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i�çi dayan��mas�i�çi dayan��mas�
Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� Mücadele Birli�i

i�çi dayan��mas�
Dünya ��çi S�n�f� 1 May�s’ta Alanlardayd�
��çi s�n�f� tüm dünyada 1 May�s’ta alanlardayd�. 1 May�s 

sabah�nda i�çiler, ta��d�klar� pankart ve dövizleriyle alan-
larda birle�tiler. Hep bir a��zdan att�klar� sloganlarla talep-
lerini hayk�rd�lar. Kad�n� ve erke�iyle tüm i�çiler kol kola 
yürüyerek, kapitalist sistemin yaratt��� krize, i�ten atmala-
ra, açl�k ve yoksullu�a, siyasal ve sendikal yasaklara, bas-
k�lara boyun e�meyeceklerini hayk�rd�lar. 1 Ma y�s’ta bir 
kez daha görüldü ki, renkleri, dinleri, dilleri ve milliyetleri 
ne olursa olsun i�çi s�n�f� uluslararas� bir s�n�ft�r ve ç�karlar� 
ortakt�r. Dünyan�n de�i�ik bölgelerinden i�çileri ayn� gün 
soka�a ç�kartan ve kalplerinin heyecanla, ortak duygularla 
atmas�na neden olan 1 May�s, egemenlerin yaratmaya ça-
l��t��� dü�manl�klar�n ne denli temelsiz oldu�unu da gözler 
önüne serdi. 

Amerika’daki i�çilerden Fransa’daki i�çilere, �ran’daki 
i�çilerden Türkiye’deki i�çilere kadar her ülkede i�çi s�n�f�, 
benzer özlemler dile getirdi: S�n�fs�z ve sömürüsüz bir dün-
yay� kurmak! E�it, özgür ve karde�çe bir hayat sürmek! 
Haks�z ve emperyalist sava�lara ve katliamlara son vere-
rek, bar�� dolu bir dünyada ya�amak! Açl���, yoksullu�u ve 
i�sizli�i yok ederek insanca ya�amak! Herkesin ücretsiz 
sa�l�k, e�itim, ula��m ve konut hakk�ndan yararlanmas�n� 
sa�lamak… K�sacas� dünyan�n dört bir yan�nda i�çiler 

ürettiklerinin kar��l���n� alarak, karde�çe payla-
�arak ya�amak 

istediklerini 

hayk�rd�lar. 
Yüz milyonlarca i�sizin, 1 milyardan fazla aç�n, Irak’ta 

ve di�er sava�larda ölen 1 milyondan fazla insan�n sorum-
lusu ve suçlusu sermaye s�n�f�ndan ba�kas� de�ildir. 
Dünyaya özgürlük ve demokrasi getirece�ini söyleyen em-
peryalistlerin zalimli�i ve zorbal��� ayan beyan ortadad�r. 
Kapitalizm art�k iyice çürümü�tür ve toplumu da çürüt-
mektedir. ��te 1 May�s’ta i�çi kitleleri, emperyalist sava�la-
ra ve kapitalist krizlere kar�� alanlara ç�karak dur dediler. 
Dünyan�n de�i�ik yerlerinde ve de�i�ik alanlarda, patron-
lara kar�� biriken tepkilerini ve öfkelerini dile getirdiler. 

Türkiye’de de on binlerce i�çinin kat�l�m�yla birçok 
kentte 1 May�s kutlamalar� yap�ld�. Sendikas�z, sigortas�z, 
dü�ük ücretle çal��man�n oldukça yayg�n oldu�u Türkiye 
gibi bir ülkede, 1 May�s’ta i�çilerin alanlara ç�kmas� büyük 
bir önem ve anlam ta��yordu. 1 May�slar i�çilerin kendi s�-
n�f güçlerine güvenmelerini sa�lar ve onlara özgüven a��-
lar. 

1 May�s me�alesini, fabrikalar�m�zda ve i�yerlerimizde 
verece�imiz mücadelelerle büyütece�iz. Örgütlerimize sa-
hip ç�karak mücadelemizi daha da güçlendirmeliyiz. Ayn� 
sorunlarla bo�u�an biz i�çileri bölen patronlar s�n�f�n�n 
oyunlar�n� bozmak için örgütlenmeli ve mücadele vermeli-
yiz. ��ten atmalara, ücretsiz izinlere, dü�ük ücretlere kar�� 
birbirimizden ald���m�z güçle, kararl� bir mücadele yürüt-
meliyiz. Birimize yap�lm�� sald�r�n�n hepimize yap�laca��n� 

unutmadan, s�ran�n bize gelmesini bekleme-
den, birlikte mücadele etmenin gönüllü ne-
ferleri olmal�y�z.

1 May�s’�n bizlere verdi�i en güçlü me-
sajlardan birisi i�çi s�n�f�n�n uluslararas� bir 
s�n�f oldu�udur, ama bir di�eri de örgütlü 
oldu�umuzda, birlikte hareket etti�imizde 
hiçbir gücün bizi bölemeyece�i ve yene-
meyece�i gerçe�idir. Gelecek seneki 1 

May�s’a �imdiden haz�rlanmaya ba�lamal�-
y�z. Haks�z ve emperyalist sava�lara dur de-

mek, kapitalist krizin faturas�n� sermaye s�n�f�na 
ödettirmek, i�sizli�e, açl�k ve yoksullu�a boyun 

e�memek için örgütlenelim!



Sendikalar� Mücadeleci Örgütlere Dönü�türelim!
Sendikalar krizle birlikte iyice kan kaybetmeye ba�lad�. 

Geçti�imiz Ekim ay�ndan bu yana 1 milyondan fazla i�çi 
i�inden oldu. Bu i�ten at�lmalarla beraber sendikal� i�çi say�s� 
daha da dü�tü. Ancak i�çilerin mücadele örgütleri olmas� gere-
ken sendikalar bu durum kar��s�nda suskun kald�lar. ��çiler ise 
bu gidi�ata dur demek için güçlü eylemler ortaya koyamad�lar. 
Peki niye? Bu tabloya bak�ld���nda sendikal� i�çilerin üyelikleri-
nin ço�unlukla kâ��t üstünde kald��� görülür. Üyeliklerin sade-
ce kâ��t üstünde kalmas�, örgütsüzlü�ümüzün tescillenmesi an-
lam�na gelmektedir. Oysa sendikalar�n gerilemesine neden 
olan bu duruma son verebiliriz.

��çi arkada�lar�m�z, sendikal� olmay�, örgütlü olmay� notere 
gidip sendika üye fi�lerine imza atmaktan ibaret san�yor. Oysa 
bu kâ��t üzerinde bir üyelikten ya da örgütlülükten ba�ka bir 
�ey de�ildir. Sendikaya üye oluyoruz, ama mücadelenin d���n-
da kal�yoruz. Üyesi oldu�umuz sendikaya y�lda bir kez bile git-
miyoruz. Hatta üyesi oldu�u sendikaya hiç gitmemi� ve sendi-
kan�n nerede oldu�unu bilmeyen i�çiler bile var. Sendikaya 
üye olduktan sonra ço�unlu�umuz ne çal��t���m�z i�yerinde ne 
de sendikalarda hiçbir sorumluluk alm�yoruz. Aidatlar�m�z� 
ödemekle görev ve sorumluluklar�m�z� yerine getirdi�imiz ha-
tas�na dü�üyoruz. Elimizi ta��n alt�na sokmuyoruz. Fabrikada 
ya�ad���m�z sorunlar�n çözümünü, seçti�imiz ya da atanm�� 
olan birkaç temsilciden bekliyoruz. Sendikan�n bütün i�lerini 
seçti�imiz sendikac�lar�n inisiyatifine b�rak�yoruz. Böylece biz-
lerin içinden seçilen sendikac�lar da giderek bizden kopuyor, 
patronlarla içli d��l� oluyor ve sendikalar� kendi i�yerleri gibi 
görmeye ba�l�yorlar. Hal böyle olunca da, mücadele etmeyi 
bir kenara koyup koltuklar�n� korumaya bak�yorlar.

Sendikalar�m�zda görev ve sorumluluk almad�kça, mücade-
leden de örgütlenmeden de uzakla��yoruz ve ba�ar�s�zl�klar 
kar��s�nda sendikay� suçlamaya ba�l�yoruz. Böyle yaparak sen-
dikan�n biz i�çiler demek oldu�u fikrinden de uzakla�m�� olu-
yoruz. Bu yüzden örne�in kriz gibi hepimizi ilgilendiren sald�r� 
dönemlerinde dahi i�çi s�n�f�na yak���r bir mücadele veremiyo-
ruz. 

Sendika üyeliklerinin kâ��t üstünde kalmas�na yol açan bir 
di�er neden de sendika yöneticilerinin bu konuda i�çileri hare-
kete geçirmede yetersiz kalmalar�d�r. Sendika yöneticileri, i�çi-

lere geçmi� mücadele deneyimlerini anlatan e�itimler vermi-
yorlar. Örne�in krize ili�kin, i�çilerin kafas� televizyonlardan 
duyduklar� yalan-yanl�� bilgiler nedeniyle kar���k durumdad�r. 
Oysa sendikalar krizin nedenlerini ve sonuçlar�n� anlatan e�i-
timler verselerdi, i�çileri bu konuda do�ru bilgilendirselerdi, i�-
çiler bugün ne yapacaklar�n� çok daha iyi bileceklerdi. 

Kriz nedeniyle patronlar sendikalara kar�� ac�mazs�zca sal-
d�r�ya geçmi�lerdir. Birçok fabrikada sendikalar�n yetkisi dü�ü-
rüldü. Toplu sözle�melerde s�f�r zamlar dayat�ld�. ��çilerin ücret-
leri dü�ürüldü. �� saatleri uzat�ld�. Tüm bunlar yap�l�rken sendi-
ka bürokratlar� kapal� kap�lar ard�nda patronlarla uzla�t�lar. 
Oysa kriz nedeniyle patronlar i�çilerden daha fazla fedakârl�k 
istediklerinde, sendika yöneticileri, olan biteni bütün aç�kl��� ile 
i�çilere anlatmal� ve bu sald�r�ya kar�� duru�u örgütlemeliydi. 

Peki, sendikalar� mücadeleci i�çi örgütleri haline nas�l geti-
rebiliriz? 1980 öncesinde mücadeleci sendikalar i�çilere düzen-
li e�itimler verirlerdi. Her konuda el kitaplar� ç�kart�rlard�. 
Mücadeleci sendikalar�n �ubeleri geç saatlere kadar aç�k kal�r-
d�. ��çi ailesiyle beraber sendikadaki etkinliklere kat�l�rd�, yeni 
örgütlenmeler için görev al�rd�. 1980 askeri darbesiyle birlikte 
i�çiler sendikalardan uzakla�t�r�ld� ve bu ba� kopart�ld�. 
Kopart�lan bu ba�� yeniden örmek için mücadeleyi yükseltme-
liyiz. ��çilerin üyeliklerinin kâ��t üstünde kalmamas� için önce-
likle sendikal� fabrikalarda taban inisiyatifini güçlendirmeliyiz. 
��yeri komitelerimizi kurmal�y�z. Bu komitelere sendikal�, sen-
dikas�z, ta�eron, kapsam d��� tüm i�çileri dâhil ederek al�nacak 
kararlara ortak etmeliyiz. ��çilerin sendika üyeliklerinin kâ��t 
üstünde kalmamas� için sendikalar�m�za hâkim olan uzla�mac� 
ve s�n�f i�birlikçi anlay��lar� sendikalar�m�zdan defetmeliyiz. 
��çilerin s�n�f ç�karlar�n� savunan, i�çilerin örgütlenmesini iler-
letmek isteyen militan s�n�f sendikac�l��� anlay���n� yerle�tirme-
liyiz sendikalar�m�za.

��çilerin sendikadan uzakla�mas� anlam�na gelen kâ��t üstü 
üyelikleri a�mak, gerçek bir örgütlülük sa�lamak mümkündür. 
Bunun için as�l büyük görev biz i�çilere dü�üyor. Sendika de-
mek biz i�çilerin mücadelesi, birli�i ve dayan��mas� demektir. 
Sendikalar�m�za üye olmal�, sahip ç�kmal�, denetlemeli ve ka-
rarlar� birlikte almal�y�z. �

��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!



3no: 14  • 15 May�s 2009   •   i�çi dayan��mas�   www.uidder.org

��Ç� HAREKET�NDEN

1 May�s 2009, �stanbul’da, alan tart��malar� yüzünden, 
krize, i�sizli�e ve sava�a kar�� i�çilerin birle�ik ve kitlesel 

kat�l�m�yla kutlanamad�. ��çi konfederasyonlar�ndan Türk-�� 
1 May�s’� Kad�köy’de kitlesel bir mitingle kutlad�. D�SK ve 
KESK ise Taksim’de kutlama yapaca��n� aç�klam��t�. Ancak 
bundan önceki y�llarda oldu�u gibi bu kitlesel kutlamay� 
yapamad� ve neticede polisin alana girmesine izin verdi�i 
“makul say�da” bir kitleyle ve s�n�rl� bir süre Taksim’de bir 
anma yapt�.

Kad�köy: “Kriz, Sava�, ��sizlik, 
Çözüm ��çi �ktidar�nda!” 

Yakla��k 15 bin ki�inin kat�l�m�yla gerçekle�tirilen Ka-
d�köy mitingi, Numune Hastanesi ve Tepe Nautilus önün-
den iki koldan ba�lad�. Krizden dolay� yüz binlerce i�çinin 
i�ten at�lmas�na ra�men, Türk-�� sendikalar� mitinge olmas� 
gerekti�i gibi büyük bir kat�l�m sa�layamad�lar. Mitingde 
Türk Metal kortejinden i�çilerle yapt���m�z sohbette, i�çiler 
Türk Metal’e olan tepkilerini dile getirdiler. Kendilerinden 
toplanan fonlar�n darbecilere aktar�ld���n� söyleyen i�çiler, 
sendikan�n kendilerine sahip ç�kmad���n�, ayr�ca Türk Metal 
i�çilerine Özbek lehine slogan att�r�lmas�na ve di�er i�çilere 
kar�� k��k�rt�lmalar�na da kar�� olduklar�n� vurgulad�lar. 
Türk-�� taraf�nda Deri-��’in co�kusu ve sloganlarla yürümesi 
dikkat çekiciydi. Belediye-��, Petrol-�� ve Deri-�� üyesi i�çiler 
alana girdikten sonra Türk-�� yönetimini ele�tiren sloganlar 
att�lar. Türk-Metal’in “Türk-�� nerede biz oraday�z” slogan�-
na kar��, Deri-��, “Türk-�� uyuma, direni�e sahip ç�k” sloga-
n�yla tepki gösterdi. U�D-DER’li i�çiler olarak bizler de mi-
ting boyunca bu protestolara destek verdik. 

Tepe Nautilus önünde toplanan U�D-DER korteji gerek 
kitleselli�i, gerek disiplini, gerekse co�kusuyla dikkat çekti. 
Kortejimizin en önünde büyük U�D-DER pankart� yer al�r-
ken, onun arkas�nda ise �u pankartlar s�ralan�yordu: “En-
ter nasyonalle Kurtulur �nsanl�k!”, “Krizin Bedelini Kapi ta-
listlere Ödetelim!”, “Ya�as�n Militan S�n�f Sendikac�l���!”, 
“Ya �as�n Dünya ��çilerinin Kapitalizme Kar�� Mücadelesi!”, 
“Ya�as�n 1 May�s!”, “Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist 
Sava�lara Kar�� Mücadele Bayra��n� Yükselt!”. 

Kortejin önünde U�D-DER’li çocuklar�m�z “Ya�as�n 1 
Ma y�s” pankart�n� ta��yarak yürüdüler. Onlar�n hemen ar-

kas�nda ise, i�çi tulumlar� ve i� k�yafetleriyle çe�itli sektörler-
den i�çiler yer ald�lar. U�D-DER’in co�kusu ve disiplini, ge-
rek sendikal� i�çiler gerekse çevredeki insanlar taraf�ndan il-
giyle izlendi. Pek çok insan gelip U�D-DER’in aç�l�m�n�, ne 
zaman kuruldu�unu sorarken, onlarca insan da gelip U�D-
DER kortejine kat�ld�.

Krize, sava�a ve i�sizli�e kar�� U�D-DER kortejinde at�lan 
“Kriz, Sava�, ��sizlik, Çözüm ��çi �ktidar�nda!” slogan�, kapi-
talizme kar�� nas�l bir mücadele yürütülmesi gerekti�ini de 
ortaya koyuyordu. Ayr�ca U�D-DER’in “Ulusalc� De�il En-
ternasyonalistiz!” ve “Kürtlere Özgürlük, Kurdara Azadi!” 
slo ganlar� oldukça anlaml�yd�. U�D-DER, co�kusu ve slo-
ganlar�yla, i�çi s�n�f�n�n enternasyonalist ruhunu, ezilen Kürt 
halk�n�n desteklenmesi gerekti�ini ve çözümün i�çi iktida-
r�nda oldu�u fikrini Kad�köy’e ta��d�. Ayr�ca derne�imizin 
ayl�k ��çi Dayan��mas� bülteni de alanda da��t�larak çok sa-
y�da i�çiye ula�t�r�ld�.

Mitingde Türk-�� ba�kan�n�n yan� s�ra, Atv-Sabah dire-
ni�çisi bir i�çi ve Desa i�çisi Emine Arslan da konu�tu ve 
miting verilen konserle sona erdi. Alana disiplinli bir kortej 
�eklinde giren U�D-DER, alandan da ayn� �ekilde ç�kt� ve 
Tepe Nautilus’un önüne kadar sloganlar�yla yürüyü�ünü 
sürdürdü. 

Gebze: “Krizin Faturas� Patronlara!”
1 May�s Gebze’de de bir mitingle kutland�. Sendikalar 

Birli�i’nin düzenledi�i miting yeni belediye binas�n�n önün-
den ba�lat�ld�. Sendikalar�n kitlesel bir kat�l�m�n�n sa�lana-
mad��� göze çarparken, sendika kortejlerini esas olarak 
Birle�ik Metal-�� ve Petrol-��’li i�çilerin olu�turdu�u görülü-
yordu. En kitlesel kortej olarak öne ç�kan U�D-DER korteji-
miz, disiplini ve co�kusuyla dikkat çekiyordu. Krizin i�çileri 
fazlas�yla vurdu�u Gebze’de, yürüyü� boyunca “Krizin 
Faturas� Patronlara!” slogan� öne ç�kt�. Gebze meydan�nda 
tamamlanan yürüyü� boyunca U�D-DER korteji Gebze so-
kaklar�nda büyük ilgi gördü. Derne�imizin korteji geçerken, 
cadde üstüne toplanan emekçiler alk��lar�yla bizlere destek 
verdiler. Gebze’de i�çilere, U�D-DER’in ��çi Dayan��mas� 
bülteni de da��t�ld�. Miting, kürsüden yap�lan konu�malar�n 
ard�ndan, çekilen halaylarla sona erdi. �

U�D-DER 1 May�s’ta �stanbul ve Gebze’deydi
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 Ere�li’den U�D-DER üyesi i�çiler �

Zonguldak Demokrasi Platformu taraf�ndan düzenle-
nen 1 May�s mitingine co�kulu bir kat�l�m oldu. Mi-

tinge yakla��k 3 bin ki�i kat�ld�. Maden i�çileri sendikas�-
n�n ve E�itim-Sen’in kitlesel ve canl� kat�l�m� dikkat çeki-
ciydi. ��çiler, yükselttikleri sloganlarla, ya�anan krizde fa-
turan�n patronlara ödettirilmesini istediler ve krizi f�rsat 
bilen patronlar�n sald�r�lar�n� protesto ettiler. ��ten at�lma-
lar�n yasaklanmas�n� talep eden i�çiler, öfkelerini att�klar� 
co�kulu sloganlarla dile getirdiler. 

Kürsüden yap�lan konu�malar da i�çiler taraf�ndan 

dikkatle dinlendi ve ilgi çekti. Özellikle Naz�m Hikmet’in 
�iirleri, alandaki ço�u insan�n da kat�l�m�yla co�kuyu iki-
ye katlad�. Bizler de U�D-DER’li i�çiler olarak mitinge ka-
t�ld�k ve ��çi Dayan��mas� bültenimizin da��t�m�n� yapt�k. 

Zonguldak gibi bir i�çi kenti için mitinge kat�l�m çok 
yüksek say�lamazsa da, i�çilerin co�kusunu ve enerjisini 
k�p�rdanmaya ba�lam�� olan s�n�f hareketinin i�aretleri 
olarak görmek mümkün. Zonguldak madenlerinde ve 
Erdemir’de çal��an onbinlerce i�çinin içlerinde biriken 
öfke, her geçen gün daha fazla aç��a ç�kacakt�r. ��çi s�n�-
f�n�n uzun süren sessizli�i k�r�lmaktad�r. �

1 May�sta ��çiler Zonguldak’ta da Alandayd�lar

Mersin Liman�nda S�n�f Mücadelesi Devam Ediyor!
 Mersin’den U�D-DER’li bir ö�renci �

Mersin liman�nda direni�e devam eden Akansel i�çileri-
ne yönelik sald�r�lar devam ediyor. Akansel i�çilerinin 

i�e iade davalar� 6 Hazirana ertelenmi� ve bu arada ana fir-
ma MPI, direni�çi i�çilerden kurtulmak için, ta�eron konu-
mundaki Akansel �irketiyle anla�mas�n� sona erdirerek yeni 
bir firmayla anla�m��t�. ��çiler de, patronun bu sald�r�s�n� 
bo�a ç�karmak amac�yla, geçti�imiz Per�embe günü liman 
önünde aileleriyle birlikte oturma eylemi gerçekle�tirdiler ve 
bas�n aç�klamas� yapt�lar. Ancak bas�n aç�klamas�n�n sonu-
na do�ru polis i�çilere ve destek amac�yla gelmi� olan üni-
versite ö�rencilerine sald�rd�. Sald�r� kar��s�nda geri ad�m at-
mayan i�çiler, eylemlerini sloganlar ve halaylarla bitirdiler. 

Polisin Akansel i�çilerine yönelik sald�r�lar� Cuma sabah� 
da devam etti. Ancak bu sald�r� da sonuç vermedi ve dire-
ni�çi Akansel i�çileri yeni ta�eron firman�n çal��mas�n� en-
gellemek amac�yla liman önünde eylem yapt�lar. Bu eylem 
sonucu limandaki tüm çal��malar durdu. ��çiler, “Kavga 
bitmedi, daha yeni ba�l�yor!”, “Kap�lar� kapat�r ge-

mileri yakar�z!”, “��çi dü�man� MPI limandan de-
fol!” sloganlar�yla seslerini yükselttiler. Yeni ta�eron firma-
n�n kaçak i�çileri çal��t�rmaya devam istemesi üzerine, dire-
ni�çi i�çiler Cumartesi günü de liman önündeki eylemlerine 
devam ettiler. Polisin gazl�, coplu sald�r�s� sonucu ç�kan ça-
t��mada birçok i�çi karde�imiz yaraland�. ��çilerin �irket bi-
nas�n� ta�lamaya ba�lamas� ve i�çi ailelerinin de liman önü-
ne gelerek eyleme kat�lmalar� sonucu polis geri ad�m att�. 
“��imizi istiyoruz” slogan�yla eyleme devam eden i�çiler, 
“Türk-i� koltu�una de�il i�çine sahip ç�k!” diye hay-
k�rarak sendika bürokrasisini de protesto ettiler. 

U�D-DER’li i�çiler ve ö�renciler olarak biz de Akansel i�-
çilerinin bu onurlu mücadelesinde yer ald�k ve destek ver-
dik. Direni�çi i�çiler, patronlar s�n�f�n�n hizmetindeki polisin 
tüm sald�r�lar�na nas�l kar�� koyulaca��n� ve mücadelenin i�-
çinin onuru oldu�unu bir kez daha gösterdiler. ��çilerin bu 
kararl� tutumu ve ailelerin deste�i sayesinde, inan�yoruz ki 
sonunda kazanan örgütlü ve mücadeleci i�çiler olacak! �
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Ümraniye’de üç ayd�r üretimde bulunan �irin Teks-
til’de, 20 i�çinin birikmi� ücretlerini ödemeyen atölye 

sahibi iflas edip ortadan kayboldu. Atölyede çal��an i�çiler 
7 May�s günü i�yerine geldiklerinde kap�lar�n kilitli oldu�u-
nu gördüler. Bir k�s�m i�çi umutsuzca i�yerini terk ederken, 
kalan 12 i�çi ise i�yerinde bekleme karar� ald�. Direni�e ge-
çen i�çiler iki ayl�k ücretlerini henüz almad�klar�n�, aylard�r 
sigortas�z çal��t�klar�n� ve atölye sahibinin kendilerini oya-
lad���n� ifade ettiler. Atölye önünde bek-
leyi�lerini sürdüren i�çiler pazartesi günü 
atölyeye grip, direni�lerini sürdürdüler. 
Gün boyunca iki kez, polis atölyenin ka-
p�s�na geldi. ��çiler, polisin s�n�f dayan��-
mas�n� engelleme çabalar�na kar�� koya-
rak, haklar�n� al�ncaya kadar bekleyi�le-
rini sürdüreceklerini dile getirdiler.

Tekstil i�çilerinin mücadelesine destek 
olmak ve onlarla dayan��mak amac�yla, 
U�D-DER’li i�çiler olarak bizler de günü 
boyu atölyede i�çilerle birlikte olduk. 
Dene yim lerimizi aktararak, örgütlenme-
nin önemini belirttik. �u anda grev ve 
direni�lerini sürdürmekte olan i�çilerin 
mücadelelerinden örnekler verdik. Dire-
ni�i ileriye ta��mak için komitenin, görev 
da��l�m�n�n, s�n�f örgütleriyle dayan��ma-
n�n önemini belirttik. Birlikte haz�rlanan 
yemek, çekilen halaylar ve sohbetler, 

tekstil atölyesine, direni�e bamba�ka bir hava katt�.
Nisan ay�nda ayn� caddenin kar��s�nda bulunan Halil 

Tekstil i�çileri de benzer sorunlarla kar�� kar��ya kalm��lar-
d�. O günlerde s�ran�n kendilerine gelece�inden habersiz 
çal��an �irin Tekstil i�çileri üretime devam ediyorlard�. 
�imdi s�ra �irin Tekstil i�çilerine geldi, ama bu kez de ba�-
ka atölyenin i�çileri sessizce üretimi sürdürüyorlar. Ayn� 
sorunlarla kar�� ka��ya kalan biz i�çiler için ya�ananlar bir 
ders olmal�d�r. Patrona güvenmemeli, kaçmas�na izin ver-
memeli, örgütlü gücümüze güvenerek haklar�m�z� zama-
n�nda ve tam olarak almak için mücadeleye etmeliyiz! �

KESK’e ba�l� Sa�l�k ve Sosyal 
Hiz met Emekçileri Sendikas� 

(SES), 22 Nisanda, Gazi Mahalle-
sin de bulunan Zübeyde Han�m 
Ana-Çocuk Sa� l�  �� ve Aile Plan-
lamas� Merkezi önünde bir bas�n 
aç�klamas� düzenledi.

Bas�n aç�klamas�n�n ard�ndan 
söz alan SES Aksaray �ube Ba�ka-
n� Songül Beydilli, amac� anla��l-
mad���nda emekçilere pek cazip 
görünen “aile hekimli�i” uygula-
mas�n�n i�levini anlatt�. Bu uygula-
maya göre aile hekimi çok fazla 
hastay� hastaneye sevk ederse ma-
a�� dü�ürülecek. Bu yüzden hasta-
l�k derecesi ne olursa olsun aile he-
kimi pek çok hastay� hastaneye 
sevk edemeyecek. Aile hekimi en-
geline tak�lan hastalar sevk alama-

m�� olmalar�na ra�men hastaneye 
gidecek olurlarsa tüm masraf� cep-
lerinden ödeyecekler. Ya da hasta-
neye sevk edilmedikleri için hasta-
l�klar� ilerleyecek ve kal�c� sorunlar-
la, ölümlerle kar��la�acaklar. Yani 
i�çilerin ücretlerinden SSK primi 
kesilmeye devam edecek ama i�çi-
ler hastaland�klar�nda tedavi göre-
meyecek. SSK hastaneleri veya 
ona ba�l� sa�l�k kurumlar�nda �u 
haliyle bile yetersiz say�daki sa�l�k 
personeli gereksiz görülerek kap� 
d��ar� edilecek. Bu, binlerce sa�l�k 
emekçisinin i�siz kalmas�, milyon-
larca emekçinin hastalanmas�, sa-
kat kalmas� yahut ölmesi anlam�na 
geliyor. Bu yüzden SES üyesi sa�-
l�k i�çileri, tüm i�çi ve emekçileri 
birlikte mücadeleye ça��r�yor. �

PETK�M 
��çileri �� 
B�rakt�
Alia�a PETK�M’de Petrol-�� sendikas�-

n�n yürüttü�ü toplu sözle�me görü�-
melerinin t�kanmas� üzerine, i�çiler 2 saat 
geç i�ba�� yaparak taleplerinin kar��lan-
mas�n� istiyorlar. 28 Nisanda i�çilerin üre-
timi durdurmas�n�n ard�ndan patron ye-
niden toplu sözle�me masas�na dönerek 
teklifini yükseltti. Ancak, i�çiler talepleri-
nin kar��lanmad���n� belirterek bu yeni 
öneriyi reddettiler. Talepleri kabul edil-
meyen i�çiler, geç i�ba�� yapma eylemle-
rini sürdürüyorlar. ��yerinin ana giri� ka-
p�s� önünde toplanarak, taleplerini dile 
getiriyorlar. �

Sa�l�kta Ticaret Ölüm Demektir!

�irin Tekstil’de ��gal
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Derinle�en krizin etkileri tüm sektörleri sararken, sermaye 
düzeninin sahibi patronlar ve emirlerindeki sendika tem-

silcileri ç�k�� yollar� ar�yorlar. Pek çok patron, i�çilerin ücretleri-
ni ödemeyerek ya da erteleyerek krizin yükünü i�çilere bindi-
riyor. Bu sald�r�lar�n en kapsaml�s� son olarak büyük bir tekel-
den, Ere�li Demir Çelik’ten geldi. 

Ere�li Demir Çelik fabrikas�n�n sahibi Oyak grubu 
ile Türk Metal sendikas�, i�çi ücretlerinde 16 ayl���na 
%35 indirim yap�lmas� yönünde anla�maya vard�klar�-
n� aç�klad�lar. Burjuva medyan�n “1400 i�çinin i�ten at�lma-
s�n�n önüne geçildi”, “örnek dayan��ma”, “ölüm sarmal�ndaki 
Erdemir’e sendikadan hayat öpücü�ü” gibi ba�l�klarla duyur-
du�u bu karar, Zonguldak (Erdemir) ve �skenderun’da 
(�sdemir) çal��an 7000 i�çiyi etkiliyor.

Sermaye s�n�f� Erdemir’de ya�ananlar� tüm i�çi emekçi kit-
lelere örnek olarak gösteriyor. Erdemir patronu i�çilerine özet-

le �unu diyor: “Bugüne kadar yoksullu�a gö�üs gerdiniz, bun-
dan sonra da biraz açl��a dayan�n, biz de o arada dü�en 
kârlar�m�z� yeniden yükseltelim!” Patronun kap�kulu haline 
gelmi� Türk Metal sendikac�lar� ise “ne yapt�ysak siz i�ten at�l-
mayas�n�z diye yapt�k” tarz�ndaki aç�klamalarla i�çileri kand�r-
maya çal���yorlar.

Bizler i�çiler olarak uyan�k olmak zorunday�z. Patronlar�n 
ç�karlar� ile bizim ç�karlar�m�z dün oldu�u gibi bugün de çat���-
yor. Onlar�n “örnek dayan��ma” diye adland�rd�klar� �ey asl�n-
da i�çi s�n�f�na sald�r�d�r. Krizin faturas�n� biz ödemek zorunda 
de�iliz. Erdemir ve �sdemir i�çilerinin bu sald�r� kar��s�nda 
yapmas� gereken, patronlar�n hizmetkâr� olan sendikac�lar� te-
pelerinden atmak ve dayat�lan bu ko�ullara kar�� mücadele 
etmektir. Zincirlerimizden ba�ka kaybedecek bir �eyi-
miz yok! Gün mücadele günüdür! �

Ere�li Demir Çelik’te %35’lik Ücret �ndirimi

Büro Emekçileri Sendikas� (BES) örgütlü oldu�u 
tüm i�yerlerinde Türkiye çap�nda yar�m gün i� b�-

rakma eylemi gerçekle�tirdi. Ya�anan hak gasplar�na, 
gelir adaletsizli�ine, çal��ma ko�ullar�n�n giderek a��rla�-
mas�na ve bask�lara kar�� gerçekle�tirilen eylem, düzen-
lenen bas�n aç�klamalar�yla da kamuoyuna duyuruldu. 

Kocaeli’de de Defterdarl�k önünde bir bas�n aç�kla-
mas� yap�ld�. BES Kocaeli �ube Ba�kan� Ak�n 
�i�man, IMF ve Dünya Bankas�n�n dayatt��� y�k�m 
politikalar�n�n uyguland���n�, çal�-
�anlar�n birbiriyle rekabe-
te sürüklendi�i bir çal��-
ma ortam� yarat�lmaya 
çal���ld���n�, gelir adalet-
sizli�inin oldu�unu ve 
bunun giderilmesi için 
e�it i�e e�it ücret tale-
binde bulunduklar�n� 
belirtti. �

Bursa’da Demirta� Organize Sanayi’de bulunan Grammer 
fabrikas� i�çileri, patronun sendika de�i�tirme bask�s�na 

kar�� direni�e ba�lad�. Birle�ik Metal-�� sendikas�n�n örgütlü 
oldu�u fabrikada, Türk Metal’e geçmeyi kabul etmeyen 
100’ü a�k�n i�çi i�ten at�ld�. Patronun, kriz gerekçesiyle k�sa 
çal��ma ödene�inden yararland���n� ve bu sürede i�çi de att�-
��n� anlatan i�çiler, ya�ad�klar� haks�zl��a kar�� mücadelelerini 
sürdüreceklerini söylediler.

“Bugüne kadar eksiksiz olarak bizlere verilen bütün i�leri 
yapt�k. Ancak i�yerinde ba�ka sendikan�n içeri sokulma giri�i-
mine kar�� ç�kt���m�z için tazminatlar�m�z ve di�er alacaklar�-

m�z ödenmeden kap�n�n önüne konulduk” di-
yen i�çiler, çal��maya devam edenler üzerinde-
ki bask�lar�n sürdü�ünü dile getirdiler. �çerideki 

arkada�lar�na destek vermek ve haklar�n� savunmak için dire-
ni�i sürdüreceklerini dile getirdiler.

Birle�ik Metal-��, 2004 y�l�ndan bu yana Grammer’da ör-
gütlü durumda. Patron fabrikay� sendikas�zla�t�rmak için krizi 
gerekçe göstererek i�çi at�yor ve Türk Metal’i devreye soku-
yor. “Türk Metal’e üye olmayan arkada�lar�m�z, temsilci ve 
yönetici olanlar da dâhil i�ten ç�kar�lm��t�r. Burada aç�kça 
sendikam�z� tasfiye etme çal��mas� ba�lat�lm��t�r. Bizlerin bu-
nu kabul etmesi mümkün de�ildir” diyen BM�S yöneticileri, 
i�çilerle birlikte mücadelelerinin sürece�ini ifade ediyorlar. �

�zmit Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki Tezcan 
Galvaniz fabrikas�nda grev karar� al�nd�. Geçen y�l�n Kas�m 

ve Aral�k ay�nda toplam 131 i�çinin ç�kar�lmas� sonucunda, 
Tezcan Galvaniz i�çileri direni�e geçmi� ve k�sa bir süre fabri-
kay� i�gal etmi�lerdi. Tezcan Galvaniz’de çal��an i�çilerin ba�-
latt�k- lar� eylemlilikler ses getirmi�ti. Arkada�lar�n�n i�e 

dönmesini sa�lamak isteyen i�çiler, her ak�am 
kent merkezine kadar kilometrelerce yürü-

yüp, hakl� davalar�n� bölge-
deki di�er emekçilere du-
yurmaya çal��m��lard�.

Birle�ik Metal-�� sendika-
s�na üye 140 i�çi ad�na sür-
dürülen toplu sözle�me gö-
rü�melerinin uzla�mazl�kla 
sonuçlanmas� üzerine sen-
dika grev karar� ald�. 
Anla�ma sa�lanamad��� 
takdirde i�çiler 60 gün için-

de greve gidecekler. �

Grammer ��çileri Direni�te

Büro Emekçileri �� B�rakt� Tezcan Galvaniz’de Grev Karar�
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1 May�s’ta Türkiye’de oldu�u gibi 
dünyan�n dört bir yanda da mil-

yonlarca i�çi, krize ve yoksullu�a kar-
�� alanlara inerek patronlar s�n�f�na 
öfkelerini hayk�rd�lar ve i�çi s�n�f�n�n 
uluslararas� dayan��mas�n� sergiledi-
ler. 

Fransa’da 300 farkl� yerle�im 
yerinde yap�lan kitlesel mitinglerde, 
1 milyondan fazla i�çi sokaklar� slo-
ganlar�yla inletti. Paris sokaklar�nda 
döviz ve pankartlar�yla 165 bin i�çi 
yürüdü. Frans�z i�çiler Sarkozy’ye 
ate� püskürdüler ve “Bankerler için 
ödeme yapmayaca��z!” dediler. 

Avrupa’n�n en yüksek i�sizlik ora-
n�na sahip ülkesi olan �spanya’da 
da kitlesel yürüyü�ler gerçekle�tirildi. 
Madrid’de yap�lan 1 May�s kutlama-
lar�na 65 bin i�çi kat�ld�. 

�talya’da geçti�imiz ay ya-
�anan depremde yüzlerce in-
san hayat�n� kaybetmi�ti. Sen-
dika liderleri de, en yüksek ka-
y�p veren L’Aquila kasabas�n-
da, depremin ard�ndan i�siz 
kalan binlerce insan ile daya-
n��ma örne�i sergileyerek 1 
May�s gösterilerini orada ger-
çekle�tirdiler. 

Avusturya’n�n ba�kenti 
Viyana’da düzenlenen 1 May�s 
kutlamalar�na 100 binin üze-
rinde i�çi kat�ld�. Kutlamalar�n 
hemen ard�ndan, bundan on 
y�l önce iki polisin kötü mua-
melesi sonucu bo�ularak ha-
yat�n� kaybeden Afrikal� Mar-
cus Omafuma’n�n an�s�na ge-

ni� kat�l�ml� bir �rkç�l�k kar��t� gösteri 
düzenlendi. 1 May�s kutlamalar�ndan 
ayr�lan kalabal���n bir k�sm� bu gös-
teriye kat�larak �rkç�, yabanc� dü�ma-
n� parti ve gruplara gözda�� verdiler.

Yunanistan’da ba�kent Atina’da 
6000 ki�i yürüdü. Aral�k ay�nda bir 
çocu�un katledilmesinin ard�ndan 
yükselen protesto eylemlerinden kor-
kan Yunan hükümeti Atina sokakla-
r�na 4000 polis y��m��t�. 

Almanya’n�n birçok �ehrinde 1 
May�s dolay�s�yla 400 ayr� gösteri ve 
yürüyü� düzenlendi. Almanya’da da 
Türkiye’deki gibi göstericilere polis 
sald�rd�.

Rusya’da Moskova meydan�nda 
Rus Komünist Partisi ve sendikalar�n 
önderli�inde düzenlenen gösterilere 

25 bin ki�i kat�ld�. Polis, St. Peters-
burg �ehrinde 120 göstericiyi tutuk-
lad�. 

Filipinler’de 7000 i�çi toplana-
rak Manila’daki ABD Büyükelçili�ine 
do�ru yürüyü�e geçtiler. Göstericiler 
Ba�bakan�n i�sizlere yapt��� “orduya 
kat�l�n” teklifini protesto ettiler.

Güney Koreli i�çiler meydanlar-
da i� güvencesi talebini yükseltirken, 
Tayvan ve Japonya’da da i�çi s�n�f� 
sokaklardayd�. 

Hindistan’da Yeni Delhi’de dü-
zenlenen mitingde i�sizlik ve ücret 
kesintileri protesto edildi. Kalküta’da 
da i�çiler 1 May�s yürüyü�leri düzen-
lediler. 

Küba ba�ta olmak üzere Latin 
Amerika’n�n çe�itli ülkelerinde da 
yüz binlerce i�çi 1 May�s’� meydan-
larda co�kulu bir �ekilde kutlad�.

1 May�s tüm dünyada 7’den 70’e 
i�çilerin taleplerini ve özlemlerini 
hayk�rd�klar� bir gündür. Vah�i kapi-
talizm i�çi s�n�f�n�n her bir üyesine, 
bebek, çocuk, genç, ya�l� demeden 
sald�r�yor. Sri Lanka’da bir i�çi ço-
cu�u, paras�z e�itim talebini, haz�rla-
d��� bir dövizle 1 May�s meydanla-
r�nda dile getiriyor: “Tarlalarda ço-
cuk i�çi olmak de�il, okula gi-
debilmek istiyorum!” �

Tüm Dünyada ��çiler 1 May�s’ta Alanlardayd�



8 i�çi dayan��mas�   •   15 May�s 2009   •   no: 14www.uidder.org

DÜNYA ��Ç� HAREKET�NDEN

Krizin faturas�n� i�çilere ödettirme çabalar�, dünyan�n 
dört bir taraf�nda geri tepmeye ba�l�yor. Fabrikalarda 

i�çiler i�ten at�ld�klar�n� duyar duymaz i�gallere, eylemlere 
ba�l�yorlar ve patronlar s�n�f�na “krizin faturas�n� bir de�il 
siz ödeyin” diyorlar. ��gal eylemleri özellikle de Avrupa’n�n 
birçok kentinde yayg�nla��yor ve gelenekselle�iyor. Geç-
ti�imiz ay Fransa’da ya�anan i�gal eylemlerinin ard�ndan, 
bu ay�n ilk günlerinde �rlanda’n�n Belfast, �ngiltere’nin 
Enfield ve Basildon kentlerinde bulunan Visteon otomotiv 
fabrikalar� i�gal edildi. 

Fabrika yönetiminin 31 Martta üç ayr� fabrikada çal�-
�an 610 i�çiden 565’inin ç�kart�laca��n� duyurmas�n�n ar-
d�ndan Visteon fabrikalar�nda i�galler ya�and�. Yönetimin 
ikiyüzlüce davrand���n� anlatan i�çiler, “hem kendi i�imizi 

hem de çal��an di�er i�çi arkada�lar�m�z�n i�lerini korumak 
için fabrikay� i�gal etmekten ba�ka bir seçene�imiz yoktu. 
20 y�l çal��t�ktan sonra ellerimizde kalan �ey kocaman bir 
s�f�r” dediler. 

Visteon fabrikas�, dünya otomotiv devi olan Ford fabri-
kas� için yedek parça üretiyor. 2000 y�l�nda Ford otomotiv 
fabrikas�ndan ayr�lan bir grup hissedar Visteon fabrikas�n� 
kurdu. Ford, ayr�larak Visteon fabrikalar�nda çal��acak i�çi-
lere tazminat sözle�melerinin hâlâ devam etti�ini belirte-
rek, sözle�menin bitiminde tazminatlar�n� ödeme sözü ver-
mi�ti. Fakat �imdi i�ten at�lan i�çiler için ne Visteon ne de 
Ford tazminat ödemeye yana��yor. ��çiler tazminat ve di-
�er haklar�n� al�ncaya kadar mücadeleye devam etmeye 
kararl�lar. �

�sveç’te Liman ��çileri Grevdeydi
�sveç’ten bir i�çi �

�sveç’in Göteborg �ehrinde liman i�çileri i�ten at�l�yor. �u 
ana dek kriz bahane edilerek 130 i�çi i�ten at�ld�. Amaç 

ya�l� ve k�demli i�çilerin yerine, dü�ük ücretli ve daha az 
say�da i�çi çal��t�rmak. Bu sald�r� kar��s�nda i�çiler, i�ten 
at�lan 130 arkada�lar�n�n i�e geri al�nmas� ve i�yerindeki 

sorunlar�n çözülmesi için 20-24 Nisan tarihleri aras�n-
da uyar� grevi yapt�lar. Ba�ka i�yerlerinden i�çiler de 
greve giden arkada�lar�n� ziyarete gelerek onlarla da-

yan��ma içinde olduklar�n�, ba�ar�n�n dayan��man�n gücü 
ile ortaya ç�kaca��n� gösterdiler. ��çiler ya örgütlenip 
haklar�n� alacaklar ya da diz çöküp teslim olacaklar.

�sçi Bulma Kurumunun kay�tlar�na göre �sveç’te son 
üç y�l içinde 320 bin i�çi i�siz kald�. Bu h�zla devam 

ederse i�siz kalanlar�n say�s�n�n 2010 y�l�nda 500 bine ç�-
kaca�� tahmin ediliyor. �sveç burjuvazisi yat�r�mlar�n� 
ucuz i�gücü için ba�ka ülkelere kayd�r�yor. Ayr�ca Po-
lonya ve Litvanya’dan gelen dü�ük ücretli göçmen i�çi-
ler, yüksek ücretli yerli i�çiler için bir tehdit unsuru ola-
rak kullan�l�yor. Bu durum �sveçli i�çiler aras�nda �rkç�l�-
��n artmas�na da yol aç�yor. Kapitalizm daha fazla kâr 

için ac�mas�zca i�çileri birbirine dü�ürüyor. �

Otomobil tekerle�i üreten Continen-
tal’in Almanya ve Fransa’daki fab-

rikalar�n� kapataca��n� duyurmas�n�n 
ard�ndan, her iki ülkedeki i�çiler 23 Ni-
sanda Almanya’n�n Hanover kentinde 
ortak bir protesto eylemi düzenlediler. 
Fabrikalar�n kapat�lmas�n�n ard�ndan 
Fransa’dan 1000, Almanya’dan 800 i�-
çi i�siz kalacak. Almanya ve Fransa’daki 
fabrikalarda toplamda 3000 i�çi çal���-
yor. 

Hanover’daki yürüyü�ler ve protes-

tolar iki ülkenin i�çilerinin ortak yapt��� 
ilk eylem oldu. Frans�z i�çileri Clairoix-
den trenlerle 23 Nisan sabah� yola ç�k-
t�lar. Alman i�çiler ise ayn� kaderi pay-
la�an meslekta�lar�n� Hanover tren is-
tasyonunda alk��larla ve sloganlarla 
kar��lad�lar. ��çiler her iki dilde dövizler 
haz�rlayarak ortak taleplerini dile getir-
diler. Dövizlerinde burjuvazinin yüre�i-
ni a�z�na getiren, Marx’�n geçmi�ten 
gelen sesi yank�lan�yordu. “Bütün Ül-
kelerin ��çileri Birle�iniz!”, “Ya�as�n Da-

ya n��ma!”
Patronlar krizin faturas�n� bizlere 

ödetme planlar� yaparak asl�nda bizleri 
kavgaya davet ediyorlar. Ve bu kavga 
bir taraftan da tüm dünya i�çilerinin 
birli�ine do�ru giden yolu er ya da geç 
dö�eyecek. Bunun fark�na varan bir 
�talyan i�çisinin yorumu ise �öyle: “Biz 
önceleri haklar�m�z� yaln�zca fabrika 
fabrika almak için u�ra��yorduk. Ama 
art�k bu böyle gitmeyecek! Continental 
hepimize birden sald�r�yor, biz de onla-
ra kar�� öfkeli yumru�umuzu ortak bir 
biçimde gösterece�iz.” �

Çin’de ��çiler Anayolu 
Trafi�e Kapatt�lar

Bilgisayar malzemeleri üreten Ancai Hi-Tech fab-
rikas�nda çal��an 300 i�çi, 27 Nisan sabah�, ça-

l��t�klar� fabrikan�n d���ndaki ana yolu bütün gün tra-
fi�e kapad�lar. ��çiler, ücretlerini alamad�klar�n�, sesle-
rini Pekin’deki yöneticilere duyurmaya kararl� olduk-
lar�n� söylediler. 

Eyleme kat�lan bir i�çi �öyle diyordu: “Fabrika yö-
netimiyle bir toplant� ayarlamaya çal��t�k, ancak kim-
se bizimle ilgilenmedi, biz de 107 numaral� anayolu 
trafi�e kapatmaya karar verdik.”

Trafi�i açmak için bölgeye çok say�da polis ve 
asker y���ld�. Ancak i�çilerin eylemi gün boyu 
devam etti. ��çiler, “e�er param�z� vermezlerse 
kesinlikle Pekin’e gidece�iz” dediler.

Fabrikada toplam 3000 i�çi çal���yor. Ancak 
bunlar�n bir bölümü di�erlerine göre çok daha 
dü�ük ücretlerle çal��t�r�l�yor. 1996 y�l�nda i�e ba�-
layan bu i�çilerin 2006 y�l�na kadar sa�l�k haklar� 
ya da i� akitleri yoktu. Daha sonra bu haklar� tan�n-
d�. ��çiler �imdi on senelik maa� fark�n� istiyorlar. �

Avrupa’da Fabrika ��galleri Yayg�nla��yor

Almanya ve Fransa’da ��çilerin Ortak Eylemi
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Derne�imizin “Krize ve Sava�a Kar�� Haydi 1 May�s’a” �ia-
r�yla düzenledi�i “��çi Dayan��mas� �enli�i”, büyük bir 

co�kuyla gerçekle�ti. Tuzla Orhanl� Kültür Mer kezinde yap�lan 
�enli�e, kad�n�yla erke�iyle, ya�l�s�yla çocu�uyla yüzlerce 
emekçi kat�ld�. 1000 ki�ilik salon doldu�u için, derne�imizin 
gençleri etkinli�imizi ayakta izleyerek konuklar�m�za yer verdi. 

�enli�imiz, U�D-DER ��çi Korosunun ve müzik grubunun 
seslendirdi�i “Merhaba” �ark�s�yla ba�lad�. S�n�fs�z bir dünya 
kurma mücadelesinde güne�e gömdü�ümüz kavga neferleri-
nin an�s�na sayg� duru�unu, dernek temsilcimizin yapt��� aç�l�� 
konu�mas� takip etti. U�D-DER’in i�çilerin uluslararas� dayan��-
mas�na ve mücadele birli�ine katk�da bulunmak üzere yola 
ç�kt���n� belirten temsilcimiz, konu�mas�nda, krize ve sava�a 
kar�� mücadeleyi yükseltmek gerekti�ini dile getirdi. “1 
May�s’ta tüm dünyadaki s�n�f karde�lerimizle birlikte, 
haklar�m�z� gasp edenlerden hesap sormak için, krize 
ve sava�a kar�� durmak için alanlara inece�iz” dedi. 

Temsilcimizin konu�mas�ndan sonra, U�D-DER’in kurulma-
s�ndan bu yana gerçekle�tirdi�i etkinliklerin ve çal��malar�n k�-
saca tan�t�ld��� bir sinevizyon gösterimi yap�ld�. Ard�ndan, dire-
ni�çi i�çiler ad�na söz alan bir Sinter Metal i�çisi, yapt��� konu�-
mada, “i�çi s�n�f�n�n mücadeleden ba�ka bir kurtulu� yolunun 
olmad���n�” belirtti ve tüm s�n�f dostlar�n� direni�lerine destek 
vermeye ça��rd�. �enli�imize, direni�te olan Sinter Metal ve 
Marport Liman i�çilerinin yan� s�ra, Tuzla Deri-��’ten, Tez-
Koop-�� 2 No’lu �ubeden, Gebze Kristal-��’ten, Esenyurt 
Emek-��’ten, Tuzla Emekli-Sen’den ve Gebze DTP’den yöneti-
ciler de kat�ld�lar.

�enli�imiz, sunucular�m�z�n sunum metni e�li�inde, i�çi s�-
n�f� mücadelelerini, haks�z ve emperyalist sava�lar�n yol açt��� 
ac� ve y�k�m�, ezilen halklar�n maruz kald�klar� zulmü yans�tan 
video görüntüleri, dünyan�n çe�itli dillerinden ezgiler, mücade-

le �iirleri ve 
i�çi s�n�f�n�n 
mar�lar�yla 
devam etti. 
Salondaki 
yüzlerce i�çi, 
kapitalist sö-
mürü düzeni-
ne kar�� slo-
ganlar�m�z� 
hep birlikte 
co�kuyla 
hayk�rd�.

�enli�imizde krize, haks�z ve emperyalist sava�lara kar�� ör-
gütlenme ve mücadele vurgusu yap�ld�. 1 May�s ta alanlara ta-
��nmas� gereken acil taleplerimiz dile getirildi. ��sizlikten sendi-
kas�zla�t�rmaya, hayat pahal�l���ndan i� saatlerinin dü�ürülme-
sine, acil taleplerimizin hayata geçirilmesinin ancak örgütlene-
rek ve mücadele ederek mümkün olabilece�i belirtildi. ��çi s�-
n�f�n uluslararas� birlik, mücadele ve dayan��ma günü olan 1 
May�s’�n, i�çi kitleleri mücadeleye çekecek, geride duran kitle-
leri ilerletecek, s�n�f�n geni� kesimine moral ve güven verecek 
bir �ekilde kutlanmas� gerekti�i de vurguland�. 

Etkinli�imize kat�lan s�n�f dostlar�m�z, dünya i�çilerinin mü-
cadelelerinde simgele�en devrim türküleriyle büyük bir co�ku 
ya�ad�lar. Elbette devrim ve inanc� ifade eden mar�lar ve tür-
külerin yan� s�ra, haks�z ve emperyalist sava�lar�n ac� ve göz-
ya��na bo�du�u halklar�n trajedilerini dile getiren ezgiler de 

salonda yank�land�. Derne�imizin i�çi korosu ve müzik grubu, 
U�D-DER’in ad�na yak���r tarzda, pek çok dilden �ark�lar, mar�-
lar söyledi.

Etkinli�imizin son k�sm�nda ise 1 May�s ve Enter nas yonal 
mar�lar�m�z söylendi. Hep beraber, tek yürek ve s�k�l� 
yumruklar�m�zla “i�çinin emekçinin bayram�n�” ve “en so-
nuncu kavgam�z�” hayk�rd�k. Gen cinden ya�l�s�na birlikte ol-
man�n, sömürüye kar�� öfkemizi hayk�rman�n güzelli�ini pay-
la�t�k. “��çi Daya n�� mas� �enli�i”, tüm dostlar�m�z için hem s�-
n�f gücünün fark�na varma, hem de tüm kötülüklerin kayna�� 
olan kapitalizme kar�� mücadele etmek gerekti�inin bir kez da-
ha bilince ç�kart�lmas� i�levini gördü. Etkinli�e kat�lan dostlar�-
m�z�n memnuniyeti ve ya�ad�klar� co�ku yüzlerinden okunu-
yordu. Etkinlik sonras�nda, kendilerine böyle bir gün ya�att��� 
için U�D-DER’e çok te�ekkür ettiler.

U�D-DER Yürüyor, Mücadele Büyüyor!
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erne�imizin “Krize ve Sava�a Kar�� Haydi 1 May�s’a” �ia �enli�imizde krize haks�z ve emperyalist sava�lara kar�� ör

likleri �
i�çi tiya

� film
 gösterim

l

“��çi Dayan��mas� �enli�i”nde Büyük Co�ku!
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 Mersin’den U�D-DER’li bir i�çi �

28 Nisan Sal� günü, ço�unlu�unu Mersin liman�nda di-
reni�lerini sürdüren Akan-Sel i�çilerinin olu�turdu�u 

bir kat�l�mla 1 May�s etkinli�i gerçekle�tirdik. Etkinli�imiz 
derne�imizi tan�tan bir sinevizyon gösterimi ile ba�lad�. 
Derne�imizin yapt��� çal��malar�, yürüttü�ümüz mücadeleyi 
anlatan bir konu�ma yapt�k. Sonra da derne�imizin haz�rla-
d��� 1 May�s belgeselini izledik. 

K�sa bir aran�n ard�ndan s�n�f kürsümüzü olu�turduk ve 
hem önümüzdeki 1 May�s’�n hem de liman i�çilerinin dire-
ni�inin i�çi s�n�f� için önemine vurgu yapan konu�malar�n 
a��rl�kta oldu�u bir sohbet gerçekle�tirdik.

��çiler s�n�f tarihini iyi bilmenin ne kadar önemli oldu�u-
nu, s�n�f mücadelesi yürütürken her türlü ayr�mc�l���n s�n�f�n 
parçalanmas�na neden oldu�unu, liman içerisinde örgütle-
nirken ya�ad�klar� zorluklar� dile getirdiler. Yürütülen mü-
cadelelerin sonuçlar�n�n sadece kendilerine de�il, 
gelecek i�çi s�n�f� ku�aklar�na ve tüm i�çi s�n�f�na 
mal olaca��n� söyleyerek örgütlü gücümüzün öne-

minin alt�n� bir kez daha çizdiler. Bugün bo�az�m�z-
dan geçen her lokmada i�çi s�n�f�m�z�n geçmi�teki mücade-
lesinin hakk� oldu�u sözlerine ise alk��lar e�lik etti. Çal��an 
genç i�çilerin ve ö�rencilerin de bu mücadeleye sonuna ka-
dar sahip ç�kmas� gerekti�ini ve ne olursa olsun �u anda 
Mersin’deki s�n�f hareketi için çok önemli olan direni�in ka-
zan�laca��n� söylediler.

Bizler de U�D-DER’li i�çiler olarak yürütülen tüm müca-
delelerin çok önemli oldu�unu, bunun tüm s�n�fta etki ya-
rataca��n�, s�n�f bilinciyle donanm�� bir örgütlülü�ün i�çilere 
kazand�racaklar�n� ifade ederek, i�çilerin örgütlü mücadele-
den ba�ka bir çaresinin olmad���n� anlatt�k. 1 May�s’�n s�n�f 
mücadelesi için çok önemli oldu�unu, s�n�f�n moralini artt�-
racak co�kulu birle�ik bir 1 MAYIS için alanlar� doldurma-
m�z gerekti�ini söyledik. ��çiler etkinlikte çok güzel �eyler 
ö�rendiklerini, direni�lerine U�D-DER’in verdi�i deste�in de 
onlar� çok mutlu etti�ini söylediler. Ba�ka bir etkinlikte bu-
lu�mak üzere etkinli�imizi sonland�rd�k. �

Mersin’de Direni�çi ��çilerle 1 May�s Etkinli�i

 Gebze’den bir U�D-DER üyesi �

Derne�imizin Gebze temsilcili�inde, 
çe�itli okullardan ve dershaneler-

den gelen ö�renci arkada�lar�m�zla 
“Boykot” adl� filmi izledik. Filmin ard�n-
dan, ö�renci arkada�lar�m�zla, ya�ad�k-
lar� sorunlar, e�itim sistemine ili�kin 
filmde yer alan kareler üzerinden sohbet 
ettik. Filmde Amerika’daki Meksika kö-
kenli ö�rencilerin ya�ad�klar� zorluklar 
anlat�l�yordu. Ancak benzer zorluklar� 
bugün Türkiye’deki i�çi çocuklar� da ya-

��yor. 
Üniversiteye gitmek i�çi ço-

cuklar� için her geçen gün da-
ha da zorla�makta, bu hakk� 
kazananlar�n ço�u paras�zl�k yü-
zünden ya e�itime devam edeme-
mekte ya da okumak için çal��-
mak zorunda kalmaktad�r. 
1968 y�l�nda Ame rika’da 
Meksika kökenli ö�renciler 
vermi� olduklar� mücadeley-
le taleplerini elde ettiler. 

Peki Türkiye’deki i�çi çocuklar� e�itim 
sistemini sorguluyorlar m�? 1968 ve 

onu izleyen y�llar, ö�renci ve i�çi 
eylemliklerinin birbirini des-

tekledi�i ve dayan��ma 
içinde geli�ti�i y�llard�. 
Bugün de i�çi s�n�f�n�n 
kazan�mlar� ve haklar� 

gasp ediliyor. ��çi ve ö�-
renciler birlikte hareket 
etmeliler. Filmde de gö-

rüldü�ü gibi mücadele 
edenler her zaman kazan�r. 
Ama en ba�ta kendini, insan-
l���n� kazan�r. �

Liseli Gençler Örgütlü Mücadeleye!

Hayat�m�n �lk Bayram�
 Dudullu’dan bir i�çi �

Tüm dünyada milyonlarca i�çinin kutlad��� 1 May�s’a ilk kez bu y�l kat�l-
d�m. �lk kez kat�ld���m bu 1 May�s mitingine U�D-DER’le kat�lm�� olmak 

benim için 1 May�s’a ayr� bir anlam kat�yordu. Ama daha da önemlisi bütün 
dünyada i�çi ve emekçilerin meydanlarda olmas�yd�. 

Patronlar s�n�f�n�n, küresel krizin bedelini i�çi ve emekçilere ödetmek için 
elinden geleni yapt��� bir dönemde, bizler de dünya i�çi s�n�f�n�n bir parças� 
olarak, krize kar�� ortak taleplerimizi hayk�rd�k. Bizler biliyorduk ki, i�çi s�n�f�-
n�n kurtulu�u birli�indedir ve bu birli�i sa�lamak kendi elindedir. ��te bu yüz-
den alanda hayk�rd���m�z �u slogan benim için çok anlaml�yd�: “Bütün 
Ülkelerin ��çileri Birle�in!” Birle�in ki, �u kahrolas� asalaklar s�n�f�n� ve 
onlar�n kurdu�u kapitalist sistemi yok edip s�n�fs�z bir dünya kural�m. 

Mitingde, açl���n, yoksullu�un, sava�lar�n olmad��� bir dünya için hayk�r-
d�k: Ulusalc� De�il Enternasyonalistiz! Ayn� co�ku ve heyecanla sesleri-
ni yükselten i�çilerle beraber ben de U�D-DER kortejinde olman�n mutlulu-
�unu ya�ad�m. Canlar�n� ortaya koyarak i�çi s�n�f�n�n saflar�nda mücadele 
eden ve bizlere 1 May�s’� arma�an eden i�çileri unutmamal�y�z. Onlar� unut-
mamak ancak i�çi s�n�f�n�n mücadelesini sahiplenmekle olur. �
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��çi karde�lerimizi 1 
May�s’a ça��ran afi�lerimizi 
asarken bir yandan da 
bidirilerimizi onlara 
ula�t�rd�k. Bu 
çal��malar�m�z s�ras�nda 
s�n�f dayan��mas�n�n güzel 
örneklerinden birini de Gazi 
Mahallesinde ya�ad�k. 
Kepçe kullanan bir i�çi 
karde�imiz kepçesiyle bizi 
yukar� kald�rarak 
afi�lememize yard�mc� oldu. 
Dayan��man�n bu güzel 
örneklerini hayat�n her 
alan�nda örmeli ve 
mücadelemizi de 
kepçelerimize al�p daha da 
yukar�lara ta��mal�y�z.

 bir kad�n i�çi �

20. asr�n da sonuna bir virgül ko-
yarak sadece biraz solukland�k; 

“son gülenleri güzel gülecek olan” bir 
dünya yaratmak için 21. asra merhaba 
diyerekten. At t� ��n�z ad�mlardan çok ka-
tetti�iniz yoldur önemli olan. Bü yük öz-
veri ve sab�rla örülür kozalar. ��te tam da 
bu noktada, U�D-DER’in özverili ve sa-
b�rl� çal��mas�n�n ürünü olan “��çi Da-
yan��mas� �enli�i”nde bizler, yani yüzler-
ce emekçi, bir arada ve tek yürek olarak 
hayk�rd�k: S�Z�N B�ZLE RE BAH�ET T�-
��N�Z KADAR PAY DE��L, YÜZYIL-
LAR  DIR YARATTI�IMIZ HER �EY� 
�ST�YORUZ! 

Ve �imdi art�k 21. yüzy�l�n ilk safha-
s�nda, tek yürek olarak alanlarda hayk�r-
mal� ve tüm çal��ma yerlerinde gücümü-
zü birle�tirmeliyiz: KURTULU� YOK TEK 
BA�INA YA HEP BERABER YA H�Ç-
B�R�M�Z! �

“��çi Dayan��mas�
�enli�i”nde Tek
Yürek Olarak
Hayk�rd�k

 Gazi Mahallesinden bir i�çi �
Bugün dünyan�n tüm ülkelerinin i�çileri gibi bizler de 1 May�s 

alanlar�ndayd�k. ��çilerin s�n�fs�z, sömürüsüz, bar�� ve özgürlük dolu 
bir dünya kurma mücadelesinin sembolü, Uluslararas� Birlik, Müca-
dele ve Daya n��ma günü olan 1 May�s’ta sesimizi dünyan�n tüm i�çi-
lerinin sesine katt�k. Biz U�D-DER’li i�çiler, gücümüzü gösterebildi�i-
miz, sesimizi duyurabildi�imiz, kararl�l���m�z� i�çilere yak���r bir disip-
linle sergileyebildi�imiz için çok mutluyuz. 

Kimsenin gözünü alamayaca�� bir kortej olu�turduk. K�sa bir süre 
içinde çevremizde bizim kim oldu�umuzu, U�D-DER’in hangi sözcük-
lerin k�saltmas� oldu�unu, temsilciliklerimizin bulundu�u adresleri so-
ran öbekler olu�maya ba�lad�. Kad�köy Meydan�na girene kadar pek 
çok i�çi ve i�çi örgütünün hayranl�k dolu alk��lar�yla yürüyü�ümüzü 
yapt�k. Yüzlerce i�çinin s�k�l� yumruklar�n�, k�z�l flamalar�n�, co�kuyla 
at�lan sloganlar�m�z� ve kortej disiplinimizi görenlere duru�umuz, “i�te 
i�çiler böyle yürümeli, böyle davranmal�” dedirtiyordu. Bunu sa�la-
yan elbette bizlerin tek tek çok disiplinli, çok kararl� ki�iler aras�ndan 
seçilmi� olmam�z de�ildi. Bu zaten i�çi s�n�f� mücadelesinde niyeti 
ciddi olan, i�çi s�n�f�n�n siyasetini yapan, ilkeli ve tutarl� tüm örgütle-
rin do�al olarak yapmas� gerekendi. Biz U�D-DER’de böyle gördük, 
böyle ö�rendik. Biz siyasetimizi, hayk�rd���m�z sloganlarla da ortaya 
koyduk. 

Miting bitiminde temsilciliklerimize dönüp, mitinge kat�lan dostla-
r�m�zla birlikte çaylar�m�z� içtik, sohbetler ettik. Bursa’dan gelen ve bi-
zimle ilk kez 1 May�s’a gelmi� olan bir i�çi arkada��m�z bizleri duygu-
land�ran konu�malardan birini yapt�: “Ben daha önce de 1 May�slara 
kat�ld�m, hiç böyle bir �ey görmedim. �u an çok heyecanl�y�m ve his-
settiklerimi anlatmakta zorlan�yorum. Hepiniz birbirinize çok sayg�l�-
s�n�z, çok içtensiniz. Çok güzel bir kortejdi, çok güzel bir gün geçir-
dim. Hepinize çok te�ekkür ederim.” �

1 May�s’ta U�D-DER’le Olmak
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 Hacettepe T�p Fakültesi’nden bir grup i�çi �

Hacettepe Üniversitesi T�p Fakültesi’nde, Marmara 
isim li ta�eron �irkette, yakla��k 1100 i�çi çal��t�r�l�yo-

ruz. Hastanenin temizlik, hasta bak�m�na yard�m ve yemek 
da��t�m� i�ini çok büyük oranda ta�eron firmadaki biz i�çi-
ler yap�yoruz. �irket yakla��k iki y�ld�r ücretlerimizi aksata-
rak ödüyor. Bankaya gitti�imizde hep al���k oldu�umuz 
tablo ile kar��la��p ücretlerimizin yatmad���n� görüp geri dö-
nüyoruz. Aylarca ödenmeyen ücretlerimiz sonunda öden-
di�inde de alaca��m�z�n tamam�n� de�il ancak yar�s�n� ala-
biliyoruz. Ev kiralar�m�z� dahi ödeyemeyip, i�e gelebilmek 
için e� dosttan borç almak zorunda kal�yoruz. 

Ya�ad���m�z tek sorun asgari ücreti geçmeyen maa�lar�-
m�z� alamamak da de�il. ��veren taraf�ndan a�a��lan�p, kö-
tü muamele görüyoruz. Bu duruma kar�� biraz sesimizi 
yükseltti�imizde bize kap�y� gösteriyorlar. D��ar�daki binler-
ce i�sizden güç alan �irket yöneticileri, her f�rsatta bizi i�ten 

atmakla tehdit ediyor. Ücretler ödenmedi�inde bize biraz 
daha iyi davranan �irket �efleri, ücretler ödendi�inde bu 
durumun ac�s�n� ç�kart�rcas�na bizi a�a��lamaya devam edi-
yorlar.

En son ya�an�lan süreçte, ücretlerin yine gecikmesi üze-
rine tepkimizi göstermek için bir grup arkada�la birlikte me-
sai saatine yak�n hastane önünde toplanarak i� b�rakma 
eylemi gerçekle�tirmek istedik. Say�m�z�n fazla olmamas� 
sebebiyle bizi kolayl�kla da��tan �efler, “hastanenin ve �ir-
ketin ad�n�n bu yollarla kötülenmemesi gerekti�ini” söyle-
diler. 

Onlar bunlar� söyleyedursun, as�l korktuklar� �ey �irke-
tin ya da hastanenin ad�n�n kirlenmesi de�il, i�çilerin birlik-
te olunca neler ba�arabileceklerini bizden daha iyi bilmele-
ridir. Tüm bu sorunlar�n üstesinden ancak birlikte oldu�u-
muzda gelebiliriz. Bunun için omuz omuza vermeli ve ya-
�an�lan bu sorunlara kar�� mücadele etmeliyiz. �

Vardiyal� ��çiler 
Olarak Sorunlar�m�z

 Beylikdüzü’nden bir tekstil i�çisi �

Vardiyal� çal��an bir i�çinin gündüzü de gecesi de ayn�-
d�r. Çünkü 12 saat çal��an bir vardiyal� i�çi bir hafta 

gündüz çal���p gece yatarken bir hafta da gece çal���p gün-
düz yat�yor. Gündüz çal��t���m�z zaman sabah�n erken saa-
tinde kalk�p gecenin geç saatinde geliyoruz. Gece çal��t���-
m�z zaman ak�am gidip sabah geliyoruz. Gece çal��an i�çi-
nin sorunlar�ndan birkaç� �unlard�r: Uykusuzluk, sa�l�k so-
runlar�, sa�l�ks�z beslenme, i� kazalar�.

Gece çal��an bir i�çi gündüz, gece uykusu kadar uykusu-
nu alamaz. Veya gece çal��an bir i�çi gece saat 4’te yemek 
yerse nas�l sa�l�kl� beslenebilir? Sabaha kadar mide ve ba� 
a�r�s� çeker. Vardiyal� i�çiler gece çal���p sabah i�ten ç�kt�kla-
r�nda kimilerinin gözlerinin altlar� �i�er, kimilerinin de gözle-
rinin içi kan içindedir. Ve i� kazalar�. Kazalar�n birço�u gece 
sabaha kar�� saat 5 ya da 6 gibi olur. 

Asl�nda bir i�çinin haftada en fazla 45 saat çal��mas� ge-
rekiyor. Üstelik geceleri 7,5 saatten fazla çal��t�r�lmamas� ge-
rekiyor. Ama ço�umuz geceleyin 7,5 saat de�il 12 saat ça-
l��t�r�l�yoruz. Peki bizim görevimiz ne olmal�? ��çi s�n�f�n�n 
geçmi�te mücadeleyle kazand�klar�na sahip ç�kmal�y�z. 
Geçmi�te Amerikan i�çi s�n�f� mücadele ederek biz-
lere 1 May�s’� miras b�rakm�� ve �unu demi�tir: 8 
saat i�, 8 saat uyku, 8 saat can�n ne isterse! Bize b�-
rak�lan bu mirasa sahip ç�kmal� ve bunlar� i�çi arkada�lar�-
m�za anlatmal�y�z.

Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� Mücadelesi! �

Y�lmad�k, Kazand�k!
 Gebze’den bir petro-kimya i�çisi �

Bizler Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesinde faaliyet gös-
termekte olan ABD sermayeli bir �irkette çal��maktay�z. 

Her ne kadar ülkemizin ba�bakan� “hamdolsun iyiyiz, kriz 
bizi te�et geçer” demi� olsa da, biliyoruz ki ne iyiyiz ne de 
bu kriz bizleri te�et geçiyor. 

Bizler böyle bir dönemde i�verenle toplu sözle�me ma-
sas�na oturduk. Ancak anla�amad�k ve süreç arabulucu 
noktas�na geldi. Bu sürecin de bitmesine ve grev a�amas�na 
girmemize az bir süre kalmas�na ra�men mücadeleden vaz-
geçmedik, taleplerimizin arkas�nda durmaya devam ettik. 1 
Nisan 2009 tarihinde i�verenle yap�lacak son görü�meye 

haz�rlanmak için topland�k ve bütün i�çi arkada�lar�m�zla 
tart��arak taleplerimizi yinelemekle birlikte hangi noktada 
bitirece�imizi de belirledik. Ertesi gün yap�lacak sözle�me 
görü�mesinde grevden önceki son gün dü�üncesiyle masa-
ya oturma ve i�verene de o izlenimi verme karar�n� ald�k. 1 
Nisan tarihinde masaya oturuldu�unda son olarak gelinen 
noktada i�verenin önerisi %12 olmas�na ra�men, 
%22’lere ç�k�larak sözle�me imzaland�. Bir s�n�f mü-
cadelesi daha bizlerin ba�ar�s�yla sonuçland�. Bunun yan�n-
da daha da önemli olansa kimsenin bu süreçte i�ten ç�kar-
t�lmamas�yd�. Bu zaferin i�çi s�n�f�na örnek olmas�n�, çal��an 
arkada�lar�m�z�n birli�ini peki�tirmesini diliyorum. �

Hacettepe’de ��çilere Reva Görülen Muamele



13no: 14  • 15 May�s 2009   •   i�çi dayan��mas�   www.uidder.org

FABR�KALARDAN

Termikel’de Angarya 
Dayatmas�

 Ankara Sincan Organize Sanayiden bir i�çi �

Bugün dünyan�n hemen her yerinde oldu�u gibi 
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde de pat-

ronlar hiçbir engelle kar��la�madan azg�n sömürü ko�ulla-
r�n� i�çilere dayat�yorlar. Sendikal örgütlülü�ün olmamas� 
Sincan Organize Sanayide i�çilerin tamamen patronun in-
saf�na kalmalar�na neden oluyor. Patronlar i�çileri dü�ük 
ücretlere, diledikleri kadar çal��t�r�yorlar. Termikel fabrika-
s�nda da durum farkl� de�il. 

Bir y�l önce fabrikada i�çilere verilen içme suyunun 
sa�l�ks�zl���yla ba�layan s�k�nt�, bugün patronun kriz baha-
nesiyle i�çileri sürekli birer ayl�k ücretsiz izne ç�karmas�na 
kadar ilerledi. Önce “bardaklar�n�z� tezgâhlara b�rak�yorsu-
nuz” bahanesiyle günde 3 kere olan çay saati kald�-
r�ld� ve üretimi düzgün yaparsan�z size �ark kö�esi bile ya-
par�m vaatleri verilmeye ba�land� pat-
ron taraf�ndan. Sonra üretimi tamam-
lanm��, sevk�yat� yap�lm�� ürünler geri 
gelmeye ba�lad� bozuk oldu�u için. Bu 
durumdan da i�çiler sorumlu tutuldu-
lar. Oysa i�çiler üretim müdürlerinin 
verdikleri malzemelerle ve onlar�n söy-
ledikleri �ekilde yapm��lard� üretimi. 
Fakat müdürler taraf�ndan i�çiler bece-
riksizlikle, düzensiz çal��makla suçland�-
lar ve maalesef büyük ço�unlu�u bu-
nun kendi hatalar�ndan kaynakland���-
na inand�. Sonra “i�ler iyi gitmiyor, kriz 
var, yeni sipari� alam�yoruz” diyerek i�-

çileri ücretsiz izne ç�kard�lar. Ve dediler ki, “sizi i�e ne za-
man ça��raca��m�z belli olmaz, bu 2 aya da ç�kabilir 3 aya 
da, ona göre dü�ünün, isteyen tazminat�n� al�p gidebilir”. 

Patronlar�n çok iyi bildi�i bir �ey vard�r; i�çi bir kere 
boyun e�erse patron sald�r�n�n dozunu giderek da-
ha da artt�r�r. Termikel’de de ayn�s� ya�and� ve geri ça��-
r�lan i�çiler “ürünlerin hatal� olmas� sizin suçunuz” denerek 
ücretsiz çal��maya ça�r�lmaya ba�land�. Patron, ba�ta gö-
nüllü çal��ma dedi�i bu ücretsiz çal��malar� sonradan zo-
runlu ücretsiz çal��maya çevirdi. Pek çok i�çi bu duruma 
boyun e�di ama iki farkl� birimde bu duruma kar�� ç�kan, 
bu dayatmaya boyun e�meyen i�çiler de oldu ve onlar üc-
retsiz çal��t�r�lamad�lar. Bir birimdeki 5-10 i�çinin bir 
araya gelmesi bile patronu durdurmaya yetti. 
Demek ki fabrikadaki i�çi arkada�lar korkmadan bir araya 
gelebilseler, çay saatlerini, izin haklar�n�, fazla mesai ücreti 
haklar�n� da alabilirler. Ama tüm bunlar� yapabilmeleri için 
önce bir araya gelebilmeleri gerekiyor. T�pk� Sincan 
Organizedeki ve dünyan�n di�er i�çi havzalar�ndaki i�çi 
karde�lerimiz gibi. �

Hakk�m�z� 
Kavga 
Ederek Ald�k!

 Ayd�nl�’dan U�D-DER’li bir i�çi �

U�D-DER’li bir i�çi olarak �öyle diyorum: Hem çal���rken 
hem de i�siz oldu�umuz dönemlerde örgütlü olmal�y�z. 

Aksi takdirde hiçbir hak iddia edemeyiz ve elde edemeyiz. 
Son dönemde ya�ad���m�z bir olaydan örnek vermek isti-
yorum. Tekstil sektöründe çal��an bir arkada��m�z bir süre-
dir çal��t��� i�yerinden ücretini alam�yordu, inatla ücretin pe-
�ine dü�ünce de patronun sald�r�s�na maruz kalm��t�. ��çi ar-
kada��m�z birkaç kez ücretini almaya gitmesine ra�men, 
hep �u gün verilecek denilerek oyalanm��t�. Ücretini almak 
üzere söylenen günde i�yerine gitti�inde ise patronun sald�-
r�s�na u�rayarak d��ar� at�lm��t�. Bunun üzerine, U�D-DER’in 
Ayd�nl� temsilcili�inde toplanan 30 i�çi arkada��m�zla birlik-

te sald�rgan patronun i�yerine gittik. Kap�daki güvenlik, iki 
gün önce sald�rarak d��ar� att��� arkada�lar�m�z�n yan�nda 
örgütlü 30 ki�i görünce ne yapaca��n� �a��rd�. Patron korku-
dan kap�lar� açmad�, hemen jandarmaya haber verdi ve 
jandarman�n gelmesini bekledi. Bizlerin örgütlü hareke-
ti ve geri ad�m atmayan kararl� duru�u patrona geri 
ad�m att�rd� ve arkada��m�z�n tüm alaca��n� pe�in 
olarak ald�k. 

Bir kez daha gördük ki, örgütlü mücadele çok önem-
lidir ve kazan�mlar örgütlü mücadeleyle elde edilir. 
Dü�ünüyorum da, örgütlü olmayan ve tek ba��na kalan i�-
çinin vay haline. E�er arkada��m�z örgütlü olmasayd�, pat-
ronun sald�r�s�n� sineye çekecek ve yenilgi psikolojisiyle evi-
ne gidecekti. Ama o örgütlüydü ve bu örgütlülük sayesinde 
hem ba�� dik durdu hem de hakk�n� almay� ba�ard�. Bizler 
ancak birle�irsek kazan�r�z. Yani ÖRGÜTLÜYSEK HER 
�EY�Z ÖRGÜTSÜZSEK H�ÇB�R �EY!  �
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 Sancaktepe’den bir grup i�çi �

Merhaba arkada�lar. Biz 11 i�çiyiz. 
Sizlere k�saca fabrikada u�rad�-

��m�z haks�zl��� anlataca��z. 
Bizler, bir y�la yak�n süredir San-

caktepe’de mutfak dolab� ve ev e�yas� 
üzerine i� yapan Denge Yap�’da çal���-
yorduk. Do�rusunu söylemek gerekir-
se ilk zamanlar param�z� gününde al�-
yorduk ve ya�ad���m�z sorunlar� gör-
mezden geliyorduk. Ama zamanla bi-
ze sinsi bir oyun oynand�. Patron ve 
müdürler kriz ç�kt�ktan sonra bi-
ze be� vakit namaz� mecburi yap-
t�lar. Namaz k�lmayanlar� i�ten at-

makla tehdit etmeye ba�lad�lar. Bizleri 
ikiye bölüp gücümüzü böldüler ve bir-
birimize dü�ürdüler. Müdürler gizli giz-
li bizleri takip edip, namaz k�l�yor mu-
yuz k�lm�yor muyuz diye bakmaya 
ba�lad�lar. Bizler artan bask�lar ve i�çi 
ç�kartma tehditleri iyice art�nca 4 ar-
kada��m�z� müdürlerle görü�meye 
gönderdik. Amac�m�z tedbir almakt�. 
Müdür, arkada�lar�m�za “hiçbir i�çiyi 
i�ten ç�karmayaca��z” diyerek güven-
ce vermi�ti. Fakat iki gün sonra bizle-
ri, yani 11 i�çiyi, kap� önüne koydu-
lar. Üstelik yasal haklar�m�z� da ver-
mediler. Ayr�ca Denge Yap�’n�n sahibi 

be� y�l önce Samand�ra belediye ba�-
kan� seçilmi�ti. Be� y�l önce oy almak 
için bizi kand�rm��t�. �imdi de hem i�-
ten att� hem de hiçbir hakk�m�z� ver-
medi. 

Bizler bu olaydan bir ders ald�k. 
Art�k biliyoruz ki patronlar�n di-
ni iman� parad�r. Sizlere söylemek 
istedi�imiz, biz haklar�m�z� bilmedi�i-
miz için mücadele etmeden çekip git-
tik. Hepimiz ma�dur olduk. ��çiler 
haklar�n� almak için mücadele etmeli 
ve birle�melidirler.  �

TOK� ��çilerinin 1 
May�s’a Kat�lmas� 
Engellendi

 TOK� in�aat i�çileri �

Biz TOK�’de çal��an i�çiler olarak, i�çilerin birlik, müca-
dele ve dayan��ma günü olan 1 May�s’a kat�lmak 

üzere haz�rl�klar�m�z� yapm��t�k. Ama 1 May�s sabah� bü-
tün bu haz�rl�klar bo�a gitti. Hayat�m�z�n ilk 1 May�s’�na 
kat�lmak için sab�rs�zlan�yorduk, çok heyecanl�yd�k. Ama 
hevesimiz kursa��m�zda kald�.

Sabah kalkt���m�zda haz�rl�klar�m�z� yapm��, ç�kmak 
üzereydik ki, beklenmedik bir engellemeye u�rad�k. 
Çad�rdan tam ç�k�yorduk, �irketin patronu önümüze dikil-
di ve bize tehditler savurdu. Patron bize �öyle dedi: “E�er 
giderseniz çantan�z� al�n gidin ki bir daha gelme zahmeti-

ne girmeyin.” Onun böyle demesiyle di�er arkada�la-
r�m�zdan destek de bulamad�k. 

Durum böyle olunca mecburen 1 
May�s alanlar�na da kat�lama-
d�k. ��te bir kez daha örgütsüz-
lü�ün ne kadar kötü bir du-
rum oldu�unu gözlerimizle 
gördük. Bugüne kadar hiç so-

mutta ya�amam��t�k. Ama in-
san ya�ay�nca bu haks�zl�klara, 

adaletsizliklere kar�� bir �eyler yapman�n 
gereklili�inin bilincine var�yor.

Umuyoruz ki seneye olacak 1 May�s’a ka-
t�lmak için elimizden geleni yapaca��z. Çünkü 

art�k bundan sonraki 1 May�slar�m�z�n ziyan ol-
mas�n� istemiyoruz. Bunun içinde, örgütlenmeli 
ve örgütlemeliyiz! �

Denge Yap� ��çilerinden Mektup

�ahin Motor’da 
��ten Atmalar 
Devam Ediyor

 Gebze’den bir i�çi �

Ekonomik kriz nedeniyle i�siz kalanlar�n aras�na 5 ar-
kada��m�z daha kat�ld�. �ahin Motor’da daha önce 

yakla��k 40 i�çi çe�itli bahaneler ileri sürülerek i�ten at�l-
m��t�. �ahin Motor uzun bir geçmi�e sahip ve k�sa bir 
süre öncesine kadar sendikal� olarak çal���lan bir fabrika 
olmas�na ra�men kriz bahanesi ile sendikas�zla�t�r�lm��-
t�. Birle�ik-Metal-�� sendikas�n�n tasfiyesiyle birlikte pat-
ronun ilk zamanlardaki “iyi yüzü” de�i�meye ba�lad�. 
Krizi bahane ederek yakla��k 45 i�çi arkada��m�z� i�ten 
kovarak i�sizler ordusunun içine att�.

Tüm bunlar ya�an�rken, i�çi arkada�lar “bu dal-
gay� da atlatt�k” diyerek ba�ka konularda tart��-
malar yürütüyorlar. Ku�kusuz 
bu bizler aç�s�ndan anla��labi-
lir bir durum, çünkü i�çi s�n�f� 
örgütsüz ve da��n�k bir hal-
de. Bundan kaynakl� kendi 
sorunlar�n� tart��mak ve 
çözüm üretmek yerine ege-
menlerin sundu�u günde-
me hapsoluyorlar. Tüm i�çilerin 
yapmas� gereken krizden korkup geri 
durmak de�il kurtulu�un birlikte olaca-
��n�n fark�na varmakt�r. Bunun olmas� 
için de i�çi s�n�f� içinde sab�rl� ve uzun bir 
çal��ma yap�lmas� gerekiyor. Ancak o za-
man krizin faturas�n� patronlara ödetebiliriz. 
�
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 Kartal’dan bir i�çi �

Baz� sözler kula�a ho� gelse de sadece kâ��t üzerinde ka-
l�r ya da her f�rsatta bizleri kand�rabilmek için bir mal-

zeme olarak kullan�l�r. Meselâ Anayasan�n 55. maddesinde 
“ücret eme�in kar��l���d�r” tan�m� yap�l�yor. Ayn� maddede 
“devlet, çal��anlar�n yapt�klar� i�e uygun adaletli bir ücret 
elde etmeleri ve di�er sosyal yard�mlardan yararlanmalar� 
için gerekli tedbirleri al�r” deniliyor. 4857 say�l� �� Yasas� 
çerçevesinde ç�kar�lan Asgari Ücret Yönetmeli�inde ise as-
gari ücret, “��çilere normal bir çal��ma günü kar��l��� olarak 
ödenen ve i�çinin g�da, konut, giyim, sa�l�k, ula��m ve kül-
tür gibi zorunlu ihtiyaçlar�n� günün fiyatlar� üzerinden asga-
ri düzeyde kar��lamaya yetecek ücret” olarak tan�mlan�yor. 
Bir de �nsan Haklar� Evrensel Bildirgesi var ki 23. madde-
sinde bak�n ne diyor: “Çal��an herkesin, kendisine ve aile-
sine insanl�k onuruna uygun bir ya�ay�� sa�layan ve gere-
kirse her türlü sosyal koruma vas�talar�yla da tamamlanan 
adil ve elveri�li bir ücrete hakk� vard�r.” 

Bu sözler kula�a ho� gelse de, gerçekte ald���m�z asgari 
ücretle b�rak�n çal��an�n ailesini, tek ba��na bir i�çinin bile 
insan onuruna yak��an bir ya�am sürdürmesi imkâns�zd�r. 
Her geçen gün giderek derinle�en ekonomik krizle birlikte, 
tüm zorunlu ihtiyaçlara yap�lan zamlar astronomik rakam-
lara ula�m��ken, 2009 y�l�n�n ilk 6 ay� için as-
gari ücrete yap�lan zam yüzde 4,3, 
ikinci 6 ay�nda ise yüzde 4,1 ola-
rak belirlendi. Yani asgari ücret-
linin eline ilk 6 ay için net 
527,13 TL, ikinci 6 ay içinse 
net 546,48 TL geçecek. Mart 
ay� itibariyle açl�k s�n�r� 841 
TL’ye, yoksulluk s�n�r� ise 2327 
TL’ye yükseldi. Dolay�s�yla asgari 
ücretli i�çi aileleri resmen açl�k s�n�-
r�n�n alt�nda ya�am sava�� veriyorlar. 
Böylesi bir durum ancak 
içinde ya�ad���m�z sö-
mürü düzenine özgü bir 
durum olabilir! 

Tüm bunlar yet-
mezmi� gibi, asgari üc-
retten yüzde 15 oran�n-
da gelir vergisi (89 TL) ve 
yüzde 14 oran�nda SGS 
prim bedeli (93,24 TL) kesi-
liyor. Bir i�çi daha ücretini 
eline almadan pe�inen ver-
gisini ödemi� oluyor. ��çilerin 
ödedikleri vergiler sadece ücret-
leri üzerinden kesilmiyor. Ald���m�z 

her türlü hizmet ve zorunlu ihti-
yaçlar�m�z üzerinden kesilen KDV 
ve ÖTV gibi dolayl� vergiler de he-
saba kat�ld���nda, “bu devleti kim 
s�rt�nda ta��yor?” sorusu da aç�k-
l�kla yan�t�n� buluyor! Patronlar ise 

çok k�ymet verdikleri devletlerine vergi ödememek için her 
türlü dalavereyi yap�yorlar. Hal böyleyken devlet ekonomik 
krizi bahane eden patronlara her türlü kolayl��� sa�l�yor. 
Her gün aç�klanan “ekonomi paketleriyle”, patronlar�n 
ödemedi�i vergilere bir de indirimler getiriliyor.

Bekâr ve çocuksuz bir i�çiye uygulanmas� gereken 49,95 
TL’lik asgari geçim indirimi dâhil edilerek asgari ücret raka-
m� yüksek gösterilmeye çal���l�yor. Oysa bu ücret bile birçok 
i�yerinde ödenmiyor. Krizin yükünü i�çilere y�kma telâ�� 
içindeki patronlar s�n�f�na yap�lan her bir kalem vergi indiri-
mi, onlar için büyüyen kârlar anlam�na geliyor. Fakat i�çile-
re ise, i�sizlik, artan bask�lar ve a��r çal��ma ko�ullar� olarak 
geri dönüyor! Ayr�ca sendika bürokratlar�n�n, düzen kurta-
r�c�s� edalar�nda aç�klad�klar� yeni program önerileri de i�çi-
lerin zihnini buland�r�c� ve sendikal mücadeleden uzakla�t�-
r�c� bir etki yarat�yor.

Asgari ücreti belirleyen komisyonu olu�turan 15 üyeden 
5’i i�verenleri, 5’i devleti, kalan 5’i de sözde i�çileri temsil 
ediyor. Bu komisyonda sözde i�çileri temsil eden sendika 
bürokratlar�, krizi bahane göstererek ve anayasan�n 55. 
maddesinde yer alan “asgari ücretin belirlenmesinde ülke-
nin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur” ibaresine 
sar�larak, asgari ücretin dü�ük tutulmas�nda patronlarla i�-
birli�i yap�yor. Böylesi bir komisyondan i�çiler lehine karar 

ç�kmas�n� beklemek, sadece hayal kurmak de�il mi-
dir?

Gerçek �u ki, sendika bürokrasisini bulun-
du�u yerden defedecek ve militan bir 

mücadeleyi yükseltecek olan da, emek-
lerinin kar��l��� olan ücreti kâ��t parça-
lar�ndaki tan�mlardan ç�kart�p gerçe�e 
dönü�türecek olan da, bilinçlenerek 

örgütlenen ve birle�en 
i�çilerdir. �nsan onuru-
na yak��an ücret, aç-
l�kla terbiye edilme 
ücreti de�ildir. Asgari 
ücret vergi d��� olma-

l�d�r, ancak patronla-
r�n vergi yükünü hafiflet-

mek için de�il, patronlar�n ve 
onlar�n devletlerinin yükünü 

i�çi s�n�f�n�n s�rt�ndan atabil-
mek için! Bu yüzden U�D-DER 

saflar�nda haklar�m�z� ö�renelim, 
örgütlenelim ve mücadeleye kat�-

lal�m. �

Asgari Ücret Gerçe�i



 U�D-DER ��çi Tiyatrosu Oyuncular� �

��çi tiyatrosunu ye�ertme ve geli�tirip güçlendirme yolun-
da önemli ad�mlar atan U�D-DER ��çi Tiyatrosu, repertu-

ar�na yeni oyunlar ekleyerek ilerliyor. ��çi tiyatromuz, özel-
likle de i�çi s�n�f�n�n mücadele tarihinde önemli yeri olan 
olaylar� oyunla�t�rarak bugünün i�çi ku�aklar�na anlat�yor. 
1 May�s’�n do�u�unu anlatan 1 May�s Karanfilleri oyu-
nundan sonra, �imdi de, Türkiye i�çi s�n�f� tarihinde bir ki-
lometre ta�� olan 15-16 Haziran büyük i�çi direni�ini oyun-
la�t�rarak sahneye ta��yor. 

15-16 Haziran büyük i�çi direni�inin üzerinden 39 y�l 
geçti. Büyük bir cesaret ve kararl�l�kla mücadeleye at�lan 
150 bin i�çi, 15-16 Haziran 1970’te tüm engelleri y�karak 
fabrikalardan sel gibi akt�. O iki gün boyunca i�çi s�n�f�, pat-
ronlar�n yüre�ine büyük bir korku sald� ve zalimlere unuta-
mayacaklar� bir ders verdi. Adalet Partisi hükümeti Meclise 
yeni bir sendika yasas� sunmu�tu. Bu yasayla, mücadeleci 
bir sendikac�l��� savunan D�SK tasfiye edilmek isteniyordu. 
Amaç, günden güne yükselen, canl�l�k kazanan ve militan-
la�an Türkiye i�çi hareketini bo�mak, mücadeleye a��r bir 
darbe vurmakt�. Bu gerici sald�r�ya kar�� i�çi s�n�f� güçlü bir 
yan�t verdi. D�SK’in öncülü�ünde, 15 Haziranda ba�layan 
eylemlere Türk-��’e ba�l� i�yerlerindeki i�çiler de kat�lacak, 
eylemler k�sa zamanda �stanbul’a ve oradan da Kocaeli’ne 
yay�lacakt�.

��te “Uyan��tan Ba�kald�r�ya” ad�n� ta��yan oyunu-
muz, bu büyük i�çi direni�ine giden süreci, D�SK’in 
ve yükselen i�çi mücadelesinin önünü kesmek 
için patronlar�n nas�l planlar yapt�klar�n� ve dire-
ni�in ilk gününü anlat�yor. 15 Haziranda 
ba�layan i�çi direni�i öylesine sars�c�yd� ki, 
i�çi hareketinin önünü kesmeyi arzulayan 
patronlar�n hevesleri kursaklar�nda kal-
m��t�r. Nitekim birle�en i�çilerin korkusu-
nu enselerinde hisseden patronlar, 
�stanbul’dan kaçmak zorunda kal�rlar. 

Oyunumuzda s�n�f bilinçli i�çiler ile bi-
linçsiz i�çilerin fark�n�, mücadeleye at�lan i�-
çilerin ve i�çi ailelerinin iç çeli�kilerini ve i�çi daya-
n��mas�n�n önemini de ele al�yoruz. ��çi tiyatromuz, 
tiyatronun imkânlar�ndan yararlanarak geçmi�in 
mücadele deneyimlerini bugünün genç ku�akla-
r�na aktarmaya çal���yor. Kapitalist sistem öyle- si-
ne bir sistemdir ki, bu sistemde i�çilere yaln�zca 
çal��mak ve sömürülmek dü�mektedir. Büyük 
i�çi kitleleri ne tiyatroya, ne sinemaya, ne 
müzelere, ne de konserlere gidebilmekte-
ler. Biz oyunlar�m�zda i�çi s�n�f�n�n haya-
t�n�n tüm yönlerini, mücadelesiyle, ac�-
s�yla, sevinciyle yans�t�yoruz. ��te tam 
da bundan ötürüdür ki, U�D-DER ��çi 

Tiyatrosu’nun üstlendi�i misyon çok önemlidir.
U�D-DER ��çi Tiyatrosu’nun en temel özelliklerinden biri 

de, ba�tan sona her �eyi kendisinin yapmas�d�r. Oyun-
lar�m�z� kendimiz yaz�yor ve kendimiz sahneye koyuyoruz. 
Tiyatromuzun sahne ressam� da, kostüm ve makyaj sorum-
lusu da, sahne amiri de, ���kç�s� da i�çilerden olu�maktad�r. 
Yani hem bunlar� yap�yor hem de sahneye ç�k�p oynuyo-
ruz. �ki buçuk y�ldan bu yana birçok oyun sahneye koyduk: 
“Dört Y�ld�zd� Onlar Daima Parlayacaklar”, “1 May�s 
Karanfilleri”, “Köle �brahim Tuhaf Konu�uyor”, “��çiler 
�çin Nas�l Bir Oyun Oynamal�”, “Bar�� �çin Sava�!” �im-
di de 15-16 Haziran büyük i�çi direni�ini ele alan Uya n��-
tan Ba�kald�r�ya oyunumuzu sahneye koymaya haz�rla-
n�yoruz. Oyunumuzu haz�rlamak için aylarca çal��t�k. Ara�-
t�rma, belge toplama ve yazma süreci aylar�m�z� ald� ve ay-
lard�r da oyunumuzu prova ediyoruz. Tüm dostlar�m�z�, i�çi 
karde�lerimizi oyunumuza davet ediyoruz. Gelin s�n�f�m�z�n 
�anl� bir gününü birlikte sah-
neye ta��yal�m, birlikte oy-
nayal�m, birlikte izleye-
lim ve birlikte ö�rene-
lim. 

U�D-DER ��çi Tiyatrosu 15-16 Haziran Genel Direni�ini Sahneye Ta��yor
“Uyan��tan Ba�kald�r�ya”
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