
15 �ubatta Kad�köy’de “Krizin Bedelini Ödeme ye ce-
�iz” �iar�yla gerçekle�tirilen mitinge on binlerce i�çi 

kat�ld�. �stanbul’un ve Marmara’n�n dört bir yan�ndan gelen 
i�çi kitleleri krizin faturas�n� ödemeyeceklerini hayk�rd�lar. 
Türk-��, D�SK ve KESK’in üç sendika konfederasyonu ola-
rak ortak bir miting yapm�� olmas� ve on binlerce i�çinin bu 
mitinge kat�lmas� ku�kusuz önemliydi. Önümüzdeki dö-
nem, sermayenin sald�r�lar�na kar�� i�çi kitlelerinin daha 
fazla tepki verece�i ve i�çi hareketinin yükselece�i bir dö-
nem olacakt�r. Ancak patronlar s�n�f� da bo� durmayacakt�r. 
Tüm güçlerini kullanarak mücadelenin yükselmesinin önü-
ne geçmek isteyeceklerdir. Bundan dolay�d�r ki, i�çi hareke-
tini bekleyen tehlikelere kar�� uyan�k olmal�y�z. Türk 
Metal’in temsil etti�i gangster sendikac�l�k bu tehlikelerden 
biridir. 

15 �ubat mitinginde i�çi eylemini baltalamak isteyen 
Türk Metal’de yuvalanm�� Mustafa Özbek etraf�ndaki fa�ist 
çete, gangster sendikac�l�klar�n� bir kez daha tescillemi�ler-
dir. Türk Metal’in mitinge kat�lmas�n�n nedeni i�çilerin ç�ka-
r�n� savunmak de�ildi. Amaçlar� Ergenekon davas� kapsa-
m�nda tutuklanan Mustafa Özbek’e destek vermekti. ��çiler 
tehditlerle Özbek �ovuna ça�r�lm�� ve gelmeyen i�çilerin 
üzerinde bask� kurmak için mitingde yoklama yap�lm��t�r. 
Buna kar��n, mitinge gelen Türk Metal üyesi i�çiler Özbek 
çetesinin sald�r�lar�na ortak olmam��lard�r.

Türk Metal’in ba��nda bulunan Özbek ve çetesi, derin 
devletin, fa�ist güçlerin ve darbeci örgütlenmelerin bir par-
ças�d�r. Bu çete, i�çi s�n�f�n�n ç�karlar�n� savunmak amac�yla 
de�il, metal i�çilerinin yükseltece�i mücadelenin önünü 
kesmek üzere görev üstlenmi�tir. Türk Metal sendikas�, bu-
güne kadar i�çi s�n�f�na yöneltilen sald�r�lar�n hiç birine kar�� 
ç�kmam��t�r. ��çilerin de tepki vermesinin önüne geçmi�, ta-
bandan gelen mücadele iste�ini bast�rm��t�r. Toplu sözle�-

meler i�çilerin de�il, patronlar�n ç�karlar� gözetilerek imza-
lanm��t�r. Türk Metal’e ba�l� i�yerlerinin hiçbirinde i�çiler 
kendi istedikleri temsilcileri seçemiyorlar. Tüm temsilciler, 
patronlarla anla��larak tepeden atan�yor. Ayn� �ekilde, �ube 
ve merkezi düzeydeki yöneticileri seçen ve denetleyen de 
i�çiler de�ildirler. Tam anlam�yla bir çete örgütlenmesi söz 
konusudur. Muhalif ve mücadeleci i�çiler gangster yöntem-
lerle susturulmakta ve patronla i�birli�i yap�larak i�ten at�l-
maktad�r. ��te tüm bunlardan dolay� da patronlar Türk 
Metal’i mücadeleci sendikalara kar�� desteklemektedirler.  

��çi hareketini bekleyen tehlikelerden biri de, bürokratlar 
eliyle s�n�f hareketinin egemenler aras�ndaki kampla�ma 
ekseninde bölünmek istenmesidir. Bürokrasi eliyle sendika-
lar ya AKP’nin ya CHP’nin ya da MHP’nin kuyru�una ta-
k�lmak isteniyor. Oysa i�çi s�n�f� ile patronlar s�n�f�n�n temsil-
cisi olan bu partiler aras�nda hiçbir ortak ç�kar yoktur. 
Sendikalar�n görevi i�çi s�n�f�n�n ba��ms�z s�n�f ç�karlar� te-
melinde hareket etmektir. Sendikalar i�çi kitlelerini �u ya da 
bu düzen partisine oy vermeye de�il, haklar�n� almak üzere 
mücadeleye ça��rmal� ve bu mücadeleyi örgütlemelidirler.

E�er bugün sendikalar�m�z bürokrasi taraf�ndan felce 
u� rat�lm��sa bunun nedeni yeterince örgütlü olamay���m�z-
d�r. Sendikaya üye olmakla görevimizi tamamlam�� olmu-
yoruz. Tabanda yarataca��m�z örgütlülükle sendikalar�m�za 
sahip ç�kmal�, denetlemeli ve i�çi s�n�f�n�n ç�kar�na hizmet 
etmeyen sendikac�lar� ala�a�� etmeliyiz. Bugün önümüzde-
ki en büyük görevlerden biri, tabandaki örgütlülü�ümüzü 
geli�tirip güçlendirerek, bürokrasiyi ve gangster tipi sendi-
kac�lar� sendikalar�m�zdan defetmektir. Bunu yapmaks�z�n 
patronlar�n sald�r�lar�na kar�� koyamay�z. ��ten atmalar� 
durdurmak, krizin bedelini patronlara ödetmek ve haklar�-
m�z� koruyup geli�tirmek istiyorsak sendikalar�m�z� gerçek 
birer mücadeleci i�çi örgütü haline getirmeliyiz! �
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i�çi dayan��mas�i�çi dayan��mas�
Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� Mücadele Birli�i

i�çi dayan��mas�
Bürokrasiyi ve Gangster Sendikac�lar� 

Sendikalar�m�zdan Def Edelim! 

�� ��ten atmalar durdurulsun, i� saatleri dü�ürülsün, herkese i�! 
�� Ücretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!
�� Herkese i� güvencesi sa�lans�n!
�� Sendikas�z çal��t�rmaya son!
�� Asgari ücret vergi d��� b�rak�ls�n, vergiler patronlardan kesilsin!
�� ��çilerin kredi kart�, elektrik, su ve do�algaz borçlar� silinsin!
�� Elektri�e, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yap�lan zamlar geri 

al�ns�n!

�� G�da fiyatlar� ucuzlat�ls�n!
�� Ev kiralar� dondurulsun!
�� Emekçilere paras�z sa�l�k, e�itim, konut ve ula��m!
�� Patronlar�n muhasebe defterleri i�çilere aç�ls�n! Üretimde i�çi 

denetimi!
�� Kriz gerekçesiyle kapat�lan veya tensikata u�rayan fabrikalar 

i�çilerin yönetimine! 
�� ��sizlik sigortas� fonu i�çi yönetimine! 
�� ��sizlik sigortas� ödene�i i� buluncaya kadar ödensin!

Acil Taleplerimiz �çin Mücadeleye
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Türk Metal’in Gangster 
Sendikac�l���na Kar�� Sava�al�m!
 �Bir grup metal i�çisi 

Bizler metal sektöründe çal��an bir grup Türk Metal üye-
si i�çiyiz. Türk Metal gerçe�ini en yak�n�ndan ya�ayan 

i�çiler olarak bizler de sitenizde açt���n�z “Özbek ve Çetesi, 
Türk Metal Gerçe�i” bölümünde, i�çi karde�lerimizle dü-
�üncelerimizi payla�mak istiyoruz.

15 �ubat günü Kad�köy’de “Krize ve ��ten Ç�karmalara 
Kar��” düzenlenecek olan miting öncesinde, sendikac�lar bi-
zim çal��t���m�z fabrikada da ça�r�da bulunmu�lard�. Ço�u 
i�çi arkada��m�z bu mitinge, kendilerine yap�lan haks�z uy-
gulamalara kar�� ç�kmak için orada bulunmalar� gerekirken,  
sendikac�lar�n bask�s� alt�nda kat�ld� ve alanda kendi talep-
lerini de�il,  Mustafa Özbek ve ekibinin ç�karlar�n� simgele-
yen sloganlar atmaya mecbur b�rak�ld�. Gerçekten de hak-
lar�n� savunmak için mitinge kat�lmak isteyen arkada�lar�-
m�z da vard�; ancak onlar da miting ba�lad���nda neden 
oraya getirildiklerini anlay�nca kortejlerden ayr�lmak zorun-
da kald�lar. Birçok arkada��m�z ellerine tutu�turulan Özbek 
flamalar�n� görünce alan� terk etti, kortejden ayr�lamayan 
di�er i�çi arkada�lar�m�za da “Özbek bizim babam�z, Özbek 
nerede biz oraday�z” gibi sloganlar att�r�ld�.  Mitingin düzen-
leni� amac�na uygun, yani “krizin bedelini patronlar ödesin, 
i�sizli�e kar�� ortak mücadele” gibi taleplerin hiçbir �ekilde 
esamisi okunmam��t�r.  Alanda mitingi provoke ederek bal-
talama çabalar� ise bo�a ç�kart�lm��t�r.

Ya�anan onca grev ve direni� varken, birçok i�çi arkada-
��m�z i�lerinden at�l�yor birço�u da ücretsiz izinlere gönderi-
liyorken, i�çiler istifaya zorlan�yorken, a��zlar�ndan bunlarla 
ilgili tek bir söz bile duyamad���m�z Türk Metal’in bu sendi-

ka a�alar�, bugün lügatlar�na “i�çi” sözünü ekliyorlar. 
Sendikas�na “te�kilat”, örgütlenmeye “te�kilatlanma”, i�çi-
lere de “çal��an” s�fat�n� uygun bulan bu gangsterlerin, “mi-
tingi örgütleyenin Özbek oldu�u” yalan�n�n alt�ndaki ger-
çekler nelerdi?

Türk Metal bürokratlar�, Mustafa Özbek’in ve onun fi-
nansal destek sa�lad��� iddia edilen Ergenekon’un propa-
gandas�n� yapmak amac�yla, binlerce metal i�çisini alana 
ça��r�p, kirli ç�karlar�na alet etmeye çal��t�lar. Ergenekon, 
ba�ta i�çi s�n�f�n�n mücadelesi olmak üzere, ayd�nlara ve 
Kürt halk�na kar�� örgütlenmi� ve karanl��a hizmet eden bir 
yap�d�r. Bu örgüt sendikalar�n içine de s�zmaya çal��m��t�r. 
Türk Metal sendikas�n�n eski genel ba�kan yard�mc�s� 
Mahmut Ta�demir bir televizyon kanal�na yapt��� aç�klama-
da bu ac� gerçe�i itiraf ediyordu. J�TEM’in Türk Metal sen-
dikas�nda toplant�lar yapt���n� söylüyordu. 

Bugün Mustafa Özbek i�çilerin adaletiyle yarg�lanm�yor. 
Onu yarg�layan, egemen s�n�flar�n iç çat��mas� oldu. E�er 
yerine gelecek ki�iyi biz kendi irademizle seçip oraya getir-
mezsek o da bizi temsil etmeyecek ve de�i�en bir �ey olma-
yacak. O yüzden Türk Metal sendikas�na üye i�çiler olarak 
bu gangsterleri sendikalar�m�zdan kovmaktan ba�ka yolu-
muz yok. Onlar� bütün karanl�k i�leriyle beraber tarihin 
çöplü�üne gönderecek militan bir mücadele için, bilinçle 
ku�anmal� ve örgütlenmeliyiz. 

Kahrolsun Gangster Sendikac�l�k!
Ya�as�n Örgütlü Mücadelemiz!
Ya�as�n Militan S�n�f Sendikac�l���!
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 �Esenler’den bir grup i�çi 

15 �ubatta Kad�köy’de on binlerce i�çinin sesi yank�-
land�. Sendikalar�n düzenlemi� oldu�u “krizin fatu-

ras�n� ödemeyece�iz” mitingine, Türk-��, D�SK ve KESK’e 
ba�l� sendikalar�n yan� s�ra, demokratik kitle örgütleri, 
emekten yana siyasi partiler ve devrimci gruplar kat�ld�. 
Dondurucu havaya ra�men i�çiler co�kuyla sloganlar�n�, ta-
leplerini hayk�rd�. Mitinge kat�lan on binlerce i�çi, patronla-
ra, “aya��n�z� denk al�n, ya�am�� oldu�umuz kriz bizim de-
�il sizin eserinizdir, faturas�n� da siz ödeyin” dedi. Kürsüden 
at�lan sloganlar i�çi-emekçilerin co�kusuna co�ku katt�. 

Biz U�D-DER’li i�çiler de krizin bedelini patronlara ödet-
mek hedefiyle alanda yerimizi ald�k. Sabah erken saatte 
Esenler temsilcili�imizde toplan�p yola koyulduk. Yolda 
mar�lar�m�z ve sloganlar�m�zla co�arak Kad�köy’e vard�k. 
Sonra di�er temsilciliklerimizden gelen i�çi arkada�lar�m�zla 
bulu�up kortejimizi olu�turup sloganlar�m�z� ve taleplerimizi 
hayk�rd�k: “Krizin faturas� patronlara!”, “�� saatleri k�salt�l-

s�n, herkese i�”, “Ücretsiz izinler durdurulsun”, “Yap�lan 
zamlar geri al�ns�n”, “Paras�z e�itim, paras�z sa�l�k”... 

�çinden geçti�imiz süreç gösteriyor ki, buna benzer mi-
tingler gene olacak; çünkü art�k sorunlar�m�z susulacak bo-
yutlar� çoktan a�t�. Dostlar, art�k susmay�p hayk�rman�n za-
man� gelmedi mi? Biz U�D-DER’li i�çiler olarak tüm i�çi 
karde�lerimizi alanlarda sorunlar�m�z� ve taleplerimizi hay-
k�rmaya ça��r�yoruz. Biliyoruz ki, sorunlar�m�z� ancak biz i�-
çiler fabrikalar�m�zda, i�yerlerimizde birlik ve beraberli�imi-
zi artt�rd���m�z ve örgütlendi�imiz zaman çözebiliriz. Yani 
ya örgütlüyüzdür ve her �eyizdir ya da örgütsüzüzdür ve 
hiçbir �eyizdir. 

Biz i�çiler örgütsüz ve bilinçsiz oldu�umuz sürece bu sis-
temin tüm pisliklerine maruz kal�yoruz. ��ten at�lan, açl�k ve 
sefalet ko�ullar�na mahkûm b�rak�lan biz i�çi s�n�f� oluyoruz. 
Açl�k, sefalet kapitalizmin eseridir. Kapitalizmi y�k�p yeni bir 
dünya kural�m. Yeni bir dünya için; 

DÜNYANIN BÜTÜN ��Ç�LER� B�RLE��N! 

“Y�lg�nl�k 
Yok Direni� 
Var! Ya Hep 
Beraber Ya 
Hiçbirimiz!”

 �Mersin’den direni�çi bir i�çinin 
çocu�u

Mersin liman�nda çal��an i�çilerin i�-
ten ç�kar�lmas�yla tüm ailelerde ol-

du�u gibi bizim evimizde de geçim s�-
k�nt�s� ba�lad�. Sendika nedir bilmez-
ken, �imdi sendikal� olmak için direnen 
babamla pek çok �ey ö�rendik.

At�lan i�çilerin e�leriyle, anneleriyle, 
kundaktaki bebeklerle, tüm çocuklarla 
direni�e, eylemlere, mitinglere kat�l�yo-
ruz en ön s�ralarda. Babam da sahip ol-

mas� gereken haklar� burada ö�rendi, 
bunu uygulamak, korumak için müca-
dele veriyor. Bu haklar� için di�er i�çi 
arkada�lar�yla birlikte direniyor. Ve bize 
ilerde çal��t���m�zda nas�l mücadele et-
memiz gerekti�ini gösteriyor. Ben de 
daha önce mücadele etmeyi bilmez-
ken, �u anda 5 karde�imle beraber, 
i�çilerle birlikte yumru�umu s�karak, 
ba��rarak destek veriyorum. Okuduk-
lar�mla dinlediklerimle ö�rendim ki, 
her �eyi üreten babam gibi i�çiler ol-
ma s�na ra�men, üretilenleri sahiple-
nenler patronlard�r.

Bu direni� sadece hak almay� ö�-
retmedi bana, hayat�m� da de�i�tirdi. 
Liseye gitmem gerekirken maddi s�-
k�nt�lar yüzünden okulu b�rak�p çal��-
maya ba�lam��t�m. Sonra kriz beni de 
vurdu, �imdi i� bulam�yorum. Direni� 
alan�na gelen ö�renci ablalar� a�a-
beyleri gören babam beni seneye 
okula yazd�rmaya karar verdi. Hak k�-
n� arayan, ö�renen, ö�reten, babam 
gibi i�çilerin yan�nda olan bir ö�renci 
olaca��m art�k. �u anda direni� büyü-
yerek sürüyor. ��çiler haklar�n� birlikte 

güçlüce ba��rarak, hayk�rarak ve artan 
desteklerle birlikte mücadele ederek ka-
zanacaklar. Bir kez daha görüyorum ki 
direni�ler bize birçok �ey ö�retti. Hep 
birlikte mücadele etmeyi ö�renmek için 
hak aranan her yerde olmal�y�z. �

On Binler Kad�köy Meydan�ndayd�!
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��Ç� HAREKET�NDEN

Gebze Organize Sanayi Bölge sin de 
(GOSB) bulunan Procter&Gamble’da, 

193 i�çi, 18 �u bat ta greve ç�kt�. D�SK’e 
ba�l� Tümka-�� sendikas�n�n örgütlü oldu�u 
fabrikada, patronun toplu sözle�me görü�-
melerinde s�f�r zam dayatmas� kar��s�nda 
i�çiler mücadele karar� ald�lar. Fabrika n�n 7 
gün 24 saat üretim yapt���n� belirten grevci 
Proc ter&Gamble i�çileri, patronun krizi f�rsa-
ta çevirmek istedi�ini vurgulad�lar. Kriz dola-
y�s�yla, sona eren toplu i� sözle�mesinin son 
alt� ay�nda hak ettikleri dönem zamm�ndan 
feragat ettiklerini, buna kar��n patronun 
yine de kötü niyetli davrand���n� söylediler.

Ya�anan ekonomik krizi f�rsata çevirmek için u�ra�an 
Procter&Gamble patronuna en iyi cevab� GREV kara-
r�yla i�çiler verdi. �imdi s�n�f dayan��mas�n� örerek, 
s�n�f mücadelesini yükseltme zaman�d�r. GOSB bölge-

sinde grevlerinin sekizinci ay�n� geride b�rakan E-Kart 
i�çileriyle de dayan��man�n güçlendirilmesi önemli-
dir. U�D-DER’li i�çiler olarak tüm s�n�f karde�lerimizi 
GOSB’da grevde bulunan Procter& Gamble ve E-Kart 
i�çileriyle dayan��maya ça��r�yoruz. �

E-Kart Grevi 263. 
Gününde!

 �Gebze’den U�D-DER’li i�çiler

Gebze Organize Sanayi Bölge sinde Kurulu olan Eczac� ba�� 
E-Kart fabrikas�n�n 19 i�çisi, 16 Haziran 2008’de greve 

ç�kt�lar. Banka kart� üreten 120 i�çinin çal��t��� fabrikada Türk-
��’e ba�l� Bas�n-�� sendikas� örgütlü bulunuyor. U�D-DER’li i�çi-
ler olarak, mücadelelerinin ilk günlerinden beri yaln�z b�rakma-
d���m�z i�çi arkada�lar�m�z� grevlerinin 263. gününde bir kez 
daha ziyaret ettik. 

Grev buyunca ya�ad�klar�na de�inen arkada�lar�m�z �unlar� 
söylediler: “Patronlar s�n�f�n�n sald�r�lar�na kar�� her ko�ulda ha-
z�rl�kl� olmam�z gerekiyor. 263 gün içinde bizim ç�kard���m�z en 
önemli derslerden biri bu. Di�eri ise nereli olursak olal�m biz 
biliyoruz ki art�k, bizler dünya i�çi s�n�f�n�n bir parças�y�z ve ç�-
karlar�m�z do�rultusunda hareket etmeliyiz. Onun içindir ki bu-
radaki mücadelemizi kazanaca��m�za inan�yoruz.” �

PTT ��çilerinden 
Bas�n Aç�klamas�

Gebze’deki PTT i�çileri 25 �ubatta sloganlar 
e�li�inde eski Ö�retmen Evi’nin önünden 

PTT müdürlü�üne kadar yürüdüler. Haber-Sen 
sendikas�nda örgütlü i�çiler, yürüyü�ün ard�ndan 
bir bas�n aç�klamas� yapt�lar. Aç�klamada krizin 
giderek derinle�ti�i ve birçok i�çinin i�ten at�ld��� 
ifade edildi. Ayr�ca, kriz bahane edilerek kendi 
i�kollar�nda da çal��ma ko�ullar�n�n zorla�t�r�ld���, 
ücretlere zam yap�lmad��� ve çok dü�ük mesai 
ücretleriyle hafta sonlar� bile çal��maya zorlan-
d�klar�n� anlatt�lar. Ya�anan tüm sorunlar�n ör-
gütlenerek ve mücadele edilerek a��laca��n�n al-
t�n� çizen i�çiler sloganlar atarak bas�n aç�klama-
s�n� sona erdirdiler. �

Gebze Organize Sanayi Bölge-
sinde bulunan ZF Sachs fabri-

kas�nda 9 Mart tarihinde 24 i�çi, 
kriz gerekçesiyle i�ten at�ld�. Yakla��k 
500 i�çinin çal��t��� fabrikada süs-
pansiyon sistemleri üretiliyor. Türk 
Metal’in örgütlü oldu�u fabrikada 

i� ten at�lmalara kar�� sendikan�n 
hiçbir tepki vermemesi, sendika-
n�n misyonu gere�i pek �a�k�nl�k ya-
ratmad�. 2008 sonunda imzalanan 
MESS grup toplu sözle�meleri dö-
neminde, Türk Metal bürokratlar�, 
ön cü i�çilerin seslerini yükseltme-

sinden son derece rahats�z olmu�-
lard�. Bu süreç sonras�nda, öne ç�-
kan i�çiler bir bir at�lmaya ba�lan-
m��t� ve at�lmalar halen devam edi-
yor.

Ekonomik krizin yükünün i�çile-
rin s�rt�na y�k�lmas�na yard�mc� olan 
i�birlikçi Türk Metal bürokratlar�na 
ve bir bütün olarak patronlar s�n�f�-
na kar�� mücadeleyi yükseltelim. �

ZF Sachs’ta ��çi K�y�m�

Procter&Gamble 
��çileri Grevde
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Sinter ve Gürsa� 
��çilerinin Sar�gazi 
Yürüyü�ü
22 Aral�ktan bu yana fabrika kap�s�nda direni�te olan 

Sinter Metal ve Gürsa� i�çileri, 5 Martta Sar�gazi 
Demokrasi Meydan�’na kadar uzun bir yürü-
yü� gerçekle�tirdiler. Sinter Metal fabrikas� 
önünde bir araya gelen Sinter ve Gürsa� i�çi-
leri, saat 16.30’da kortej olu�turarak yürüyü�e 
geçtiler. Birle�ik Metal-�� flama ve bayraklar� 
e�li�inde yürüyen i�çiler, eylemin sonuna ka-
dar canl�l�klar�n� korudular, sloganlar�n� hep 
bir a��zdan hayk�rd�lar. U�D-DER olarak bizler 
de Sinter ve Gürsa� i�çilerinin yan�nda yer 
alarak onlara destek verdik.

Alanda toplanan kitleye hitaben BM�S 
Genel Ba�kan� Adnan Serdaro�lu bir konu�-
ma yapt�. Konu�mas�nda, Sinter ve Gürsa� i�-
çilerinin 74 gün önce sendikal örgütlenme 
hakk�n� kulland�klar� için i�ten ç�kar�ld�klar�n� 
hat�rlatarak �unlar� söyledi: “Anayasa i�çiler 

sendikala�makta özgürdür diyor. Fakat i�çiler örgütlenme-
yi gerçekle�tirdikten bir gün sonra 400 i�çi i�ten ç�kar�l�yor. 
Hükümetlerin bütün söyledikleri yalan ç�k�yor. Patron, i�-
çiler örgütlenince krizi fark ediyor ve krizi bahane ederek 
i�çileri ç�kar�yor.”

Krizin nedeninin kapitalizm oldu�una dikkat çeken 
Serdaro�lu, kapitalizm hükmettikçe krizlerin de devam 
edece�ini, krizin yoksullar� daha da yoksulla�t�rd���n� söy-
ledi. Sermaye içinde sürmekte olan kay�kç� kavgas�na ta-
raf olmayacaklar�n� da sözlerine ekledi. �

 ��zmir’den bir U�D-DER üyesi

�zmir’in temizlik ve bahçe i�lerini 
yapan i�çi karde�lerimiz, ekono-

mik ve sosyal haklar�n� savunmala-
r�n�n ve örgütlenmelerinin önüne 
geçmek için, belediye taraf�ndan iki 
ta�eron firmaya ayr�lm��lar. �zmir’in 
güney bölgesinde çal��an i�çiler Vira 
ta�eron �irketi, kuzey bölgesinde ça-
l��an i�çiler ise Kür�at ta�eron �irketi 
alt�nda çal���yorlar. Kür�at ta�eron 
�irketi çat�s� alt�nda çal��an i�çilerin 
i�lerin bitmesine 1 hafta kala topla-

narak bir eylem karar� almas�ndan 2 
saat sonra Kür�at yönetimi i�çilerle 
bir görü�me yap�yor ve i�çilerin 
�zta� bünyesine al�naca�� sözünü ve-
riyor. Ancak �irket sözünde durma-
yarak i�çilerden habersiz yeni bir 
ihale düzenleyip i�çileri ba�ka bir ta-
�eron �irkete devrediyor. 

31 Aral�k 2008 tarihinden bu ya-
na, güney bölgesinde çal��an 600 
i�çi i�ten at�ld�. Bu i�ten at�lmalar�n 
ve ta�eron sisteminin sonland�r�lma-
s� amac� ile güney bölgesindeki bir 
grup i�çi Konak Meydan�nda açl�k 

grevi ba�latt�lar. ��çiler 7 Ocak 2009 
tarihinden bu yana açl�k grevini sür-
dürüyorlar. 

Biz de U�D-DER’liler olarak onla-
r� grev yerinde ziyaret ederek, onla-
ra destek verdi�imizi ve yanlar�nda 
oldu�umuzu gösteriyoruz. Onlarla 
sohbet ederek onlara bültenlerimizi 
ula�t�r�yoruz. Bizi kurtaracak olan 
sadece örgütlü ve bilinçli mücadele-
mizdir. Dünyan�n bütün i�çileri, bi-
linçli ve örgütlü mücadele için birle-
�in! �

��zmir’den bir U�D-DER üyesi narak bir eylem karar� almas�ndan 2
saat sonra Kür�at yönetimi i�çilerle

grevi ba�latt�lar. ��çiler 7 Ocak 2009 
tarihinden bu yana açl�k grevini sür-

�zmir’de Belediye ��çilerinden Ta�eronla�t�rmaya Kar�� Açl�k Grevi
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Vodafone’da 
��çi K�y�m�
�ki bin sekiz yüz i�çinin çal��t��� Vo-

dafone’da 5 Martta 260 i�çi i�ten ç�-
kar�ld�. Vodafone’da ya�anan i�çi k�y�-
m�na kar��, 6 Martta Maslak’taki Plaza 
önünde eylem yap�ld�. “Plaza Eylem 
Platformu” taraf�ndan gerçekle�tirilen 
bas�n aç�klamas�nda, beyaz yakal� i�çi-
lere kar�� yürütülen adaletsiz uygula-
malara son verilene kadar y�lmadan 
mücadele edilece�i duyuruldu. Eyle-
me i�ten at�lan birkaç Vodafone i�çisi, 
IBM temsilcileri, �MKB temsilcileri, 
ATV grevcileri, Ça�r� Merkezi Çal� �an-
lar� Derne�i, Bank-Sen ve D�SK 
yöneticileri kat�ld�.

Vodafone, 260 i�çinin i�ten 
ç�kar�laca��n� duyurup, i�çi-
lerin bu fikre sessizce bo-
yun e�mesini istemi�ti. 5 
Mart günü ö�leden 
son ra plaza önüne 
ambulans ça�r�ld�. Her 
kata, her zamankinden 4 
kat fazla güvenlik görev-
lisi y���ld�. ��ten ç�kar�la-
cak olan i�çilere sakin-
le�tirici haplar verildi. 
��ten ç�karmalardan 

iki gün önce Vodafone yönetimi, bas�-
na, 500 ki�inin i�e al�naca�� aç�klama-
lar� yapm��t�. Böylece �irketin büyüdü-
�ü mesaj� verilerek borsadaki de�eri-
nin yükselmesi hedeflenmi�ti. 

Krizi “kazanca” dönü�türmek iste-
yen Vodafone yönetimi, i�çi say�s�n� 
azaltarak daha ucuz i�çilere daha çok 
i� yüklemek istiyor. Üstelik i�ten at�l-
mayan i�çiler, her an at�lmay� bekleye-
rek var güçleriyle çal��maya zorlan�yor. 
Ancak beyaz yakal� i�çiler, örgütlen-
mekten alabildi�ine kaç�n�yorlar. 

Tüm bu sorunlara kar��, plazalarda 
çal��an beyaz yakal� i�çiler ortak bir 
platform alt�nda toplan�yor ve daya-
n��ma eylemleri düzenliyorlar. Son ey-
lem de bunlardan biriydi. Eylemde ba-
s�n aç�klamas�n� “Plaza 

Eylem 

Platformu” ad�na Nedim Akay gerçek-
le�tirdi. Akay, bili�im, ileti�im, bankac�-
l�k, e�itim, finans, sa�l�k, bas�n gibi bir-
çok alanda, çok say�da “örgütlenme-
mi�” beyaz yakal� i�çinin i�ten ç�kar�l-
d���na ya da ücretsiz b�rak�ld���na dik-
kat çekti. Akay, “Bizler IBM’e, ATV-Sa-
bah’a, Vodafone’a ve di�erlerine y�l-
larca para kazand�rd�k. 2008’de Voda-
fone 12,6 milyar dolar büyüme ve kâr 
aç�klad�. Vodafone çal��anlar� y�llarca 
dü�ük ücretle çal��t�r�lmalar�na ra�-
men, milyar dolarlar kazanan �irkete 
kar�� sesini ç�karamam��, bugün daha 
fazla kâr isteyen yöneticilerin kurban� 
olmu�tur. Beyaz yakal� i�çiler olarak 
eme�imize ve onurumuza sahip ç�ka-
ca��z, haks�zl�klara ve sömürülmeye 
kar �� mücadele edece�iz” dedi. �

Kad�köy’de Kad�n 
��çi �enli�i
7 Martta Kad�köy Akta� Dü�ün Salonunda bir ara-

ya gelen sendikalar (Bas�n-��, Birle�ik Metal-��, 
Dev Sa�l�k-��, Deri-��, Kristal-��, Petrol-��, Tek G�da-
��, Tez Koop-��, Hava-��) “Kad�n ��çi �enli�i” ad�yla 
bir etkinlik düzenlediler. Etkinli�e ayr�ca Desa Deri, 
Sinter Metal, ATV-Sabah önünde direni�lerini sürdüren 
kad�n i�çiler ile Irakl� kad�n sendikac�lar da kat�ld�lar. 
U�D-DER’li kad�n i�çiler olarak bizler de oradayd�k.

D�SK’li kad�nlar ad�na yap�lan konu�mada, “Kapi-
talizmin bize uygun gördü�ü rolü kabul etmeyece�iz. 
Kad�nlar için üç çocuk do�urmay� uygun görüyorlar… 
Kapitalizm kendi krizini zenginle�me f�rsat� olarak görü-
yor, bize ise cehennemi reva görüyor. D�SK’li emekçi ka-
d�nlar olarak bunlar� asla kabul etmeyece�iz” denildi.

Bu konu�madan sonra, Dario Fo’nun “Japon Kuklas�” 
adl� oyunu sahnelendi. ��çiler taraf�ndan be�eniyle izlenen 
bu oyunun ard�ndan, direni�lerini Desa, Sinter ve ATV’de 

sürdüren ka-
d�n i�çiler sah-

nede yer- lerini alarak direni�leri hak-
k�nda k�sa konu�malar yapt�lar. Irakl� 

kad�n sendikac�- lar da Kürtçe birer konu�ma ger-
çekle�tirdiler. 

Günyüzü Müzik Toplulu�u ile Nurcan Erten adl� solist s�-
ras�yla sahne alarak Arapça, Kürtçe ve Türkçe �ark�lar ses-
lendirdiler. Halay ve oyun havalar�n�n ard�ndan �enlik sona 
erdi. �
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Belçika Posta ��çileri Grevdeydi

Belçika’daki 30 bin posta çal��an� 3-5 Mart tarihleri aras�nda 
ülke çap�nda 3 günlük bir grev gerçekle�tirdi. Grev tüm 

posta hizmetlerini 3 gün boyunca durdurdu. 3 Martta meydan-
lara inen posta i�çileri, özelle�tirmeleri, i� güvencesinin ortadan 
kald�r�lmas�n�, tam süreli çal��an i�çilerin say�s�n�n azalt�larak ye-
rini part-time çal��man�n almas�n� protesto ettiler. 

��çilerin s�rt�ndan muazzam kârlar elde eden �irket, i�çilere 
yönelik sald�r�lar�n� alabildi�ine t�rmand�r�yor. Belçika posta i�-
letmesi, Danimarka devletine ait olan posta i�letmesinin 
%25’lik hissesini de sat�n alm�� bulunuyor. �

�ran’da ��çilere Yönelik 
Sald�r�lar Devam Ediyor
�ran’da Ahmedinecad yönetimi, krizin derinle�mesiyle birlikte 

artmaya ba�layan i�çi eylemlerinin ülke d���na s�zmamas� için 
elinden geleni yap�yor. ��çi hareketinin önünü kesmek için sen-
dika yöneticilerini tutuklayarak gözda�� veriyor, grevleri engelle-
meye çal���yor.

Haft Tapeh �ekerkam��� ��çileri Sendikas� yönetim kurulu 
üyesi 5 i�çi hakk�nda, Half Tapeh’te gerçekle�tirdikleri grev ve 
burada kurduklar� ba��ms�z sendika nedeniyle 23 �ubatta dava 
aç�ld�. Kad�n Konseyi üyesi Suzan Raazani ile ��çi Örgütlerine 
Yard�m �çin Koordinasyon Komitesi üyesi �iva Hairabady ise 
18 �ubatta k�rbaçla cezaland�r�ld�. Her ikisi de geçen y�lki 1 
May�s eylemlerine kat�lmaktan suçlu bulunmu�lard�. Birkaç ay 
içinde onlarca mücadeleci i�çi �ran güvenlik güçleri taraf�ndan 
tutukland�. Tutuklanan i�çilerin serbest b�rak�lmas� için dayan��-
ma kampanyas� örgütleyen ��çi Örgütleri Dayan��ma Konseyi 
bütün dünya i�çi örgütlerine dayan��ma ça�r�s�nda bulunuyor-
lar. �

�rlanda’da 120 Bini 
A�k�n ��çi Yürüdü
�rlanda’n�n ba�kenti Dublin ’de 120 binden fazla i�çi, ekono-

mik krizin faturas�n�n i�çi s�n�f�na ç�kar�lmas�na kar�� soka�a 
ç�kt�. Burjuvazi her yerde oldu�u gibi �rlanda’da da krizin yükü-
nü i�çi s�n�f�na y�k�yor. �rlanda hükümetinin son sald�r� hamlele-
rinden biri de 350 bin kamu i�çisine ek vergi bindirmek. 21 
�ubatta gerçekle�tirilen eylemde i�çiler sermaye s�n�f�n�n sald�r�-
lar�n� protesto ettiler. Mitingde kamu i�çilerinin yan� s�ra özel 
sektör i�çileri de yer ald�lar. 

“Kelt Kaplan�” olarak nitelenen ve AB’nin büyüme mucizesi 
olarak gösterilen �rlanda bugün gelinen noktada ekonomik kriz-
den en çok etkilenen ülkelerden biri durumunda bulunuyor. 
2008 sonbahar�ndan bu yana �rlanda’da i�sizlik ç�� gibi artma-
ya ba�lad�. AB’nin 4 milyon nüfuslu bu küçük ülkesinde, i�sizlik 
yard�m� alanlar�n say�s�, Ocak ay�nda tarihinin en yüksek düze-
yine ç�karak 326 bine ula�t�. Sermayenin sald�r�lar�na dur diye-
bilmek için i�çi s�n�f�n�n sesi tüm dünyada daha gür ç�kmak zo-
runda. �

�talya’da Grev Hakk� 
S�n�rlan�yor

�talya’da Silvio Berlusconi hükümeti, haz�rlad��� yeni 
yasa tasar�s�yla, ula��m sektöründe gerçekle�ecek 

grevlerin önünü kesmeyi hedefliyor. Tasar�ya göre, grev 
ça�r�s�n�n yap�labilmesi için bir tak�m ko�ullar�n yerine 
getirilmesi gerekiyor. Buna göre, sendikan�n i�çilere 
grev ça�r�s� yapabilmesi, ula��m sektöründe çal��an i�çi-
lerin yüzde 50’sini temsil etmesi �art�na ba�l� olacak. 
Sendikan�n i�çilerin ancak yüzde 20’sini temsil etmesi 
durumunda ise ula��m i�çilerinin en az yüzde 30’nun 
oy birli�i �art� aranacak.

Ula��m i�çileri i� durdurup greve ç�kt�klar�nda yollar� 
ve havaalanlar�n� bloke ediyorlar, böylece ola�an ya�a-
m� büyük ölçüde etkileyebiliyor. �talyan i�çi s�n�f� uzun 
y�llar boyunca yürüttü�ü mücadele sayesinde bu güce 
ula�abilmi� durumdad�r. �talyan hükümeti söz konusu 
tasar�yla i�çilerin bu gücünü k�rmak istiyor. �

Ukrayna: Kherson 
��çileri Yönetim 
Binas�n� ��gal Etti
Ukrayna’n�n en büyük ve en eski fabrikalar�ndan 

olan ve tar�m makineleri üreten Kherson fabrika-
s�nda çal��an 300 i�çi, 3 �ubatta yönetim binas�n� i�gal 
etti. Geçti�imiz y�l�n Eylül ay�ndan bu yana ücretleri 
ödenmeyen i�çiler, birikmi� ücretlerinin ödenmesini, 
patronun banka hesaplar�n�n dondurulmas�n� ve fabri-
kan�n devletle�tirilmesini talep ediyorlar. Fabrika bütü-
nüyle direni�çi i�çilerin olu�turdu�u i�çi konseyinin de-
netimine girerken, giderek artan say�da i�çi de i�gale 
destek amac�yla fabrikan�n d���nda dayan��ma eylemle-
rine kat�l�yor.

Fabrikan�n kapanmas� durumunda 1300 i�çi i�ini 
kaybedecek. Bu yüzden i�çiler fabrikan�n patronlara 
bedel ödenmeksizin devletle�tirilmesini, birikmi� ücret 
alacaklar�n�n da derhal ödenmesini talep ediyor. ��çi 
konseyinin yay�nlad��� bildiride, �ayet sorun çözülmez-
se ailelerini açl�ktan ve so�uktan korumak için çok da-
ha radikal eylemlere giri�ecekleri vurgulan�yor.  

Bir yanda milyonlarca i�çi ve emekçi i� ve ekmek ta-
lep ederken, patronlar s�n�f� kârs�z ya da riskli buldukla-
r� için üretimi durduruyor, halk� i�sizli�e ve yoklu�a sü-
rüklüyor. ��te bu yüzden i�çiler, kapanan fabrikalara el 
koymakla i�e ba�lay�p, üretimi ve tüm ekonomiyi i�çi 
ve emekçilerin ihtiyaçlar� do�rultusunda planlamay� he-
deflemek durumundalar. Bunun yegâne yolu ise, i�çi 
konseylerinde birle�ecek milyonlarca i�çinin siyasi ikti-
dar� eline almas� ve bu ak�ld���, anar�ik, insan� de�il kâr� 
esas alan kapitalist sömürü düzenine son vermesidir. �



U�D-DER’in çe�itli bölge ve semtler-
de sürdürdü�ü çal��malar büyük 

bir disiplin, özveri ve artan bir kat�l�mla 
devam ediyor. Geçen ay bütün temsilci-
liklerimizde e� zamanl� seminer ve film 
gösterimleri yapt�k. Yan� s�ra direni� ve 
grevleri ziyaret ettik ve mitinglere kat�l-
d�k. Krizin ve sava��n i�çi s�n�f�n� “te�et” 
geçmedi�i ortada. Gerçekle�tir di�imiz 
tüm etkinliklerde s�n�f karde�lerimize, 
tek çözümün i�çi s�n�f�n�n mücadelesin-
den geçti�ini anlat�yoruz. 

�ubat’�n 15’inde sendika konfede-
rasyonlar� öncülü�ünde Kad�köy’de dü-
zenlenen mitinge kat�lan on binlerce i�-
çi, sömürü düzenine olan öfkesini ve ta-
leplerini hayk�rd�. Çe�itli i�kollar�ndan 
i�çilerin kat�l�m�yla olu�an U�D-DER 
kor teji de, miting boyunca s�n�f disipli-
nini ve co�kusunu sürdürdü. “Kri zin Fa-
turas� Patronlara!”, “Kahrol sun Gangs-
ter Sendikac�lar!”, “Tüm Ça l��anlara �� 
Güvencesi!”, “Sefalet Üc retine Hay�r!”, 
“Dünyaya Bar�� ��çi lerle Gelecek!”, 
“Ulusalc� De�il Enter nasyonalistiz!” slo-
ganlar�n� hayk�rd�k. Kortejimizde s�k s�k 
hayk�rd���m�z “Kriz, Sava�, ��sizlik: Çö-
züm ��çi �kti dar�nda” slogan�yla i�çi s�n�-
f�n�n kurtulu�unun kapitalizmi ala�a�� 
etmekten geçti�ini vurgulad�k. 

U�D-DER’in bütün temsilciliklerinde 
düzenli olarak gerçekle�tirdi�i seminer-
lerin geçen ayki konusu “Kriz, Sava� ve 
��çi S�n�f�” idi. Seminerde, sava�lar� dur-

duran, krizin faturas�n� patronlara ödet-
tiren i�çi mücadeleleri tarihsel ve güncel 
örneklerle i�lendi. Semineri i�çi karde�-
lerimiz ilgiyle izlediler.

U�D-DER’in ayl�k i�çi bülteni olan 
“��çi Dayan��mas�”n� da her hafta fabri-
kalarda, sanayi sitelerinde, i�çi mahalle-
lerinde ve i�çilerin yo�un oldu�u ula��m 
noktalar�nda i�çi karde�lerimize ula�t�r-
maya devam ediyoruz. Derne�i miz 
bün ye sinde fabrikalar aras�nda sürdür-
dü�ümüz futbol kar��la�malar�na da de-
vam ediyoruz. Spor tekellerinin i�çileri 
fanatikle�tirdi�i, tribünlerde birbirine 
dü �ürdü�ü, sahte ba�ar�larla oyalad��� 
yoz kültüre kar��, U�D-DER’li i�çiler, sa-
hada da fabrikada da dayan��may� ve 
birlik olmay� ön plana ç�kar�yorlar. 

Geçen ay derne�imizin i�çi filmleri 
ku�a��nda iki ayr� film izlendi. Anka-
ra’da “Seattle’de �syan” ve Esenler’de 
ise “Hasta” adl� film. Her iki film de 
ABD’de ya�anan s�n�f çeli�kilerini per-
deye yans�t�yordu. “Hasta” filmi ABD-
de milyonlarca i�çinin nas�l sa�l�k gü-
vencesinden yoksun b�rak�l�p ölüme 
terk edildi�ine i�aret ederken, “Seatt-
le’de �syan” filmi de Amerikan i�çileri-
nin Dünya Ticaret Örgütü gibi emper-
yalist kurumlara kar�� mücadelesine 
vurgu yap�yordu. Filmler sonras�nda 
yapt���m�z tart��malarda, ABD emper-
yalizmine duyulan hakl� öfkenin Ame ri-
kan i�çilerine kar�� bir dü�manl��a dö-

nü�memesi gerekti�inin de alt� çizildi. 
8 Mart günü, U�D-DER temsilcilikle-

rinde, Uluslararas� Emekçi Kad�nlar Gü-
nü vesilesiyle düzenlenen �enliklerde bir 
araya geldik. Grev ve direni�lerini sür-
düren Sinter ve ATV-Sabah i�çileri, bir-
çok sektörden i�çi ve ev kad�nlar� etkin-
li�imize kat�ld�. Etkinlikte özellikle �u 
nokta öne ç�kt�: Kad�n i�çiler mücadele-
ye kat�lmadan özgürle�emezler ve i�çi 
s�n�f� kurtulamaz. �ark�la r� m�z, mar�lar�-
m�z ve halaylar�m�z�n yan� s�ra, i�çi kür-
süsünde söz alan kad�n ve erkek i�çiler 
omuz omuza mücadelenin önemini dile 
getirdiler. 

U�D-DER temsilciliklerinde geçen ay 
boyunca gerçekle�tirdi�imiz etkinliklerin 
yan� s�ra, direni� ve grev mücadelelerini 
sürdüren i�çi karde�lerimizin de yan�n-
dayd�k. Tersane bölgesinden deriye, 
metalden tekstile, sa�l�ktan e�itime dek 
çe�itli sektörlerde yürüyen mücadelelere 
destek veriyor ve mücadeleyi büyütme-
ye çal���yoruz. Bizler, küçük kanallardan 
akan mücadele dereciklerinin eninde 
sonunda tüm dünyay� saran dev dalga-
lara dönü�ece�inden eminiz. Serma-
yenin tüm dünyada neden oldu�u kriz 
ve sava�lardan, i�sizlik ve yoksulluktan 
kurtulman�n tek yolunun i�çi s�n�f�n�n 
uluslararas� mücadelesi oldu�unu bili-
yoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. �
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 �Mersin’den bir i�çi

��çi Dayan��mas� bültenimizi, Mersin 
Liman�nda direni�lerini sürdüren 

Akan-Sel i�çilerine de ula�t�rd�k. Dün-
yadan ve Türkiye’den direni�leri, grev-
leri, krize kar�� mitingleri ve i�çi haklar�-
na dair haberleri ve yaz�lar� okuyan i�çi-
lerin bültenimize ilgisi görülmeye de�er-
di. Bir i�çi “yaln�z de�iliz bak, insan�n 
oldu�u her yerde hak arama mücadele-
leri yap�l�yor” dedi yan�ndaki i�çi arka-
da��na. Haberleri konu�tular, birbirleri-
ne gösterdiler, sahiplendiler s�n�f�m�z�n 
hakl� taleplerini, mücadelelerini. 

�nternet sitemize de bakm�� baz� i�çi 
arkada�lar. “Benim dü�ündüklerimi, 
içimden geçenleri yazm��lar” diyor 
biri, i�çi s�n�f�n�n mücadeleci sesinin or-
tak oldu�unu hissederek. Bu bültene 
yazanlar�n da, basanlar�n da onlar gibi 
mücadeleci i�çi oldu�unu duymak daha 
da sevindiriyor i�çileri. “Bizler isteyince 
neler yapabiliyoruz” dediler. Sendika 
ba�kan� da bu konu�malar s�ras�nda, 

Mersin liman� direni�inin, çoluk çocuk, 
anne, e�, çal��an i�çi, at�lan i�çi tüm ai-
leyi kapsamas�na ve bunun olumlulu�u-
na vurgu yapt�. “Çal��an i�çilerimiz, ö�le 
tatilinde, i� ç�k��lar�nda, kortej halinde 
sloganlarla direni�e kat�l�yor her gün. 

Aileler haftada bir buray� ziyaret ediyor-
lar, eylemlerde bu direni�i sahiplenerek 
en ön saflarda yer al�yorlar. Mersin halk� 
daha duyarl� olup direni�e destek ver-
meli ki limanda yanan bu ate� tüm 
Mersin’i sar�p dünya gündemine otur-
sun” dedi. Direni�çi i�çiler, ayr�ca, bülte-
nimizin ç�kmas�nda eme�i geçen ve di-
reni�lerine destek veren tüm i�çilere te-
�ekkürlerini ilettiler. Liman i�çileriyle da-
yan��may� yükseltelim! �

Hayat m�, Yoksa Para m�?
 �Esenler’den bir metal i�çisi

U�D-DER’in düzenlemi� oldu�u film etkinli�inde çe�itli i�-
yerlerinden i�çi karde�lerimizle beraber Michael 

Moore’un Hasta adl� filmini izledik. Filmde Amerika’daki 
sa�l�k sistemi ele�tiriliyordu. 

�nsanlar�n özel sigorta �irketleri taraf�ndan nas�l ölüme 
terk edildi�ini,  bize özgürlükler ülkesi diye anlat�lan 
ABD’nin asl�nda insanlar için ne kadar ölümcül oldu�unu 
gördük. Hastane masraflar�n� ödeyemedi�i için hastaneler-
de rehin tutulmalar, hasta yak�nlar�na hastanenin temizlik 
i�lerinin yapt�r�lmas�, devlet hastanelerindeki hasta kuyruk-
lar�, muayene ücretlerinin artt�r�lmas�, birçok ilac�n sigorta 
kapsam� d���na ç�kar�lmas�, i�yerlerimizdeki sa�l�k ekibinin 
yetersizli�i, emekli ya��n�n ve prim gün say�s�n�n yükseltil-
mesi ve bunlar gibi birço�unun daha son SSGSS yasas�yla 
hayata geçirilmesi. ��te bunlar�n hepsi de bizim ülkemizde 
de olmuyor mu? 

��çi karde�ler, bizlerin de en temel haklar�m�z için müca-
dele etmemiz gerekmez mi? Zaten i�ten ç�karmalar oluyor-
du, krizle beraber daha da art�. Ücretsiz izinler, toplu i�ten 
ç�karmalar, elektri�e, suya, gaza, g�daya vs. yap�lan zamlar 
sonuç olarak bizim hayat�m�z� etkiliyor, patronlar�nkini de-
�il. Biz ölmü�üz, aç kalm���z, hastalanm���z onlar�n ve dev-
letlerinin umurunda de�il. 

Karde�ler, biz bizi biliriz, i�çiler olarak ya�am ko�ullar�m�z� 
düzeltecek olan da birlik ve beraberlik çerçevesinde bizleriz. 
“Biz i�çiler için hayat�m�z�n paradan daha önemli olma za-
man� gelmedi mi?” deniliyordu bir film etkinli�inde. Evet, 
hayat�m�z�n paradan daha önemli olma zaman� geldi. Ya si-
ze göre karde�ler? �

��çi Dayan��mas� Mersin’de 
Direni�çi Liman ��çileriyle

Sa�l�k Sistemini ve Ya�ad���m�z 
Sorunlar� Tart��t�k

 �Gebze’den bir i�çi

8 �ubat Pazar günü derne�imizin Gebze temsilcili�inde, çe-
�itli fabrikalardan i�çi arkada�lar�n kat�l�m�yla sa�l�k siste-

mini ve ya�ad���m�z sorunlar� tart��t�k. En temel ihtiyaçlar�m�z-
dan biri olan sa�l�k hizmeti art�k bir sektör haline getirilmi�tir. 
Ya�ad���m�z yüzy�lda teknolojinin muazzam bir geli�me kay-
detmesine ra�men, her gün tedavi edilebilir hastal�klardan 
binlerce insan bile bile ölüme terk edilmektedir. Sermaye s�n�f� 
ve onlar�n temsilcileri, her gün yeni yasalar ç�kartarak ücretsiz 
sa�l�k hizmetini ortadan kald�rmaya çal��maktad�r. Daha fazla 
kâr için insan sa�l���n� hiçe sayan kapitalist sistem, çürümü�lü-
�ünü her geçen gün daha da gözler önüne sermektedir. T�pk� 
di�er sorunlar�m�zda oldu�u gibi sa�l�k sorunlar�m�z�n da mü-
cadele edilerek a��laca��n�n alt� çizilen etkinlik, �iir ve mar�lar-
la sona erdi. �
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Ya�as�n 8 Mart!
 �Bostanc�’dan U�D-DER’li i�çiler

8 Mart Uluslararas� Emekçi Kad�nlar Günü dolay�s�yla Bostan-
c� U�D-DER’de düzenledi�imiz etkinli�e, grev ve direni�lerden de 

gelen çok say�da i�çi arkada��m�z kat�ld�. Haz�rlanan program� ilgi ile 
izleyen arkada�lar�m�z S�n�f Kürsüsü’nde söz al�p ya�ad�klar� sorunlar 
hakk�nda konu�tular. 

Dikta� �plik fabrikas�ndan etkinli�imize kat�lan ve i�ten at�lan 
bir kad�n i�çi arkada��m�z, krizle birlikte yüzlerce i�çinin i�ten at�ld���n� 
söyledi. Ço�unlu�unu kad�n i�çilerin olu�turdu�u fabrikada, 900 ki�i-
nin örgütsüzlü�ün bedelini çok a��r ödedi�ini belirtti. 8 Mart gününü 
yaratan kad�nlar�n yeniden örgütlü mücadele içinde olurlarsa, haklar�-
n� ve i�çi arkada�lar�n� koruyacaklar�n� dile getirdi.

Aral�k ay�ndan bu yana direni�te olan Sinter i�çileri de 8 Mart 
etkinli�imize kat�ld�lar. ��çiler ad�na söz alan bir Sinter direni�çisi, ya-
�ad�klar� sendikala�ma mücadelesinden bahsetti. Sinter i�çisi, U�D-
DER’de yap�lan etkinliklerin anlaml� ve önemli oldu�unu ifade ede-
rek, tüm kad�nlar�n mücadele gününü kutlad�. 

Etkinli�e kat�lan bir ATV-Sabah i�çisi de toplumu bilgilendirme-
si gereken bas�n çal��anlar�n�n sendika ve örgütlenme kelimelerinden 
dahi korkuya kap�ld�klar�n� aktararak, onur mücadelesi için grevi so-
nuna kadar yürüteceklerini söyledi. Sendikala�ma mücadelesi ve 
grevleri hakk�nda bilgi veren grevci i�çi, plazalarda çal��an i�çilerin 
hiçbir güvencelerinin olmad���n�, tek do�ru yerin mücadele oldu�unu 
ifade etti. 

E�itim, sa�l�k, metal gibi sektörlerde çal��an kad�n i�çilerin ve 1 
May�s Mahallesinde oturan bir annenin yapt��� konu�malarda da 8 
Mart’�n ve kad�nlar�n örgütlenme içindeki öneminden bahsedildi. 
Televizyon programlar�nda “Dünya Kad�nlar Günü” denerek egemen 
s�n�f�n kad�nlar�n�n ya�amlar�ndan dem vuruldu�u söylenerek, bugün 
as�l konu�mas� gerekenlerin emekçi kad�nlar oldu�u vurguland�. 
Etkinli�imiz sloganlar�m�z ve hep birlikte okudu�umuz Enternasyonal 
mar�� ile sona erdi. �

 �Ayd�nl�’dan bir i�çi

Krizin yaratt��� sonuçlar gün geçtikçe büyüyor. Krizin pat-
lak vermesiyle beraber hemen hemen her sektörde i�çi-

ler “kriz var” denilerek patronlar taraf�ndan i�ten at�l�yorlar. 
Bu i�ten atmalar önümüzdeki dönemde artarak devam ede-
cektir. 

Ya�anan sorunlar�n gerçek nedenlerini göstermek için 
Ayd�nl�’daki Tuzla temsilcili�imizde “Kriz, Sava� ve ��çi 
S�n�f�” konulu bir etkinlik gerçekle�tirdik. Etkinli�imizde, kri-
zin ortaya ç�kmas�yla beraber i�çilere yönelik sald�r�lar ve i�-
çilerin sald�r�lar kar��s�nda ald�klar� tutumlar, sendikal� olma-
n�n önemi, dünya genelinde krizle birlikte i�çilerin mücadele-
si konular� yer ald�. Patlak veren krizin sadece i�ten at�lmalar-
la s�n�rl� kalmayaca��, emperyalist sava��n büyümesi gibi çok 
daha kötü sonuçlar do�uraca�� vurguland�. Emperyalist ül-
keler krizden kurtulmak için bir kez daha dünyay� kana bula-
yacaklard�r. Afganistan’da, Irak’ta, Kafkasya’da ba�lat�lan sa-

va�lar üçüncü payla��m sava��n�n ba�lad���n�n göstergeleriy-
di. Emperyalist ülkeler �imdiden kendi aralar�nda safla�maya 
ba�lad�lar. Türkiye’nin egemenleri de pastadan pay kapma 
dü�üncesiyle sava��n içerisinde yer al�p i�çi ve emekçileri 
cepheye süreceklerdir.

Patronlar sald�r�lar�n� azg�nca sürdürürken, i�çilerin de 
kendi güçlerinin fark�na varmalar� gerekiyor. Gerek 
Türkiye’de gerekse de dünyada birçok defa i�çiler bu güçleri-
ni gösterdiler. Etkinlikte de bahsedildi�i gibi k�sa zaman önce 
2000 y�l�nda Arjantin i�çi s�n�f� krizin bedelini ödemeyi kabul 
etmedi. Ülkenin pek çok yerinde i�çiler fabrikalar�n� i�gal 
ederek patronlar� kovdular. Fabrikalarda üretime devam 
ederek denetimi ellerine ald�lar. ��çi kitleleri Asya’dan 
Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya de�in fabrika i�gallerini 
ve grevleri yayg�nla�t�rm�� durumdad�r. Krizleri ve emperya-
list sava�lar� ancak i�çiler bir araya gelerek durdurabilir. O 
halde bu birlikteli�in olu�mas�n� geciktirmemek gerekiyor. �

Sö�ütlüçe�me’de 
Film Gösterimi

 �Sö�ütlüçe�me’den bir matbaa i�çisi

Biz i�çiler mahallelerimizde sosyal aktivitelerden 
tamamen yoksun b�rak�lm���z ve burjuva med-

ya taraf�ndan bizlerin görü�leri köreltilmi� durum-
da. Bu tabii ki hep böyle gitmeyecek ve gitmemeli 
de. 

U�D-DER’li i�çiler olarak Sö�ütlüçe�me Mahal-
lesinde bir arkada��m�z�n evinde film gösterimi 
yapt�k. Seattle’da �syan adl� bu filmin konusu, 
Amerika’n�n Seattle kentinde i�çilerin Dünya Ti-
caret Örgütüne kar�� gerçekle�tirdikleri miting idi. 
Film biz i�çilerin bir araya geldi�inde neleri ba�ara-
bilece�imizi anlatmada örnek olacak filmlerden bi-
risi. Filmde akl�mda kalan bir cümle vard�: Neden 
kaybedeceklerini bilerek ön saflarda duruyorlar? 
Cevap: kazanacaklar�na inand�klar� için! Bunun gi-
bi birçok çarp�c� noktalar� olan bir film gerçekten 
de. 

Bizler kendi vermi� oldu�umuz eme�in kar��l�-
��n� almak istiyorsak e�er, vermi� oldu�umuz mü-
cadeleye inanmam�z gerekiyor. Film sonras� yap�-
lan tart��mada kat�lan arkada�lar�m�z kendi görü�-
lerini dile getirdiler. Herkesin kendince fikirleri var 
olmas�na ra�men ortak dü�üncemiz ayn�yd�: Bu 
kapitalist sistemin bizlere hiçbir yarar� yok-
tur. Tabii ki bu sistem kendili�inden y�k�lmayacak. 
Bunun için bilinçlenmememiz, örgütlenmemiz ve 
kavgaya at�larak kendi alternatiflerimizi yaratma-
m�z gerekiyor. En ba�ta da s�n�f dayan��mas�n� ge-
li�tirmemiz gerekiyor. �

Krize ve Emperyalist Sava�lara Kar�� Örgütlenelim
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TAR�H�M�ZDEN

Sermaye s�n�f� ya�anan ekonomik krizin faturas�n� i�ten 
ç�karmalar, ücretsiz izinler, hak gasplar�yla i�çi s�n�f�na 

ödetmeye devam ediyor. Krizin ba��ndan bu yana i�ten ç�-
karmalar�n ya�and��� birkaç fabrikada i�çiler i�yerlerini terk 
etmeyerek i�gal eylemleri gerçekle�tirdiler. Fakat i�çilerin 
örgütsüz ve haz�rl�ks�z olmalar� nedeniyle bu i�galler k�sa 
bir süre devam edebildi.

Oysa mücadele tarihimizde, i�çi karde�lerimizin kendi 
taban örgütlülüklerini yaratmay� ba�ard�klar� fabrikalar-
da, yönetime el koyup üretimi yeniden örgütledikleri dene-
yimler de ya�anm��t�r. Bu deneyimlerden en önemlisi, 
1969 y�l�nda ya�anan, Çorum �l Özel �daresine ba�l� 
Alpagut Linyit ��letmeleri i�galidir. 

1969 y�l�nda, Ba��ms�z Çorum ve Ahalisi Maden ��çileri 
Sendikas�’n�n örgütlü ol-
du�u Alpagut Linyit ��let-
mesinde çal��an i�çilerin 
zaten dü�ük olan ücretle-
ri bir de parça parça 
öde niyordu. Ayr�ca i�çi-
ler çal��ma güvenli�i için 
gerekli teknik donan�m-
dan da yoksunlard�. Bu 
sorunlar�n giderilmesini 
isteyen i�çilerin talepleri, 
üretimin dü�ük oldu�u 
bahanesiyle reddedili-
yordu. Bu durum kar��-
s�nda fabrikada bir araya 
gelip toplant�lar düzenle-
yen i�çiler neler yapabi-
leceklerini tart��t�lar. �çle-
rinden seçtikleri temsilci arkada�lar�n� sendikac�larla görü�-
mek üzere Ankara’ya gönderdiler. Fakat sorunlar�n�n çözü-
mü konusunda sendikac�lardan bekledikleri deste�i alama-
d�lar. Sendika �ube ba�kan� Mehmet Kocatüfek, ayn� za-
manda i�letmenin bölge müdürüydü. Kocatüfek i�çilerden 
de�il patrondan yana tutum almaktayd�. Ama i�galden 
sonra tav�r de�i�tirecekti. 

Bütün bunlara, zarar edildi�i gerekçesiyle 73 gündür 
ücretlerin ödenmemesi de eklenince, 786 maden i�çisi 16 
Haziran 1969’da harekete geçti ve fabrikay� i�gal edip yö-
netime el koydu. ��letme tümüyle i�çilerin eline geçmi�ti. 
��galle birlikte fabrikadaki üretim i�çiler taraf�ndan yeniden 
düzenlendi. �lk i� olarak, i�letmedeki tüm i�çilerin yer ald��� 
��çi Genel Kurulu olu�turuldu, bu kurul da üretimi yöne-
tecek bir ��çi Konseyi seçti. Konsey üyeleri gerekti�inde 
kurul taraf�ndan de�i�tirilebiliyordu. ��letmenin hesaplar� 
düzenli bir biçimde tutuluyordu. Kömür sat���, olu�turulan 
sat�� komiteleri arac�l���yla gerçekle�tiriliyordu. Üretim 
8’er saatlik üç vardiya halinde yeniden örgütlendi. Vardi-
yas� biten i�çiler, 8 saat daha fabrikada kal�p olas� 
bir sald�r�ya kar�� nöbet tutuyorlard�.

��çiler aras�nda i�bölümüne gidilmi�ti ve hiç kimseye 
ayr�cal�k tan�nmam��t�. Yüksek maa�l� yöneticilerin i�ine i�-
çiler taraf�ndan son verildi. Büro i�çileri, teknik personel ve 
muhasebeciler de konseyin denetimi alt�nda çal��maya 
ba�lad�lar. Konsey, düzenli olarak haftada bir, acil bir du-
rum kar��s�nda ise hemen toplan�yordu.

��letme, patronun yönetimi alt�nda zarar ederken, i�çi-
lerin yönetimi alt�na girdikten k�sa bir süre sonra 
kâr etmeye ba�lad�. 2. ve 3. haftalarda üretim hacmi 
yüzde 50 artt�. Eskiden 250-300 ton olan üretim, 410-450 
tona kadar yükseldi. Günlük sat�� bedeli ise 8 bin liradan 
40 bin liraya ç�kt�. ��galden önce i�çilerin yönetimine kar�� 
ç�kan sendika yönetimi, i�çilerle yapt��� toplant� sonunda 
i�letme yönetimine kat�ld�. Alpagut i�çileri, bu eylem-

leriyle ilk defa pat-
ronlar olmadan da 
üretebileceklerini, 
üstelik yönetim i�in-
de de çok daha ba�a-
r�l� olabileceklerini 
ortaya koymu�lard�. 
Patronlar s�n�f�n� esas ra-
hats�z eden de buydu. 
Bu nedenle hükümet i�-
çilerin bu hareketini bir 
an önce bast�rmak için 
harekete geçti. �çi�leri 
Ba kanl��� taraf�ndan 
Ço rum Valili�ine talimat 
verildi. Ankara’dan Ço-
rum’a gönderilen jan-
darma birli�i, 17 Tem-

muzda madeni ku�att�. Direnmeye haz�rlanan i�çiler sendi-
ka yönetimi taraf�ndan yat��t�r�ld��� için jandarman�n mü-
dahalesi k�sa sürdü. Operasyonun sonunda 35 gün boyun-
ca süren i�çi yönetimine son verildi. Jandarma komutan�, 
valilikten ald��� emirle 7 i�çi, 3 sendikac� ve 1 memurun i�i-
ne son verildi�ini ve i�letmenin yönetimine el koyuldu�unu 
bildirdi. ��çiler bu karara kar�� 2 gün boyunca ocaklara in-
meyerek tepki gösterdiler. 

��ten ç�kar�lan sendika �ube ba�kan� Mustafa Kocatüfek, 
i�galin ard�ndan i�çilere ve kendisine yöneltilen suçlamala-
ra kar��, “Davran���m suç ise neden 32 gün sonra müdaha-
le ettiler? 1 milyon lira alacakl�y�z, jandarma gönderecekle-
rine alacaklar�m�z� göndersinler” sözleriyle yan�t veriyordu. 

��galin sona ermesiyle sendika ile i�veren aras�nda toplu 
sözle�me gerçekle�tirilecekti. ��ten at�lan i�çiler yeniden i�e 
al�nd�. ��letme bir süre sonra i�çilerin talepleri do�rultusun-
da Türkiye Kömür ��letmeleri’ne devredilerek devletle�tiril-
di. Alpagut i�gali, i�çilerin özyönetiminin bu topraklardaki 
en önemli örneklerinden biri olmu�tur. Bu deneyim, biz 
i�çilerin üretmekle kalmay�p bal gibi yönetebilece-
�imizi de bir kez daha kan�tlam��t�r. �

Alpagut ��çi Yönetimi Deneyimi
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 �Zonguldak Ere�li’den U�D-DER üyesi bir i�çi

Erdemir’de toplu sözle�me Türk Metal taraf�ndan im-
zaland�. Ancak Türk Metal bürokrasisi her zamanki 

oyununu oynamay� ihmal etmedi. Önce, Özbek’in 
Ergenekon davas�ndan tutuklanmas�na kar��l�k 
hükümete gözda�� vermek amac�yla sözle�meyi t�-
kad�, sonra da imzalad�. Tabii bu arada ma�dur olan-
lar yine i�çiler oldu. Erdemir, 2008 y�l� itibar�yla 800 mil-
yon dolara yak�n kâr aç�klam�� olmas�na ra�men i�çiler 
enflasyonun alt�nda bir ücret zamm�na mahkûm edildiler. 

Derne�imizin web sitesinde, gangster sendikac�l��a 
dair bir kö�e ve ayd�nlat�c� birçok yaz� var. Ço�u da bizzat 
Türk Metal üyesi i�çiler taraf�ndan yaz�lm��lar. Ben de 
Karadeniz Ere�li’sinden bir U�D-DER üyesi olarak, 
Erdemir’de çal��an i�çi dostlar�m�n anlatt�klar�ndan yola 
ç�karak sendikan�n buradaki icraatlar�na örnekler vermek 
istiyorum.

Bu öyle bir zihniyettir ki, i�çinin en do�al hakk� ve si-
lah� olan grevi bile kendi ç�karlar�na alet etmekten kaç�n-
mam��t�r. Erdemir’deki i�çilerin %90’� greve kar�� oldu�u 
halde grev karar� al�nm��t�r. Karara kar�� duran i�çiler teh-
dit edilerek, sindirilerek ve fi�lenerek safd��� b�rak�lm��lar-
d�r. ��çiler, grev karar�n�n Özbek’in gözalt�na al�nmas�yla 
alâkal� oldu�unu gayet iyi bildikleri halde seslerini ç�kar-
tamam��lard�r. 

Sendika temsilcileri adeta ajan gibi çal��makta, sendi-
ka yönetiminin aleyhine davranan ve konu�an herkesi is-
piyon etmektedir. Hiçbir i�çinin fikrini özgürce dile getir-
me hakk� yoktur. Muhalif olanlar an�nda i�ten at�lmakta-
d�r. B�rakt�k i�çilerin sorunlar�yla ilgilenilip hakk�n�n ko-
runmas�n�, sendika yöneticileri patronun adamlar�ndan 
daha fazla i�çiye dü�manl�k etmektedir. 

Türk Metal’in 35 y�ll�k yönetim kurulu, kendisine biat 
edenlerden ve akrabalar�ndan olu�tu�undan, kontrgeril-
lac� Özbek bugüne kadar diktatörlü�ünü sürdürebilmi�tir. 
Gerek kendi genel kurulunda gerekse ba�l� bulunan �u-
belerin yönetim kurulu ve i�yeri temsilcilerinin seçiminde, 
anti-demokratik yollarla ve sendikac�l�k kanununa ayk�r� 
davranarak seçimler yap�lmaktad�r. Oy kullanacak üyele-
rinin ellerine sand��a gitmeden önce pusula vererek, se-
çilmesi gereken ki�ileri demokratik olmayan biçimde seç-
mi�lerdir. Sendika e�itimleri en az�l� fa�istler taraf�ndan 
verilmekte ve sendikan�n olanaklar� fa�ist militanlar yeti�-
tirmenin bir arac� olarak kullan�lmaktad�r. 

Elbette bu durumun sürmesini sa�layan �ey i�çilerin 
örgütsüzlü�üdür.  Ama bunun da uzun sürmeyece�i ke-
sindir. Her ne kadar bugün seslerini ç�kartamasalar da, 
günü geldi�inde Erdemir i�çisi de bu fa�istlere gereken 
dersi vermekte duraksamayacakt�r. �

S�n�f�m�n Fark�na Varmak
 �Dudullu OSB’den bir i�çi 

Ben Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde çal��an 19 ya��nda 
bir metal i�çisiyim. U�D-DER’le tan��madan önce, i�yerindeki 

çal��ma ko�ullar�ndan, patron i�yerinde toplant� yapt���nda i�çile-
rin kendi haklar�n� dile getirmekten bile korktuklar�ndan, üste-
lik bu kriz döneminde patronlar faturay� bize ödetmeye 
çal��t�klar� halde i�çilerin bir araya gelemeyi�inden ya-
k�nan, ama “tek ba��ma ne yapabilirim ki” di-
ye dü�ünen bir i�çiydim. Ta ki U�D-
DER’in düzenledi�i bir etkinli�e kat�la-
na kadar. Kat�ld���m etkinlikte i�çilerin 
bir araya gelebilece�ini ve o zaman ne-
ler yapabileceklerini, geçmi�te verilmi� 
pek çok mücadele örne�i oldu�unu ö�ren-
dim. Ve en önemlisi dünyan�n neresinde olur-
sa olsun din, dil, �rk ayr�m� olmaks�z�n i�çilerin 
sorunlar�n�n ve mücadelesinin ortak oldu�unu 
anlad�m. Yani s�n�f�m�n fark�na vard�m. Art�k 
kaderimizin kendi elimizde oldu�unu ve bu 
dünyaya bar���, karde�li�i, e�itli�i, gerçek an-
lamda sadece ve sadece i�çi s�n�f�n�n getirebile-
ce�ini biliyorum. Bunu ba�arabilmek için de tek 
çözüm yolunun örgütlü mücadele oldu�unu �u 
slogan�m�z çok güzel anlat�yor: KURTULU� 
YOK TEK BA�INA, YA HEP BERABER YA 
H�ÇB�R�M�Z! �

Erdemir’de Gangster Sendikac�l�k

Sincan OSB’de de ��ten 
Atmalar Sürüyor!
� Ankara’dan U�D-DER’li bir i�çi 

Patronlar ve u�aklar� “kriz bize dokunmaz, e�e�imizi
sa�lam kaz��a ba�lad�k” gibi z�rvalamalarda bulu-sa�

en, i�ten atmalar, ücretsiz izinler, kapanan fabri-nurlarke
alar gözle görünür bir biçimde artm�� durumda. ka
tanbul, �zmir, Kocaeli, Bursa ve Adana gibi met-�st
opollerde i�ten at�lanlar�n say�s� yüz binleri bulu-ro
yor. Ankara’da da durum farkl� de�il.

Ankara’n�n en büyük sanayi merkezlerinden
biri olan Sincan Organize Sanayi Bölgesinde
ücretsiz izinler, i�ten atmalar son dönemlerde 
hayli artm�� durumda. Organize Sanayi 
Bölgesinde Kas�m ay�na kadar toplam 40 bine 
yak�n i�çi çal���yordu ve �u anda bunlardan 10 
bini i�ten at�lm�� bulunuyor. Metal sektöründen 
plastik sektörüne, g�dadan matbaa sektörüne

kadar her alanda i�ten at�lmalar ve i�sizlik tehdi-k
di ya�an�yor. d

Oysa krizin sorumlusu i�çiler de�il, gözü doy-
ak bilmeyen patronlar ve onlar�n sömürü düzenima
n kapitalizmdir. Kapitalizm i�çiler için açl�k, yok-olan
k, sava� ve ölüm demektir. Kapitalizm i�çiler için sulluk
z ko�ullarda sürünmektir, kundaktaki çocuklar�-sa�l�ks�z

denlerinin bombalarla paramparça olmas�d�r. n�n bed �
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 �Dudullu’dan U�D-DER’li bir i�çi 

��çi Dayan��mas� bültenimizi U�D-DER’li i�çiler olarak 
Sar�gazi’de bulunan ALBA KALIP fabrikas�nda da��tt�k. Bu 

fabrikada yakla��k 100 metal i�çisi çal���yor. Esnek çal��ma 
dahil birçok haks�z uygulama ve a��r çal��ma ko�ullar�, ALBA 
KALIP i�çileri için de geçerli. Konu�tu�umuz i�çilerin yüzleri-
ne ve sözlerine yans�yan bu gerçekler, hepimizin bu düzende 
i�çi olu�umuzdan kaynakl� ya�ad��� ortak s�k�nt�lar. 

ALBA’da sohbet etti�imiz i�çi arkada�lar�m�z bizlere bu 
sorunlardan ve s�k�nt�lardan bahsettiler ve bizler de bunlar�, 
birlikte mücadele ederek ve i�çiler aras�ndaki dayan��ma a��-
n� geni�leterek a��labilece�imizden bahsettik. Son dönem ya-

�anan grev ve direni�lere bakarak, i�ten at�lmalara ve esnek 
çal��malara kar�� nas�l mücadele etmemiz gerekti�i vurgusu-
nu yapt�k. Sendikalara güvensiz olduklar�n� aç�kça dile geti-
ren i�çi arkada�lar�m�zla, sendikan�n ve içindeki bürokrasi 
engelinin birbirinden ayr� tutulmas� gerekti�ini ve bugün sen-
dikalar�n içinde bulundu�u bu durumun yaln�zca biz i�çilerin 
içinde yer al�p, ona sahip ç�kmas� ve denetlemesiyle ortadan 
kalkabilece�ini anlatt�k. Sendika “biz” olursak sendika olur 
dedik. Kapitalist sömürü sisteminden kurtulmam�z�n tek yolu 
ona kar�� mücadele etmekten geçiyor. Bunun için de müca-
dele örgütlerimizi güçlendirmeliyiz. �

 �Tuzla’dan bir i�çi

Ben Aks Otomotiv fabrikas�nda çal���yordum. Ekonomik kriz nedeniy-
le fabrikan�n küçülmeye gitti�i söylenerek beni de i�ten att�lar. 

Fabrikan�n duyuru panosuna as�lan bir ilan ile 21 i�çiye y�ll�k izinlerinin 
kulland�r�laca��, bir i�çinin ise senesi dolmad��� için ücretsiz izne ç�kar�la-
ca�� i�çilere bildirildi. Ücretsiz izne ç�kar�lmak istenen i�çi, ilandan iki gün 
sonra i�ten at�ld�. Bir i�çinin de y�ll�k izne ç�kmas�n� ertelediler. Böylece 
21 �ubat itibariyle 20 ki�i y�ll�k izne ç�kar�ld�. 

Tuzla’da bulunan Aks Otomotiv’de yakla��k iki senedir Birle�ik Metal-
�� sendikas�nda sendikala�ma mücadelesi sürdürülüyor ve patron i�yerin-
de örgütlülü�ü k�rmak için elinden gelen tüm oyunlara ba�vuruyor. Y�ll�k 
izne ç�kar�lan i�çiler de özenle seçilmi�. �zne ç�kart�lan i�çiler, i�yerinde ön 
plana ç�km��, patronun tehlikeli olarak gördü�ü ki�ilerdir. Bu da Aks pat-
ronunun i�çilere yapm�� oldu�u bir oyundur. Patron, y�ll�k izinlerin oldu-
�u bir zamanda içerde çal��maya devam eden i�çiler üzerinde bir bask� 
kurabilir, sendikal örgütlülü�ün k�r�lmas� için elinden gelen her �eyi yapa-
bilir. Bizler buna izin vermemek için i�yerinde ve d��ar�da i�çi arkada�lar�-
m�zla ba�lant� içerisinde olaca��z ve mücadelemizi sürdürece�iz. �

Aks Otomotiv Patronu 
Krizin Faturas�n� 
��çilere Yüklüyor

Alba Kal�p’ta ��çi Dayan��mas� Da��t�m�

Lüleburgaz’dan 
Merhaba!

 �Lüleburgaz’dan bir cam i�çisi

Selam, tüm s�n�f karde�lerime merhaba! Ben 
Lüleburgaz’da ikamet eden bir cam i�çisi-

yim. Bugünkü mitingin ba�lang�c� çok iyiydi. 
Sizlerin disiplinli bir �ekildeki yürüyen kortejini-
ze kat�ld�m ve sizlerle birlikte yürüdüm. Kristal-
�� üyesiyim. Fakat sizlerle yürümek bu yolda 
da ha bir haz verici oluyor. S�n�f mücadelesinde 
sizler gelecek nesillere öncülük ediyorsunuz. 
Ba�ar�lar�n�z�n devam�n� diliyorum ve HEP� N�-
Z� TEBR�K ED�YORUM. Davam�za ili�kin çok 
yürekli ve diri bir birliktelik yarat�lm��. S�n�f mü-
cadelesi ad�na büyük bir geli�im. �
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 �  K�raç’tan bir i�çi

Di�er i�yerlerinde oldu�u gibi Brillant’ta da uzun za-
mand�r a��r� sömürü ko�ullar� hâkim. 
Çal��ma saatleri sözde 8 saat olsa da ne-

redeyse bir y�ld�r i�çiler 12 saat çal��t�r�l-
makta, her gün zorla fazla mesaiye b�rak�l-

maktalar. 3 ayd�r ücretlerimizin ve fazla 
mesailerimizin ödenmemesi, hele ki ay-
n� aileden burada birkaç ki�inin çal��-
mas�, i�çileri ciddi anlamda ekonomik 
bir ç�kmaza sokmu�tur. “��ve ren”i miz 
sadece i� vermekle me�gulken ücret-
leri akl�na bile getirmemekte, 

M�s�r’da yeni fabrika açma telâ ��n-
dad�r. ��çiler ise açl�k çekmektedir. 

Canlar�na tak eden bu durum yü-
zünden i�çiler 7 �ubat Cuma ak�am 

vardiyas� teslimi sonras� i� b�rakarak ma-
kinelerin önlerinde toplanmaya ba�lad�. 
Di�er iki bölümün de destek vermesiyle bir 

anda, birbirine uzun zamand�r yabanc� olan 
i�çiler kayna�maya ba�lad�lar. Üç bölümden 

i�çilerin bir araya toplanmas� ve ilk defa böyle 
bir �ey yap�lmas�n�n cesaretiyle i�çilerin kendi-
lerine güveni gelmi�ti. Çok sürmeden fabrika-
n�n müdürü, müdür yard�mc�s�, onun da yar-
d�mc�s� ve bölüm �efleri nefes nefese geldiler. 

Neye u�rad���n� �a��ran müdür bir yan-
dan ne oldu�unu anlamaya çal���rken, bir yan-

dan da i�çileri yat��-
t�rmaya çal���yordu. 
Ama ya�ad��� tedir-
ginli�ini gizleyemi-

yordu. Oysa i�çilerin daha düne kadar bu adamdan ödü 
kopuyorken bugün kar��s�na geçip paralar�n�n öden-
mesini ve ne zaman ödenece�ine dair bir gün verilme-
sini istiyorlard�. Müdür ise talebimizin hakl� oldu�unu fakat 
makine kapatmam�z�n haks�z oldu�unu, kendisinin de maa� 
almad���n� söylüyordu.

Onun maa��n� al�p almad���ndan bize ne? Ayr�ca makine 
kapatmam�z gerçekten de do�ru de�il mi? ��çiler zaten ne 
zamanki o �alterleri a�a�� indirirler i�te o zaman ses-
leri yükselmeye ve patronlar�n yüreklerine korku sal-
maya ba�larlar. Sonunda çe�itli çabalarla i�çileri makineleri-
ne döndürse de, kimse ikna olmam��t�. Pazartesi i�ba�� yapar 
yapmaz fazla mesailerimiz ödenmeye ba�lad�. Demek ki ses ç�-
kar�nca, �alterleri indirince oluyormu�. Bir bölümün i� durdur-
mas�, bir anda dalga dalga di�er bölümlere de yans�d� ve di�er 
i�çi arkada�lar�m�z da �alterleri indirmeye ba�lad�. Burada i�çi-
lerin birle�irse ne kadar güçlü olaca��n� bir kez daha gördük. 
Brillant’ta çok uzun bir suskunluktan sonra böyle bir �eyin ol-
mas� �üphesiz önemliydi, fakat daha yolun ba��nday�z, çünkü 
sorunlar�m�z çözülmedi.

Ayr�ca buradan da bir ders ç�karmak gerekirse, demek ki 
bir bölümde makineler durduruluyorsa e�er, bunu bir bölüm-
de b�rakmay�p di�er bölümlere de ta��mak gerekir. Bütün i�çi-
lerin i� durdurmas�n� sa�lamak gerekir. Ne istedi�imizden 
eminsek, onu alana kadar geri ad�m atmamak gerekir. 
Bu biz i�çiler için bir deneyim oldu. Önümüzdeki süreçte �üp-
hesiz bu durumlar� yine ya�ayaca��z. Bu süreçte i�çilerin bir-
birlerine s�k� s�k� sar�lmalar� ve patronlar�n onlara dost olama-
yaca��n� bilerek s�n�f dayan��mas�n� güçlendirmeleri gerekir. �

Ben, Zeki Triko’da çal��an bir i�çiyim. 
Zam ay�m�z gelmesine ra�men, kri-

zi bahane ederek bizlere hiçbir zam ver-
mediler. Utanmadan �imdi de tuvaletle-
re yasak getirdiler. Tek dertleri bizleri 
nas�l daha çok çal��t�rabilecekleri. 

Bak�n yasa�� uygulamaya nas�l sok-
tular. Önce tek bir bölüme bu yasa�� 
uygulayarak bir nab�z ölçtüler. Yasa��n 
henüz uygulanmad��� bölümlerdeki i�çi-
lerin tepkileri “sizin �efinizin ses ç�kar-
mamas� yüzünden bunlar oluyor, asla 
bizim bölümde olmaz” �eklindeydi. 
Tabii kimseden ciddi bir tepki gelmedi. 

Çünkü biz maalesef örgütlü de�iliz. Bakt�lar ki sesini ç�karan yok tüm bölümlere 
ayn� yasak geldi. Sizin �efiniz yüzünden bunlar oluyor diyenlerden de hiç ses 
ç�kmad�. �imdi art�k her i�çinin tuvalete günde iki sefer gitme hakk� var. 

Evet, patronlar en insani ihtiyac�m�z� bile bize çok görüyorlar. Biz bu kadar 
örgütsüz ve haklar�m�zdan bihaber oldu�umuz için de istediklerini is-
tedikleri gibi uyguluyorlar. Biz i�çiler bir araya gelmezsek, haklar�m�z� ö�ren-
mez ve insan kalabilmek için mücadele etmezsek daha kim bilir ba��m�za neler 
gelecek. Zeki Triko’da çal��an i�çi karde�lerim, gelin bir araya gelelim ve haklar�-
m�za sahip ç�kal�m. Bu ak�l almaz uygulamalar� engellemenin ve yeni ya-
saklarla kar��la�maman�n tek garantisi bizim birlikteli�imiz olacakt�r. 
Bana tüm bunlar�n mümkün oldu�unu ö�reten U�D-DER’dir. Siz de U�D-DER’e 
gelin. Bu sistemin tüm pisliklerine kar�� birlikte mücadele yürüyelim. 

 �Sütlüce’den bir tekstil i�çisi

Zeki Triko’da 
Tuvalete 
Gitmek de 
YASAK?

Brillant’ta �alterler �nince

 ��MES’ten bir i�çi
Fabrika önünde yapt���m�z da��t�m-

larda Umur i�çisi arkada�lar, krizin etki-
lerini giderek �iddetli bir �ekilde ya�am-
lar�nda ve i�yerinde hissettiklerini belirt-
tiler. Bir Umur i�çisi, “ekonomik kriz ne-
deniyle i�ten at�lma korkusunun tüm i�-
çi arkada�lar�nda olu�maya ba�lad���n�, 
ekonomik krizin i�çiler için açl�k, yok-
sulluk ve i�siz kalmak” demek oldu�u-
nu belirtti. Bir di�er arkada� ise, fabri-
kada bulunan tek patrona ba�l� onlarca 
�irketin i�çileri böldü�ünü, birlik ve be-
raberli�in önünde engel oldu�unu söy-
ledi. Daha önce 100’den fazla i�çinin 
at�ld��� fabrikada, i�çiler Mart ve Nisan 
aylar�nda da i�ten at�lmalar�n olabilece-
�ini söylediler.

Patronlar kendi yaratt�klar� krizleri-
nin bedelini biz i�çilere ödettirmeye ça-
l���yorlar. Krizin bedelini ödememek için 
ya�ad���m�z sorunlara kar�� birle�erek 
örgütlü bir �ekilde mücadele etmeliyiz.

Umur Matbaas�nda 
��çiler Tedirgin!
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 �Kaynarca’dan bir kad�n i�çi
“Gelecek için bugünden; sürdürülebilir, kabul edilebilir 
ve uygulanabilir bir sistem” slogan�yla lanse edilen Sos-
yal Güvenlik Reformu, i�çi haklar�na yönelik sald�r� 
plan lar�n�n en kapsaml�s� olarak 1 Ekim 2008’de uygula-
maya konulmu�tu. Bu yasayla amaçlanan�n, devletin 
sa�l�k sisteminden elini çekerek, sosyal güvenlik hakk�n� 
piyasaya, ilaç tekellerine, özel emeklilik ve sigorta �irket-
lerine, özel hastanelere teslim etmek, yani k�sacas� sa�-
l�k hizmetlerini sermaye s�n�f�n�n istekleri do�-
rultusunda paral� hale getirmek oldu�u görülüyor. 
Kay�t d��� istihdam� önlemek amac�yla uygulamaya ko-
nuldu�u belirtilen ve kanunda, “k�smi süreli ve ça�r� 
üzerine çal��ma” kapsam�na girenleri yani part-time 
çal��anlar� ilgilendiren konu ise, eksik kalan sigorta primi 
ödemelerinin i�çinin kendisi taraf�ndan her ay 30 güne 
tamamlanmas�n�n zorunlu hale getirilmesi. 

Bu uygulama soygundan farks�zd�r. Çünkü eksik ka-
lan sigorta primi ödemeleri oran�n�n iste�e ba�l� sigorta-
l�l�k kapsam�nda %32’ye ç�kar�ld��� ve ödenecek asgari 
rakam�n 30 gün temel al�narak 204,38 TL’ye denk geldi-
�i göz önüne al�nd���nda, k�smi süreli çal��an i�çilerin al-
d�klar� ücretleri neredeyse eksik kalan sigorta primlerini 
yat�rmak için kullanaca�� da görülür. E�er i�çi 30 gün-
lük sigorta primi ödemesini tam olarak yapmaz-
sa ne kendisi ne de bakmakla yükümlü oldu�u 
yak�nlar� sa�l�k hizmetlerinden yararlanabiliyor. 
Üstelik kanunun bu maddesi ile ilgili olarak uygulamada 

hâlâ hiçbir �ey netle�mi� de�il ve eksik prim ödemeleri-
nin nas�l yat�r�laca�� konusu tamamen belirsiz.

“Herkese sa�l�k hakk�” olarak ilan edilen yasan�n 
en önemli “getirisi” ise, i�siz dahi olsan�z sa�l�k 
haklar�ndan yararlanabilmek için mutlaka sigor-
ta primi ödeme zorunlulu�unun olmas�. ��siz dahi 
olsalar, ki�ilerin ödeyece�i primler �öyle olacak: Ayl�k 
geliri 212,90 ile 638,70 TL aras�nda olanlar ayda 25,55 
lira; ayl�k geliri 638,70 ile 1277,40 TL aras�nda olanlar 
ayda 76,64 lira; ayl�k geliri 1277,49 TL’den fazla olanlar 
ise ayda 153,29 lira. Genel Sa�l�k Sigortas� primlerini ki-
�i her ay gidip bankalara ödeyecek. 1 YTL dahi prim 
borcu olanlar sa�l�k hizmetinden yararlanamaya-
cak. Milletvekilleri ise bu bedeli ödemeyecek. 

Çal��abilen bir i�çi bile yeterli sa�l�k hizmeti alamaz-
ken, i�siz bir i�çinin hangi parayla bu primi ödeyebilece-
�i sorusu yasan�n i�levini bir kez daha sergiliyor. Tüm 
dünyada i�çi s�n�f�n�n bütününe yönelik gerçekle�en sal-
d�r�lar�n, bask�c� ve ya�am hakk�n� elinden alan uygula-
malar�n durdurulabilmesi ancak örgütlü ve militan bir 
mücadele ile mümkün olabilecektir. S�n�f�n örgütsüz-
lü�ünden ve sendika bürokratlar�n�n pasifist ve 
uzla�mac� tutumlar�ndan cesaret alarak hayata 
geçirilen sald�r�lar�n, bu sömürü düzenine son 
verilmedi�i sürece arkas� kesilmeyecektir. Bu sö-
mürü düzenini y�kmak ve sald�r�lara s�n�f�m�z�n gücüyle 
yan�t verebilmek için U�D-DER saflar�nda mücadeleyi 
yükseltelim. �

Part-Time Çal��anlar�n Sa�l�k Primleri



Emekçi Kad�nlar Mücadeleyle Özgürle�ecek!
8 Mart Uluslararas� Emekçi Kad�nlar Günü, sömürüye, 

bask�ya ve e�itsizli�e kar�� emekçi kad�nlar�n açt��� is-
yan bayra��n�n sembollerinden biridir. Kad�n i�çiler 8 Mart 
1857’de, sömürü ve bask�y� do�uran ücretli kölelik düze-
nine kar��, mücadele bayra��n� yükselttiler. Bu mücadele 
bayra��, s�n�flar�n ve sömürünün olmad���, sava� ve bask�-
lar�n son buldu�u bir dünya özlemiyle göndere çekilmi�ti. 

1857 y�l�n�n 8 Mart�nda Amerika’n�n New 
York kentindeki kad�n tekstil i�çilerinin “e�it 
i�e e�it ücret” talebiyle yükselttikleri müca-
dele, patronlar�n sald�r�s� ile kar��la�m�� ve 
129 kad�n i�çi bir tekstil fabrikas�nda ç�-
kart�lan yang�nla katledilmi�ti. Barbarca 
bir katliam�n ya�and��� o günü i�çi s�n�f� 
hiç unutmad�. 1910 y�l�nda i�çi s�-
n�f�n�n uluslararas� örgütlerin-
den birinin toplant�s�n-
da, s�n�f�m�z�n kad�n ön-
derlerinden Clara Zet-
kin’in önerisiyle 8 Mart-
�n Uluslararas� Emekçi 
Kad�nlar Günü olarak 
kutlan�lmas�na karar veril-
di. O günden bu yana 
emekçi kad�nlar, sömürü ve 
bask�y� yok etmek ve ya�a-
nan katliamlar�n hesab�n� sor-
mak için 8 Martta mücadele bay-
ra��n� yükseltiyorlar. 

Günümüzde kad�n emekçiler serma-
ye düzeninden kaynaklanan a��r sorunlar-
la kar�� kar��yalar. Fabrikalarda sendikas�z, si-
gortas�z uzun saatler boyu çal���yor, erkek i�çiler-
den daha dü�ük ücret al�yor, toplumda ikinci cins 
olarak görülüyor, taciz ve tecavüzlerle kar��la��yorlar. 
Tüm bunlar�n yan� s�ra, evde de ev i�lerinin ve çocukla-
r�n bak�m�n�n a��r yükü alt�nda ezilmekle kalm�yor bir de 
s�kl�kla �iddetle, horlanma ve a�a��lanmayla yüz yüze kal�-
yorlar. Asgari ücret ve i�sizlikle bo�u�an kad�n emekçilerin 
ya�ad��� sorunlar her geçen gün katmerle�erek art�yor. 

Emperyalist, haks�z ve gerici sava�larda da kad�n i�çi ve 
emekçiler katlediliyor, tecavüze u�ruyor, açl��a mahkûm 
ediliyorlar. Üstelik bu kanl� sava�lar�n yürütücüleri aras�n-
da kad�n patronlar, siyasetçiler ve generaller de bulunuyor. 
�srail d��i�leri bakan� Livni, ABD eski d��i�leri bakan� Rice 
ya da �imdiki Clinton ve Türkiye eski ba�bakanlar�ndan 
Çiller, haks�z sava�lar�n sorumlular�ndan yaln�zca birkaç�-
d�rlar.

Ekonomik krizlerde ilk i�ten at�lan, çal��ma ko�ullar� 
a��rla�an, geçim zorlu�u ya�ayan ve k�t kanaat çocuklar�n� 
geçindirmeye çal��anlar da emekçi kad�nlard�r. Ulus lar-
aras� Çal��ma Örgütü’nün yapt��� aç�klamaya göre, 2009 
y�l� içinde 22 milyon kad�n i�çi i�siz kalacak. ��ten at�lan, 
ücretsiz izne yollanan ve kazan�mlar� yok edilenler, patron 
olan kad�nlar ya da erkek patronlar�n kar�lar� ve k�zlar� de-

�il, kad�n i�çilerdir.
Kad�nlar fabrikada ve evde çifte ezilmi�lik ve sömürüye 

maruz kalmaktad�rlar. S�n�fl� toplumlar�n üretti�i erkek ege-
men yakla��mlar, hayat� kad�nlar için iki kat daha zor hale 
getiriyor. Dayak ve �iddet ola�an kar��lan�yor. Fabrikada 
ucuz i�çi olarak sömürülen kad�n, sokakta, i�yerlerinde ta-
cize u�ruyor, ev i�lerinin a��r yükünü tek ba��na çekiyor. 

Ayr�ca bu kapitalist sömürü düzeni kad�n 
bedenini her gün medya arac�l���yla tica-

ri bir mal olarak pazarl�yor. 
�kiyüzlü kad�n ve erkek egemenler, 

“Dünya Kad�nlar Günü” ad� alt�nda, 8 
Mart’�n emekçi özünü gözlerden sak-
lamaya çal���yorlar. Oysa i�çi, emekçi 

kad�nlarla burjuva kad�nla-
r�n ya�ad�klar� sorunlar 
hiçbir zaman bir olmad�. 
Desa Deri’de, Sinter Me-
tal’de, E-Kart’da, K�z�lay da 
ve daha nice i�yerinde 
mücadele veren ve fabri-
kalarda al�nteri ak�tan ka-
d�n i�çilerle, sermaye s�n�f�-
n�n kad�nlar�n�n sorunlar� 
ayn� de�ildir. 

8 Mart tüketim ve ma-
gazin gününe dönü�türül-
mekte, gerçek sorunlar�n 
üstü örtülmektedir. Ege-
men s�n�f�n kad�nlar� pat-
roniçe, ba�bakan, bakan 
vs. olabilmekte, sömürü ile 
elde ettikleri zenginliklerle 
erkek s�n�fda�lar�yla zevkü 
sefa içinde ya�amaktad�r-
lar. Emekçi kad�nlar�n mü-
cadelesini sapt�rmaya çal�-
�an egemen s�n�flar�n ka-
d�nlar�n�n ikiyüzlü tutumla-

r�na aldanmamal� ve s�n�f dü�manlar�m�za kar�� kad�n�yla 
erke�iyle birlikte mücadeleye etmeliyiz. 

152 y�l sonra bugün de kad�n ve erkek emekçilerin in-
sanca, e�it ve özgür ya�amalar�n�n önünde hâlâ ayn� engel 
var: Tüm dünyada hüküm süren sermaye düzeni! Ka pi ta-
list sömürü düzeni yerle bir edilmedikçe ne emekçi kad�n-
lar�n ne de emekçi erkeklerin yüzü gülecek. Sömürü ve sa-
va� düzenini y�kmak ve yerine hiçbir ayr�mc�l���n olmad���, 
s�n�fs�z, sömürüsüz bir dünya yaratmak, kad�n�yla erke�iy-
le tüm dünya i�çi s�n�f�n�n elindedir. �nsanl��� bir sava� ce-
hennemine sürükleyen emperyalist-kapitalist düzeni ala�a-
�� edip, cinsel, ulusal, dinsel ayr�mc�l���n olmad���, s�n�fla-
r�n ve sömürünün son buldu�u, müreffeh ve bar�� dolu bir 
dünya yaratmak bizlerin elindedir. O halde birle�elim, ör-
gütlenelim ve yeni bir dünya için mücadeleyi yükseltelim!


