 2825 Liralık Asgari Ücret adı 

altındaki Sefalet Ücretini halkımıza reva görenler, yandaşlarına 5-6 maaşlı arpalıklar vererek 

kıyak geçmektedir. Oysa ülkemizde resmi rakamlara göre %13, gerçekte ise %30 oranında 

işsizlik vardır. Enflasyon ise yine resmi rakamlara göre %18, gerçekte ise%30-40 civarındadır.  

Yani her geçen gün İşsizlik ve Pahalılık durmadan artmaktadır. Bunun sorumlusu biz emekçiler 

değiliz. Ancak bunun sıkıntısını eziyetini biz emekçiler çekmekteyiz. Bunun sorumlusu 

Parababalarının sömürü ve soygun düzeninin bekçiliğini yapan AKP’gillerdir. Yıllardır bu 

ülkenin yeraltı-yerüstü zenginliklerini yerli-yabancı Parababalarına yeyim ettiler. 

Ormanlarımızı, akarsularımızı, doğayı talan ettiler. Ülkemizin her karış toprağını yağmaladılar. 

Kuvayı Milliye yadigarı fabrikalarımızı, işletmelerimizi ya kapattılar ya da yandaşlarına 

komisyonlarını da alarak peşkeş çektiler. Onlar Karun gibi zenginleşirken, emekçi halkımız her 

geçen gün yoksullaştı ve yoksullaşmaya devam ediyor. Emeklilerimiz Asgari Ücreti bile 

bulmayan emekli maaşları ile geçinmeye çalışıyor. Birleşik Kamu İş’in yaptığı araştırmaya 

göre Açlık Sınırı 3 bin 513 TL. Yoksulluk sınırı ise 12 bin 195TL’ye yükseldi. Açlık sınırı yedi 

ayda 367 lira, yoksulluk sınırı bin lira arttı. Halkımız her geçen gün bu İşsizlik ve Pahalılık 

Cehenneminde boğuşurken bir de kötü yönetilen, daha doğrusu yönetilemeyen Pandemi 

koşulları da eklenince durum daha da vahim bir hal aldı. Milyonlarca işçi işsizler ordusuna 

katıldı. İşçilerden kesilerek oluşturulan İşsizlik Fonu Kısa Çalışma Ödeneği adı altında 

işverenlerin çıkarına kullanıldı. Kısa çalışma ödeneği altında işçilere düşük ödemeler yaptılar. 

Yani Pandemiyi de kendileri için fırsata çevirdiler. Pandemide en çok sıkıntıyı çeken yine 

emekçi halkımız olmuştur. 

Sevgi ve saygıdeğer emekçi halkımız, 

En basit hesapla Asgari Ücret yürürlüğe girdiği zaman 1 dolar 7 lira 43 kuruş idi. 

Bugünkü rakamlara göre 1 dolar 8 lira 70 kuruş civarındadır. Diğer bir deyişle Ocak ayında 

Asgari Ücret 380 dolar iken bugünün rakamları ile 325 dolar yapmaktadır. Yani Asgari Ücret 

55 dolar erimiştir. Dolayısıyla Asgari Ücret ile çalışan bir işçi 55 dolar daha fakirleşmiştir. Bir 

de bunun üstüne Elektriğe, Doğalgaza, Akaryakıta yapılan fahiş zamlarla emekçi halkımızın 

alım gücü iyice düşmüştür. Öyle ki çarşı, pazar fiyatları her geçen gün el yakmaktadır. Emekçi 

halkımız temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Kısacası parababalarının sömürü 

ve soygun düzeni demek, İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm demektir. Her kim ki, hangi siyasi 

parti ya da hareket ki bu sömürü ve soygun düzenini savunuyor, koruyor onlar bu halkın 

düşmanıdır.  

Sevgi ve saygıdeğer emekçi halkımız, 



İşte bu İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminden kurtulmanın ve insanca yaşamanın tek yolu 

bu sömürü ve soygun düzenine karşı örgütlü mücadele etmektir. Bugün yaşadığımız bu 

cehennemin sebebi insani hiçbir değer taşımayan Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgan 

sermayenin soygun ve sömürü düzenidir. Bu insanlık dışı sömürü ve soygun düzenine karşı 

yaşamın her alanında örgütlü mücadele etmeliyiz. Müzmin işsizlik, azgın pahalılık yok 

edilmedikçe mutlu olamayız. Derneğimiz bunun için mücadele ediyor. Unutmayalım ki 

“Örgütsüz Halk Köle Halktır. Örgütlü Halk Yenilmez!” 26.07.2021 

İŞSİZLİĞE PAHALILIĞA ZAMA ZULME SON! 

ZAM ZAM ZAM UCUZLUK NE ZAMAN! 
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