
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MAYIS 2021  www.mmo.org.tr  

7BİRLİK'TEN

EMEĞİN BAYRAMI KUTLU OLSUN! YAŞASIN 
1 MAYIS!

Fabrikalarda, şantiyelerde, tersane-
lerde, santrallerde, inşaatlarda, tarla-
larda, hastanelerde, ofislerde alın teri 
dökenlerin; yeryüzündeki insana ait 
tüm güzellikleri yaratanların; emeğin 
ve emekçilerin birlik, mücadele, da-
yanışma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı 
kutlu olsun!

Tüm insanlığı tehdit eden küresel 
salgın koşulları, emeğin değerini he-
pimize bir kez daha hatırlattı. Herkes 
evine kapanırken çalışmak zorunda 
kalanlar sayesinde bir kez daha gör-
dük ki emek yoksa üretim yok, emek 
yoksa soframızda ekmek yok, emek 
yoksa iletişim yok, emek yoksa ula-
şım yok, emek yoksa sağlık yok, emek 
yoksa hayat yok…

Hayatı var eden emekçiler ne yazık ki 
hayatları boyunca yokluk ve yoksul-
luk mücadelesi veriyor. Yıllardır de-
vam eden ekonomik kriz, her gün ar-
tan hayat pahalılığı, giderek büyüyen 
işsizlik, katlanarak çoğalan borçlar ne-
deniyle emeğiyle geçinenler yaşam-
larını sürdüremez hale geldi. Salgın 
nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 
kapanmalar nedeniyle, milyonlarca 
emekçi ve küçük esnaf işinden, ekme-
ğinden oldu. İşini kaybetmeyenlerin 
çalışma koşulları ağırlaşıp mesaileri 

uzarken, aldıkları ücretler sefalet dü-
zeyinde kalmaya devam etti.

Siyasal iktidar, ekonomik kriz ve sal-
gın koşulları altında hayat mücadelesi 
veren emekçilerin çalışma ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek yerine, ülke-
nin tüm imkânlarını, sermaye kesim-
lerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, 
uluslararası tekellerin gönlünü hoş 
tutabilmek, yandaşlarının cebini dol-
durabilmek için seferber ediyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan biriken 
paraları, işini kaybetme riskiyle yüz 
yüze kalan emekçilere destek olmak 
için kullanırken cimri olan iktidar, 
merkez bankasının ve hazinenin biri-
kimlerini tefecilerin hizmetine sunar-
ken bonkör davranıyor.

Salgınla kırılan yurttaşlarına aşı sağ-
lamakta beceriksiz olan iktidar, salgı-
nı kendi ihtiyaçlarını karşılamak için 
fırsat olarak kullanmakta hünerli hale 
geliyor.

İşsizliği ve yoksulluğu engellemek için 
üretim tesisleri, fabrikalar, endüstriyel 
yapılar kurma konusunda hiçbir gi-
rişimde bulunmayan iktidar, halkın 
hiçbir derdine derman olamayacak 
çılgın projeleri, garanti paralarla yan-
daş inşaat firmalarına ihale etmek ko-

nusunda hevesle çabalıyor.

Ülke zenginliklerini, doğal güzellikleri 
ve ortak varlıklarımızı korumak konu-
sunda adım atmakta gönülsüz dav-
ranan iktidar, kıyılarımızın, ormanla-
rımızın, madenlerimizin rantiyecilere 
peşkeş çekilmesinde aceleci oluyor.

Tek adam rejiminin bu tercihleri ne-
deniyle, hayatı yaratan emekçiler 
perişan halde yaşarken, emekçilerin 
hayatından çalanlar lüks ve şatafat 
içinde bir dünyada yaşıyorlar.

Emeğe, doğaya ve insanlığa düşman 
bu açgözlü sömürü düzeni hepimizin 
ortak geleceği için en büyük tehdittir. 
İnsanlığın ortak iyiliği ve dünyanın ge-
leceği için bu sömürü düzenine karşı 
emekten, demokrasiden, özgürlük-
lerden ve barıştan yana bir toplumsal 
düzen kurmak hepimizin görevidir.

Emeğimizi ve alın terimizi çalanlara 
karşı, milyonları açlığa ve yoksulluğa 
mahkûm edenlere karşı, halkı baskı 
ve zorbalıkla sindirmeye çalışanlara 
karşı, faşizan tek adam rejimine kar-
şı yan yana, omuz omuza mücadele 
edeceğimiz günlerin hasreti ve umu-
duyla, yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, 
barış ve demokrasi mücadelemiz!.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin KORAMAZ, 1 Mayıs İşçi Bayramı 
nedeniyle basın açıklaması yaparak, 
salgın ve ekonomik kriz koşulları 
altında ezilen emekçilerin sorunlarını ve 
taleplerini dile getirdi.


