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

i�çi dayan��mas�
12 Eylül’ün Hesab�n� ��çi S�n�f� Soracak
12 Eylül 1980’de gerçekle�tirilen askeri fa�ist darbe-

nin üzerinden tam 29 y�l geçti. Bu darbe kime 
kar��, niçin yap�lm��t�? Tabii ki bize, örgütlü i�çi s�n�f�na 
kar��. Amaçlar�, patronlar�n sald�r�lar�na sessiz kalmayan, 
taleplerini büyük grev ve direni�lerle ortaya koyan, in-
sanca ya�anabilir bir dünya için mücadele eden i�çi s�n�-
f�n�n örgütlülü�ünü da��tmakt�. S�n�f�m�z�n yükselen mü-
cadelesinin önünü kesmek için, önce fa�ist terörle toplu-
mu y�ld�rd�lar ve sonra da bir kur-
tar�c� edas�yla tanklar�yla, tüfekle-
riyle ortaya ç�k�p darbeyi gerçekle�-
tirdiler. 

12 Eylül sabah�, darbenin ba��n� 
çeken fa�ist generaller, anayasay� 
bir kenara f�rlat�p yönetime el koy-
duklar�n� aç�klad�lar. Darbenin ba�� 
olan Kenan Evren, aç�klamas�n�n 
devam�nda, grevde olan i�çilere i�-
lerinin ba��na dönmelerini buyuru-
yordu. Grevde olan fabrikalar as-
keri birlikler taraf�ndan ku�at�ld�. 
Evlerinden ve fabrikalar�ndan al�-
nan öncü i�çilerin ve devrimcilerin 
kimisi kaybedildi, kimisi aylarca i�-
kence gördü, kimisi de idam edildi. 

Bu darbeyle sendikalar, dernek-
ler ve siyasi partilerin neredeyse tü-
mü kapat�ld�. Örgütlülü�ümüz da-
��t�larak mücadelemizin önü kesil-
di. Bu fa�ist darbecilerin ipleri, s�n�f�m�z�n mücadelesi 
kar��s�nda korkuya kap�lm�� olan patronlar s�n�f�n�n elin-
deydi. Patronlardan Halit Narin sevincini “bugüne kadar 
i�çiler güldü biz a�lad�k, �imdi a�lama s�ras� onlarda” di-
yerek gösterirken, Rahmi Koç ise fa�ist darbenin serma-
yenin geli�imi önündeki engelleri temizleyece�ini söylü-
yordu. Turgut Özal da, i�çilere sald�r� program� olan 24 
Ocak Kararlar�n�n 12 Eylül sayesinde hayata geçirilebildi-
�ini aç�kl�yordu. ��çilerin kazan�lm�� haklar�na yönelik diz-
ginsiz bir sald�r� dalgas�n�n önü aç�lm��t�. 

��çi s�n�f�n�n ’80 öncesi mücadeleyle kazand��� hakla-
r�n tasfiyesine dönük bu sald�r�lar, 29 y�ld�r sürüyor. 

Ücretler dü�ürüldü, çal��ma saatleri uzat�ld�, sosyal gü-
venlik ku�a çevrildi, sendikas�zla�t�rma ve ta�eronla�t�rma 
yayg�nla�t�r�ld�. Seçim dönemlerinde demokratikle�me, 
haklar�n geli�tirilmesi vaadiyle oy toplayan sermaye par-
tileri, iktidar koltu�una oturduklar� andan itibaren, eko-
nomik ve siyasal haklar�m�za yönelik sald�r�lar�na kald�k-
lar� yerden devam ettiler.

Haklar�m�z�n gasp edildi�i bu sald�r�lara i�çi s�n�f� ola-
rak kar�� koyamad�k. Çünkü fa�ist 
diktatörlük örgütlülü�ümüze öyle 
a��r bir darbe indirmi�ti ki, zihinler 
esir al�nd�, mücadele bilinci yok 
edildi. Önce “darbe”yi “ihtilal” di-
ye sundular, sonra genç ku�a��n 
zihninden tümüyle sildiler. Darbe 
öncesi var olan mücadele gelene�i 
unutturulmaya çal���ld�, çal���l�yor. 
S�n�f, haf�zas� yok edildi�i için ör-
gütsüz durumda. ��te bu yüzden 
patronlar�n sald�r�lar�na kar�� gerek-
li cevap verilemiyor, patronlar�n ve 
burjuva politikac�lar�n ayak oyunla-
r�na geliniyor, birlik olunup müca-
dele edilemiyor.

12 Eylül fa�izmi, s�n�f�m�za a��r 
bir darbe vurdu, sermayeninse 
önünü açt�. Yitirdi�imiz her bir hak 
ve kazan�m�m�z sermayeyi biraz 
daha büyüttü. Bugün Türkiye’de 

sermaye bu kadar palazlanm��, bu kadar pervas�zla�m�� 
ve ba�ka ülkelerin emekçilerini sömürmeye de gözünü 
dikmi�se, bunu 12 Eylül fa�izmine borçludur. Bu nedenle 
patronlar s�n�f� ve onun temsilcileri, 12 Eylül darbecilerini 
yarg�lamaktan ve ’82 anayasas�n� de�i�tirmekten kaç�n�-
yorlar. 12 Eylülün hesab�n� i�çi s�n�f�ndan ba�ka kimse 
soramaz. 12 Eylül demek, bask� ve i�kence demektir, ör-
gütsüzle�mek demektir, hak gasp� demektir, a��rla�an ça-
l��ma ko�ullar�, artan sefalet ve yoksulluk demektir. Bu 
yüzden 12 Eylülcü generallerden ve onlar�n iplerini elle-
rinde tutan sermaye s�n�f�ndan hesap sormak tüm i�çile-
rin görevidir. �
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��çi karde�ler!
�stanbul ve Tekirda�’da meydana gelen sel nedeniyle 

30’un üzerinde insan ya�am�n� kaybetti. Ömrünün bahar�n-
da olan gencecik sekiz kad�n i�çi karde�imiz, Pameks Tekstil 
patronu taraf�ndan bindirildikleri “mal” ta��ma arac�nda bo-
�ularak can verdi. Kendisi �slanmak istemeyen patronun 
arabas�n� kurtarmaya gönderilen iki i�çi karde�imiz sulara 
kap�ld�. ��e gitmek için yolda olan i�çilerin imdat ç��l�klar� 
sel sular�nda bo�uldu. �kitelli t�r garaj�nda, çocuklar�na ek-
mek götürmek için neredeyse tüm ya�amlar�n� yollarda ge-
çiren t�r �oförü emekçi karde�lerimiz sele kap�larak bo�ul-
dular ve onlarca insan ise can�n� zor kurtard�. Peki sorumlu 
kim? 

S�n�f karde�lerimizin can�na k�yd�lar. Buna “do�al afet”, 
“do�al felâket” diyorlar. Do�ru, ya�anan tam bir “felâket”tir, 
ama “do�al” de�ildir! Karde�lerimizin ölmesine, emekçi 
mahallelerinin su bask�nlar�yla tarumar olmas�na neden 
olan ya�an ya�mur de�ildir. Esas sorumlu, gerekli önlemle-
ri almayan, ya�an ya�-
muru bir “felakete” dö-
nü�türen bu koku�mu� 
dü zendir, düzenin yetkili-
leridir. Günler öncesinden 
yap�lan uyar�lara ve bir 
gün öncesinde Silivri ve 
Çatalca’da ya�anan sele 
ra�men Halkal�-�kitelli 
böl gesinde hemen hiçbir 
önlem al�nmam��t�r. 

Düzenin bekçileri, ya-
�ananlara “do�al afet” di-
yerek sorumluluktan kaç-
maya çal���yorlar. Ba�ba-
kan Erdo�an, pervas�zca 
ç�k�p “derenin intikam� 
a��r olur” diyebiliyor; belediye ba�kan�, dere kenarlar�nda 
evleri olan emekçileri suçluyor, Vali “suç”u çok ya�an ya�-
mura y�k�yor. Düzenin sözcüleri tam bir utanmazl�k ve pi�-
kinlik örne�i sergiliyorlar. Söyledikleri gibi, Ayamama dere-
sinin etraf�na ev kuranlar emekçiler de�ildir. Dere kenar�n-
da emekçi yerle�imi son derece azd�r. O bölgede ya�ayan 
ve o bölgede çal��an tüm i�çi karde�lerimiz, Ayamama de-
resinin neredeyse üzerine in�a edilmi� yap�lar�n, büyük i� 
merkezleri, gazete binalar�, tekstil fabrikalar�, oteller vb. ol-
du�unu bilirler. Üstelik Ayamama deresinin kenar�n� imara 
açan bizzat eski belediye ba�kan�, �imdinin Ba�bakan� 

Erdo�an’d�r. �imdinin AKP’li Büyük�ehir Belediye Ba�kan� 
da ayn� yoldan gitmi� ve dere kenar�nda devasa binalar 
yükselmeye devam etmi�tir. Kendi adamlar�na rant sa�la-
mak amac�yla derenin giri�ine t�r garaj� yap�lmas� için izin 
vermekten geri durmam��lard�r. �imdi kalk�p “derenin inti-
kam� a��r olur” diyorlar. Evet, derenin intikam� a��r olmu�-
tur. Dere yata�� patronlar taraf�ndan talan edilip neredeyse 
ortadan kald�r�lm�� ve ya�an ya�mur intikam�n� alm��t�r. 
Ama ölenler patronlar de�il, emekçilerdir. �imdi sormak 
gerekmez mi, “do�al afet” bunun neresinde? Ya�an ya�-
murun ak�� yolunu keserek onu bir “felâkete” dö-
nü�türen patronlar s�n�f� ve onlar�n sözcüleri de�il 
mi? 

Tüm bunlar söz konusu de�ilmi� gibi, bir taraftan evleri-
ni ve canlar�n� sel sular�nda kaybeden emekçiler sorumlu 
tutulurken, öte taraftan da düzenin foyas�n� örtmek ve dik-
katleri ba�ka noktalara çekmek için medya “ya�mac�l�k ya-
p�l�yor” diye man�etler att�. Tüm toplumsal zenginli�i i�çi s�-

n�f� üretirken, ona el ko-
yan ve emekçileri sefalete 
mahkûm eden patronlar 
“ya�mac�” ar�yorlarsa 
aynaya baks�nlar.  

Karde�ler!
��sizli�in, açl���n, yok-

sullu�un, sava�lar�n ve 
ölümlerin sorumlusu biz-
leri iliklerimize kadar sö-
müren kapitalist düzendir. 
Patronlar�n dini iman� 
kârd�r. Daha fazla kâr el-
de edebilmek için dere 
kenarlar�n� ya�malamak-
tan, i�çileri “mal” gibi ta-
��maktan geri durmazlar. 

Daha fazla kâr elde etmek için en temel önlemleri almaya-
rak tersanelerde, maden ocaklar�nda ve fabrikalarda ya�a-
nan i� kazalar�na ve ölümlere neden olan patronla-
r�n düzenidir. Kârlar� için do�aya müdahale edip dere ya-
ta��n� de�i�tiren ve ya�an ya�muru emekçiler için bir 
“felâkete” dönü�türen kapitalist sömürü düzenidir. Ve kar-
de�ler, tüm bunlar oluyorsa, bilelim ki, bunlar�n nedeni biz-
lerin örgütsüz olmas�d�r. E�er i�çi s�n�f� örgütlenip mücadele 
bayra��n� yükseltseydi bu “felâketler” ba��m�za gelmezdi. O 
halde yapmam�z gereken, örgütlenme yolunda yürümektir 
karde�ler! O yol bizi kurtulu�a götürecektir! �

Kapitalizm Can�m�za K�y�yor! 

�� ��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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Belediyelerin birle�mesiyle birlikte Esenyurt Belediyesine 
nakil yap�lan i�çiler, üyesi olduklar� Belediye-�� sendi-

kas�ndan istifa etmedikleri ve belediyedeki sendikas�z i�çilere 
yönelik çal��ma yürüttükleri için i�ten at�lm��lar ve direni�e 
geçmi�lerdi. Direni�in 11. günü olan 29 A�ustosta Esenyurt 
Meydan�nda toplanan Belediye-�� 2 no’lu �ube üyeleri ve de-
mokratik kitle örgütleri, Esenyurt Belediyesini protesto etmek 
için belediye binas�n�n önüne yürüdüler. 

“At�lan ��çiler Geri Al�ns�n”, “Gün Gelecek Devran 
Dönecek AKP ��çiye Hesap Verecek”, “Ya�as�n S�n�f 
Dayan��mas�”, “Kurtulu� Yok Tek Ba��na Ya Hep Beraber 
Ya Hiçbirimiz” sloganlar�n�n s�k s�k at�ld��� eylemde, bas�n 
aç�klamas�n� i�ten at�lan i�çiler ad�na 2 no’lu �ube ba�kan� 
Hasan Gülüm yapt�. Sorunun çözümünün sendikayla konu�-
maktan geçti�ini belirten Gülüm sözlerine �öyle devam etti: 
“Bizler Belediye-�� sendikas� olarak Esenyurt’ta ya�anan so-
runun de�i�ik versiyonunu, AKP’li belediye ba�kanlar�n�n i�-
çileri Belediye-��’ten istifa ettirerek Hak-��’e geçirme çabalar�-
n�, ba�ka yerlerde de görmekteyiz. Kocaeli’de, Erzurum’da, 
Bayrampa�a’da, Ümraniye’de, �ile’de, kendilerinin koltuk 
de�ne�i olan sendikay� örgütlemeye çal��maktad�rlar.”

Ekonomik krizin 1,5 milyon i�çiyi i�siz b�rakt���n�, 

son zamanlarda sendikalara yönelik sald�r�lar�n h�zla artt���n� 
belirten Gülüm, birle�ik bir mücadele verilmeden bu so-
runlar�n a��lamayaca��n� vurgulad�: “Biz direnmede kararl�-
y�z. Sizlerin katk�lar�yla ba�araca��m�za olan inanc�m�z tam-
d�r.” Bu sözlerin ard�ndan “Ya�as�n S�n�f Dayan��mas�” 
slogan�yla birlikte da��lan kitle, trafi�e kapanan yoldaki araç 
sürücülerinin kornayla ve el sallayarak i�çilere destek verme-
sini alk��larla yan�tlad�. �

Demir çelik i�çilerinin 2002 y�l�nda 
girdi-ç�kt� yap�larak ücretleri, SSK 

pirimler ve di�er alacaklar� yar� yar�ya 
dü�ürülmü�tü. Ücretlerinin ve di�er hak-
lar�n�n gasp edilmesine kar�� ç�kan yak-
la��k 400 �DÇ, HABA� ve Ege Çelik i�çi-
si, patronlar�n� mahkemeye vererek hak 

arama mücadelesine ba�lam��lard�. Da-
va n�n görüldü�ü Kar��yaka �� Mahkeme-
si, Ege Çelik’te çal��an 200 i�çinin lehine 
karar verdi. Bu kararla 2002’den bu ya-
na ücretlerinde yap�lan indirimlerin 
2009 y�l�na kadar faiziyle birlikte i�çilere 
geri ödenmesine karar verildi. Geri ka-

lan i�çilerin mahkemesi sürüyor. 
Demir çelik i�çilerinin u�rad�klar� hak 

gasplar�na kar�� ba�latt�klar� mücadele 
tam 7 y�l sürdü. Fakat i�çiler haklar�ndan 
vazgeçmediler ve mahkemeyi kazand�-
lar. Patronlar�n tehdit ve bask�lar�na kar-
�� birlikte davrand�lar. ��çiler birlikte 
hareket etti�inde aradan uzun y�l-
lar da geçse haklar�n� kazanabili-
yorlar. �

Baykal’� Protesto Eden Kent 
A.�. ��çilerine Polis Sald�rd�

Kent A.�. i�çileri, �zmir Fuar�n�n aç�l���nda Deniz Baykal’� 
protesto ettiler. �zmir Adnan Menderes Havaalan� önün-

de e�leri ve çocuklar�yla birlikte toplanan Kent A.�. i�çileri, 
“Çocuklar Aç Babalar ��siz”, “Bu Suskunluk Nereye 
Kadar Ba�kanlar” sloganlar�yla Baykal’� ve CHP’li Kar��yaka 
belediye ba�kan�n� protesto ettiler. D�SK Genel-�� Sendikas� 
pankart� ta��yan i�çilere, çevik kuvvet polisi sald�rd�. 
CHP’nin i�çi dü�man� politikalar�n� ve i�ten at�lmalar� e�leri 
ve çocuklar�yla beraber protesto eden i�çilere Baykal’�n gözü 
önünde sald�ran polis, i�çilere biber gaz� s�kt� ve yerlerde sü-
rükledi. Polis sald�r�s�n� otobüsün içinden izleyen Baykal, i�-
çiler yerlerde sürüklenirken otobüsüyle birlikte havaalan�n-
dan uzakla�t�. Öfkeli i�çiler, “��çiler Burada, Baykal 
Nerede”, “CHP Halka Hesap Verecek”, “AKP Böldü, 
CHP Öldürdü” sloganlar�yla tepkilerini ortaya koydular. �

Asemat Grevcileri 
Eylem Yapt�
Bursa’da D�SK’e ba�l� Birle�ik Metal-�� Sendikas�nda 

örgütlü Asemat i�çileri 31 Aral�k 2008 tarihinde greve 
ç�km��lard�. 233 gündür grevde olan Asemat i�çileri 20 
A�ustos günü fabrika önünde bir eylem gerçekle�tirdiler. 
Birle�ik Metal-�� Sendikas�n�n örgütlü oldu�u Grammer’den 
at�lan i�çiler ile Prysmian’dan i�çiler, s�n�f karde�lerine des-
te�e geldiler. Fabrikaya do�ru yürüyü�e geçen i�çiler slo-
ganlarla taleplerini hayk�rd�lar. Asemat i�çileri 233 gün ön-
ce, ücret talepleri kar��lanmad��� için greve ç�km��lard�. 
Patron grevin k�r�lmas� için elinden geleni yapmaktan geri 
durmuyor. Grevci i�çiler bu eylemle, üretimin devam etme-
sine kar�� tepkilerini gösterdiler. Grev ve direni�lerin ba-
�ar�ya ula�mas�, i�çi s�n�f�n�n örgütlülü�ünün ve s�-
n�f dayan��mas�n�n yükseltilmesine ba�l�d�r. �

Esenyurt’ta Belediye ��çilerinin Sesi Yank�land�

Demir Çelik ��çileri Mahkemeyi Kazand�!
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Tuzla Tersanelerinde 
Bir Kaza Daha!

urals�z ve i� güvenliksiz çal��man�n yo�un oldu�u sek-
törlerin ba��nda tersaneler geliyor. Gemi in�a sanayii-

nin en yo�un oldu�u Tuzla Tersaneler Bölgesinde ise i� ka-
zalar� ve ölümler dur durak bilmiyor. Son olarak 14 
A�ustosta, Tuzla Gemi Tersanesi’nde Güven Raspa ta�ero-
nunda çal��an �rfan Uçkur isimli i�çi elektrik çarpmas� so-
nucunda ölmü�, Sat�lm�� Duran isimli i�çi ise a��r yaral�
olarak hastaneye kald�r�lm��t�. Bu i� cinayetiyle birlikte ter-
sanelerde ölen i�çi say�s� 127’ye ç�km��t�.

Geçti�imiz günlerde, Çeksan Tersanesinde meydana 
gelen yang�nda da 4 i�çi yaraland�. Yang�n�n nedeni ise, 
elektrik konta�� sonucunda ç�kan k�v�lc�mlar�n ya� kazan�-
na s�çramas�yd�. Ba�layan yang�n�n büyümesinin ard�ndan 
olay yerinde bulunan 4 i�çi ise yaraland�. Yaralanan i�çiler 
G�SB�R Hastanesine kald�r�ld�lar. Bu arada hat�rlatmakta 
fayda var, Çeksan Tersanesi’nin sahibi Murat Bayrak ayn� 

zamanda G�SB�R’in de ba�kan�! E�er elektrik aksamlar�
kontrol edilip kaçaklar tespit edilseydi bu kaza meydana 
gelmeyecekti. Tersane patronlar� kazalar� i�çilerin bilinçsizli-
�ine ba�larken, 20 bine yak�n i�çiye sertifika verildi.
Ama bu sertifikalardan hiçbiri i� kazalar�n� önleyemedi. 

Tersane i�çilerine sertifika verilmesi yerine, tersanelerde
i� kazalar�n� ve cinayetlerini önleyecek tedbirler al�nmal�d�r.
Ama �unu da bilmeliyiz ki, patronlar kâr etmek için bu gü-
venlik önlemlerini almaktan sürekli kaç�nacaklard�r. 
Onlara i� güvenli�i önlemlerini ancak ve ancak biz 
i�çiler örgütlenirsek ald�rabiliriz. �

Talepleri Kabul 
Edilen Marmaray 
��çileri ��ba�� Yapt�
26 A�ustosta ücretlerinin ödenmesi için i� b�rakan 

Marmaray i�çileri, ta�eron �irketin taleplerini kabul 
etmesi üzerine 2 Eylülde i�ba�� yapt�lar. Ta�eron Polatlar 
�irketi çal��t�rd��� 200’den fazla i�çinin ücretlerini 5 ayd�r 
ödemiyor, SSK primlerini yat�rm�yor, asgari geçim indiri-
mini uygulam�yor ve i�çilere 6 ayda bir zorunlu yapt�r�lan 
doktor kontrol paralar�n� da i�çilere ödetiyordu. 

Direni� sonucu i�çilerin patronlara kabul ettirdi�i talep-
ler �öyle: Her ay�n 20-22’si aras� i�çilerin ücretleri banka-
ya yat�r�lacak ve bordrolar� i�çilere verilecek; asgari geçim 
indirimi i�çilerin ayl�k ücretleriyle birlikte ödenecek; daha 
önce eksik yat�r�lan günler de dâhil olmak üzere SSK prim-
leri tam gün üzerinden eksiksiz yat�r�lacak; günlük 27,5 TL 
olan yevmiyeler 30 TL üzerinden hesaplanacak; i�çilerin 
direni�te kald��� günlerin ücreti tam olarak ödenecek, bü-
tün alacaklar� 17 Eylül tarihinde ödenecek. Görüldü�ü 
üzere, i�çiler hep birlikte üretimi durdurduklar�nda, 
patronlar geri ad�m atmak zorunda kal�yorlar ve 
i�çilerin taleplerini kabul ediyorlar. �

Sendika üyesi olduklar� için Düzce ve Sefaköy’deki Desa 
fabrikalar�nda i�ten at�lan 44 i�çinin tekrar i�ba�� yapt�-

r�lmas�na ili�kin olarak Deri-i� ile Desa Deri aras�nda için 
devam eden görü�meler, 24 A�ustos tarihinde imzalanan 
protokol ile sonuçland�r�ld�. �mzalanan protokole göre, 
Desa patronu sendika kar��t� tutumundan vazgeçecek ve 
tüm i�çilere sendikal haklar�n�n güvence alt�na al�nd���na 
dair yaz�l� bir belge da��tacak. Görü�meler devam ederken 
6 i�çi i�ba�� yapm��t�. Yap�lan protokol ile 6 i�çinin daha 
i�e geri al�nmas�, kalan i�çilerin de sipari�lerin geli�ine 
ba�l� olarak i�e al�nmalar� kararla�t�r�ld�. Sermaye s�n�f�na 
kar�� i�çi s�n�f�n�n ulusal ve uluslararas� dayan��ma-
s�n�n ne kadar önemli oldu�unu Desa direni�i vesile-
siyle de bir kez daha görmü� olduk. �

’lik zamm� protesto eden KESK üyeleri 29 A�ustosta 
Ankara’da Sakarya Caddesi’nden ba�lay�p Yüksel Cadde-

si’ne kadar süren bir yürüyü� düzenlediler. Yüksel Caaddesi’nde bas�n 
aç�klamas� okuyan KESK üyeleri, toplu görü�melerde hükümetin da-
yatt��� %5 zam oran�n� protesto ettiler. Bunun resmeen emekçilerle 
alay etmek oldu�una vurgu yapan KESK üyeleri, hüükümetin verdi�i
bu zam oran�n� kabul etmeyeceklerini ve toplu i� sözlee�mesini dayata-
caklar�n� belirttiler. 

Bas�n aç�klamas�n� okuyan KESK Genel Ba�kan� SSami Evren ko-
nu�mas�n� sonbaharda yap�lacak olan genel greve bbütün emekçileri 
davet ederek bitirdi. KESK’li emekçiler “T�S ve Genel Grev Hakk�m�z� 
Kullanmak �stiyoruz” pankart� arkas�nda “Hükümett Zamm�n� Al 
Ba��na Çal”, “Direne Direne Kazanaca��z”, “YYa�as�n S�n�f 
Dayan��mas�”, “Devlet Güdümlü Sendikaya Hay�r” ssloganlar�n� att�-
lar. �

DESA’da Anla�ma

’lik t t d KESK ü l i 29 A� t tt’lik t t d KESK ü l i 29 A� ttt tt

KESK %5’lik Zamma Hay�r Diyor
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Sabiha Gökçen Havaliman�nda, Hava-�� sendikas�na 
üye olan 300’e yak�n i�çinin sendikala�ma mücade-

lesi sürüyor. Havaliman�n� i�leten �SG (�stanbul Sabiha 
Gökçen) �irketi, i�çilerin sendikala�ma mücadelesini en-
gellemeye çal���yor. Çal��ma Bakanl���na ço�unluk tes-
piti için ba�vuran ve tespit sonucunda kaybeden �SG 
patronu, hemen sonras�nda sendikan�n i�kolunda yetki-
li olmad��� itiraz�n� öne sürdü. Di�er yandan �SG patro-
nu i�çilere bask� uygulayarak birliklerini bölmeye, sen-
dikadan istifa ettirmeye ve in�aat bölümlerinde çal��an-
lar� da havaliman� personeli gibi göstererek sendikan�n 
yetkisini dü�ürmeye u�ra��yor. Eline b�çak verdi�i 
kimi “kiral�k” i�çileri, sendikadan istifa etme-

yen i�çilere sald�rtmaktan da çekinmiyor. 
Patronun tüm bu sald�r�lar�na kar��n havaliman� i�çi-

leri 8 Eylülde yapt�klar� uyar� eylemiyle boyun e�meye-
ceklerini gösterdiler. Havaliman�n�n yer i�leri, kargo ve 
yak�t ikmali bölümlerinde çal��an gece ve gündüz vardi-
yalar�ndaki i�çiler i� durdurarak patronun derhal sendi-
ka ile protokol anla�mas� yapmas�n� talep ettiler. Yasak 
olmas�na ra�men patron, i� b�rakma eyleminin oldu�u 
gün in�aat i�çilerini apronda çal��t�rd�. Buna ra�men 
apronda hizmetler aksad� ve uçaklar rötarl� kalkt�. ��çiler 
eylemlerini ak�am sloganl� yürüyü�le sonland�rd�lar. 
��çiler, sendikala�ma hakk�n� elde edinceye kadar ey-
lemlerine devam edeceklerini söylüyorlar. �

Sabiha Gökçen Apronunda Eylem!

��Ç� HAREKET�NDEN

Dünya Bar�� Günü nedeniyle 1 Eylülde Türkiye’nin çe-
�itli kentlerinde bar�� mitingleri düzenlendi. 

Diyarbak�r’da meydanlara s��mayan yüz binlerce insan, 
Kürt halk�n�n hakl� taleplerini dile getirdi ve bu taleplerin 
kabul edilmesinin üzerine kurulu bir bar�� istediklerini hay-
k�rd�. �stanbul Kad�köy’de düzenlenen mitingde de Kürt 
halk�n�n hakl� istemleri alanda yank�land�. Derne�imiz 
U�D-DER de, Kürt halk�n�n yan�nda oldu�unu ve 
demokratik taleplerini destekledi�ini sloganlar�yla 
hayk�rd�.  

Yürüyü� s�ras�nda kortejin en önünde, üzerinde, o�lu 
da�da ve askerde olan iki anan�n bulu�mas� s�ras�nda çeki-

len foto�raf�n ve “�imdi Bar�� Zaman� Kürt 
Sorununda Bar��a Yürüyoruz” yaz�s�n�n yer ald��� bir 
pankart ta��nd�. Bar�� Anneleri �nisiyatifi de beyaz tülbent-
leriyle, “Biz Anneyiz Sava�s�z Bir Dünyadan Yanay�z” pan-
kart� açarak yürüyü�e kat�ld�. Mitingde ayr�ca, “Muhataps�z 
Çözüm Olmaz”, “Adil Onurlu Bar�� Hemen”, 
“Operasyonlar Dursun Bar�� Hemen �imdi”, 
“Tutuklu Çocuklar Serbest B�rak�ls�n” dövizleri ta��nd�. 
Mitinge kat�lan binlerce insan, Kürtçe ve Türkçe hayk�rd�k-
lar� sloganlarla Kürt sorununda demokratik çözüm istediler. 
Yap�lan di�er konu�malar�n ard�ndan miting sona erdi. �

�stanbul’da Bar�� Mitingi�stanbul’da Bar�� Mitingi
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20 binden fazla insan�n birkaç sani-
ye içinde öldü�ü Gölcük depremi-

nin üzerinden koca bir 10 y�l geçti. 
Ya�anan büyük ac�dan sonra yüz bin-
lerce i�çi ve emekçi ailesi büyük zor-
luklar çekti. Ailelerini, akrabalar�n�, 
kom�ular�n�, dostlar�n� kaybeden dep-
remzedelerin bir bölümü hâlâ evsiz. 
Kimi çok küçük prefabrik evlerde kal�-
yor, kimi yüksek kiralar ödüyor, kimisi 
ise kendilerine verilen evlerden ç�kar-
t�lmaya zorlan�yor. Depremzedeler 
ba� lar�n� sokacak güvenli bir konut ta-
lep ederken, devlet, deprem evlerine 
yerle�tirilen depremzedeleri polis zo-
ruyla d��ar� at�yor. 

�zmit Ar�zl� ve Yuvac�k Beldelerin-
de, dönemin Irak Devlet Ba�kan� 
Sad dam Hüseyin taraf�ndan yollanan 
yard�mlarla yapt�r�lan 242 deprem 

konutuna �imdi devletin bürokratlar� 
yerle�tirilmek isteniyor. �ki ay üst üste 
kiras�n� veremeyen depremzedeler, 
pro tokol gerekçe gösterilerek kap� d�-
�ar� ediliyor. Bo�alan dairelere ise 
vali yard�mc�s�, emniyet mensubu 
gibi bürokratlar yerle�tiriliyor. 
�imdiye kadar bu yolla dep-
remzedelerin elinden 50 dai-
re zorla al�nd�. 

Ar�zl�’daki konutlara yerle�tiril-
mek istenen bir bürokrata dep-
remzedeler kar�� koydular. Haber 
bültenlerine de yans�yan olayda, 
polis ac�mazs�zca ac�l� depremze-
delere sald�rd�. Bürokratlar� savu-
nan polis komiseri, depremzede-
leri gözalt�na alma emri verdi. Bu 
son olay da gösteriyor ki, i�çi ve 
emekçi ailelerinin pay�na bu dü-

zende ya ölüm ya evsizlik ya da tu-
tuklamalar dü�üyor. Bizler için gü-
venli bir ya�am�n yolu örgütlü 
bir güç olabilmekten geçiyor. �

Gölcük Depreminin Üzerinden On Y�l Geçti

Petrol-�� sendikas�, kamu toplu i� sözle�-
melerini sonuçland�rmayan Türkiye Pet-

rolleri Anonim Ortakl��� (TPAO) i�yerlerinde, 
17 A�ustos tarihinden beri çe�itli eylemler 
yap�yor. 2 Eylülde Petrol-�� Ankara �ube yö-
neticileri, TPAO Genel Müdürlü�ü önünde 
oturma eylemine ve 4 günlük açl�k grevine 
ba�lad�lar. ��çilerin ziyaretleriyle eylem bo-
yunca yaln�z b�rakmad�klar� �ube yöneticileri, 
açl�k grevini 4 Eylülde sona erdirdiler.

Petrol-�� TPAO i�yerlerinde dü�ük olan i�-
çi ücretlerinin yükseltilmesini ve ücret denge-
sizli�inin giderilmesini istiyor. Petrol-�� ile 
Kamu-�� aras�nda süren toplu i� sözle�mesi 
görü�meleri hâlâ sonuçlanmad�. Kamu-�� 
TPAO i�çilerinin grev yapma haklar�n�n yasa-
larca gasp edilmesine güvenerek sendikan�n 
ve i�çilerin talebini kabul etmeye yana�m�-
yor. ��çiler grev yasa��na ve uygulanan bask�-
lara ra�men taleplerinin kar��lanmas� için 
ba�latt�klar� eylemlerine yenilerini ekleyerek 
mücadelelerini sürdürüyorlar. �

TPAO ��çilerinin 
Eylemleri 
Devam Ediyor Halkal� Kâ��t’ta 82 sendika üye-

si i�çi, 33 günlük grevin ard�n-
dan var�lan anla�ma sonucunda i�-
ba�� yapt�. 6 ay süren toplu sözle�-
me görü�meleri sürecinde i�verenin 
2009 y�l� için “0” zam dayatmas� 
sonucunda i�çiler grev karar� alm��-
t�. ��çiler 2009 y�l� için herkesin ay-
l�k ücretine seyyanen 120 TL art��, 
2010 için ise enflasyon oran�nda 
zam istiyorlard�. Gelinen noktada 
sendika 2009 için 25 TL seyyanen 
zam ve 2010 için seyyanen 90 TL 
zam ile sözle�meyi ba��tlad�. Di�er 
maddelerde ise bir önceki sözle�-
meye göre bir de�i�iklik olmad�. 
Buna göre,
• Sendikal izinler 40 gün,
• Y�ll�k izinler 1-5 y�l aras� çal��an-
lar için 14 i�günü, 5-15 y�l aras� ça-
l��anlar için 22 i�günü, 15 y�ldan 
fazla çal��anlar için ise 26 i�günü,
• 4 tam maa� ikramiye,
• Resmi tatillerde fazla çal��ma 
%100 zaml�,
• Dini bayramlardan fazla çal��ma 

%150 zaml�,
• Hafta içi fazla çal��ma  %50 zam-
l� ve hafta tatilinde çal��ma %150 
zaml� olmaya devam edecek.

Var�lan anla�man�n i�çiler aç�-
s�ndan yeterli olmad��� aç�kt�r. Ne 
var ki, grevin bitmesi mücadelenin 
sona erdi�i anlam�na gelmiyor. 
Grevci i�çiler, grev sürecinde çok 
�ey ö�rendiklerini ve aralar�ndaki 
birlik ve dayan��man�n peki�ti�ini 
söylüyorlar: “As�l mücadele yeni 
ba�l�yor. Biz mücadelenin oldu�u 
her yerde elimizden geldi�ince var 
olaca��z, s�n�f karde�lerimize verdi-
�imiz sözleri tutmak için elimizden 
geldi�ince çaba harcayaca��z” di-
yorlar. As�l kazan�m budur. Bu bi-
linçle, sendika içerisinde ve 
i�yeri taban�nda gerçek anlam-
da bir örgütlülü�ü yaratmak, 
bu örgütlülü�e dayanarak sen-
dikalar� harekete geçirmek 
üzere bas�nç olu�turmak, bi-
linçli i�çilerin önünde bekle-
yen en temel görevdir. �

Halkal� Kâ��t Grevi
Anla�mayla Sona Erdi
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“Yurdumuz Bütün Cihand�r Bizim”
Kolombiya’da Paramiliter 
Çeteler ��ba��nda

Kolombiya’da sendika aktivisti i�çiler katledilmeye devam 
ediyor. 22 y�lda öldürülen sendikac� say�s� 3 binin üzerin-

de. Cinayetlerin yüzde 97’sinin failleri bulunamam�� durumda. 
Ama biz bu failleri biliyoruz. Yerli ve yabanc� sermayenin des-
tekleyerek palazland�rd��� ve ayn� zamanda hükümetin de des-
tekledi�i paramiliter fa�ist çetelerdir bu failler. 

Paramiliter çetelerin kurban� bu kez Hapishane Çal��anlar� 
Sendikas� üyesi Fredy Diaz Ortiz idi. Fredy Diaz Ortiz 22 
A�ustosta katledildi. Suikast Fredy Diaz Ortiz i�ine gitmek için 
araç beklerken gerçekle�ti. Motosiklete binmi� kimli�i belirsiz 
iki ki�inin silahl� sald�r�s�na u�rayan Ortiz orada ya�am�n� yitir-
di. 

Bütün bu katliamlar i�çileri örgütsüzle�tirmek ve korkutmak 
için sermaye taraf�ndan organize ediliyor. ��çilerin örgütlü gü-
cünden ölesiye korkan patronlar s�n�f�na verilebilecek en do�-
ru yan�t, örgütlü mücadeleden kopmamakt�r. �

Güney Afrika’da Grevci 
Askerler ��ten At�ld� 
Güney Afrika Savunma Kuvvetleri taraf�ndan yakla��k 

700 askere, 26 A�ustostaki grev hareketi sonras� i�ten 
at�lma mektubu gönderildi. 3000 kadar askeri personel, üc-
ret ve çal��ma ko�ullar�n�n düzeltilmesi için yapt�klar� sokak 
gösterileri esnas�nda polisle çat��m��t�. Askerlerin yapt�klar� 
eylem, hükümet taraf�ndan “ülke güvenli�ini tehdit 
etmek”le suçland�. Askerlerin sendikas� ise, i�ten ç�karmala-
r�n yasad��� oldu�unu vurgulayarak bunun gerilimi daha da 
artt�raca��n� ifade etti.

26 A�ustosta k��lalar�ndan ayr�lan askerler, yüzde 30 üc-
ret art��� için, Cumhurba�kan� Jacob Zuma’y� görmekte �s-
rar ederek, hükümet binas�na kadar yürüdüler. Polis, polis 
araçlar�na sald�rd�klar�n� söyledi�i yürüyü�çüleri da��tmak 
için plastik mermi ve göz ya�art�c� gaz kulland�. Eylemin so-
nucunda 697 askere hükümet kar��t� gösterilere kat�ld�klar� 
gerekçesiyle, Savunma Departman�ndan at�lma mektubu 
gönderildi. Sendika, askerlerin i�lerini kaybetmelerini önle-
mek için Yüksek Mahkemeye ba�vurmu� bulunuyor. 

Her ülkede oldu�u gibi Güney Afrika’da da askerlerin 
eylem yapmas� sermaye s�n�f� aç�s�ndan tehlike sinyalleri 
anlam�na geliyor. Sermayeyi her daim korumas� beklenen 
askerlerin ücret art��� için greve ç�kmas� patronlar s�n�f�n� ve 
hükümeti k�zd�rm�� görünüyor. �nsanca ya�ayabilecek ücret 
talep eden askerlerin greve ç�kmas� onursuz bir davran�� 
olarak görülürken, patronlar s�n�f�n�n güvenli�i için cephe-
lerde ölünmesi, üç kuru�luk maa�a talim etmeleri onurlu bir 
davran�� olarak görülüyor. Güney Afrika’da geçti�imiz ay 
baz� sendikalar, enflasyon oran�nda ücret art��� talebiyle i� 
b�rakma eylemleri gerçekle�tirdiler ve genelde taleplerini el-
de ettiler. Ancak hükümet, ordunun toplumun geri kalan�n-
dan farkl� kurallara tâbi oldu�unu söyleyerek bu grevi ulusal 
güvenli�e sald�r� olarak tan�ml�yor. �

Krizle birlikte patronlar�n yüzlerine takt�klar� masum maske 
dü�üyor ve gerçek yüzleri ortaya ç�k�yor. Çelik endüstrisin-

de dünya devi olan Arcelor Mittal patronu 700 i�çinin i�ten ç�-
kart�lmas�n� kolayla�t�rmak için geride kalan i�çilere 5 peso ye-
mek yard�m�, 3,500 peso ikramiye, %7 ücret art��� ve ekstra-
dan bir gün daha hafta tatili önerdi. Patron bu sayede i�çilerin 
birbirine dü�mesini ve geride kalan i�çilerin i�ten at�lan arka-
da�lar�na sahip ç�kmas�n� engellemeyi hedefliyordu. Ayn� �ekil-
de esnek üretimi art�rarak i�çileri, Meksika’daki iki ayr� fabrika-
ya bölmeye çal��an patron bu sayede de i�ten atma planlar�n� 
kolayla�t�racakt�. Ancak patronun kâr hesab� mücadeleci i�çi-
den geri döndü. Ve 3,500 Arcelor Mittal i�çisi patronun bu iki-
yüzlü, ahlâks�z teklifine kar��l�k grev silah�n� kullanmay� tercih 
etti. �

Meksika Çelik ��çileri Grevi

Brezilya’daki Renault-Nissan otomobil fabrikas�nda çal��an 5000 i�çi, ücretle-
rinin dü�ük olmas� nedeniyle, 4 Eylülde, talepleri kar��lanana kadar i� b�rak-

t�klar�n� aç�klad�. Bu grev, Volkswagen-Audi fabrikas�nda daha iyi ücret talebi 
için greve ç�kan 3000 i�çinin greviyle ayn� döneme denk geldi. Geçti�imiz y�lki 
sözle�me döneminde de i�çiler taleplerini kabul ettirinceye kadar bir hafta bo-
yunca grev yapm��lard�. �

Brezilya’da 
Otomobil 
��çileri Grevi
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Oakland Üniversitesinde Grev
BD’de, Oakland Üniversitesinden 300 pro-
fesör ve fakülte çal��an�, üniversite yöneti-

minin ücretleri dondurmas� ve sa�l�k yard�mla-
r�n� azaltmas� kar��s�nda 3 Eylülde greve ç�kt�. 
Ö�retim üyelerinin greve ç�kmalar�n�n bir di�er
nedeni ise, üniversite yönetiminin ö�retim üye-
leri aras�ndaki birli�i parçalamay� hedefleyen ve
i� güvencesini ortadan kald�ran yeni bir s�n�f-
land�rma yapma politikas� uygulamas�.

Ö�retim görevlilerinin greve ç�kmas�n�n ar-
d�ndan tüm dersler belirsiz bir süreye kadar ip-
tal edildi. Ö�renciler de ö�retmenlerinin yan�n-
da yer alarak “e�itim kâr de�ildir” diyerek gre-
ve destek verdiler. �

Zimbabwe’de 
Ö�retmenler Grevi
Yakla��k 90 bin ö�retmen 1 Eylülde yeni okul döneminin 

aç�lmas�n�n ard�ndan ücretlerin ve sosyal haklar�n�n dü-
zeltilmesi için genel greve ç�kt�. Zimbabwe Ö�retmenler 
Sendikas�, ö�retmenlerin yoksulluk ve borç içinde ya�amak 
istemediklerini ifade ederek, ayda 300 dolar maa� ve 100 
dolar sosyal yard�m paras� talep ediyor. Zimbabwe Tüketici 
Komisyonunun geçti�imiz ay yapt��� aç�klamaya göre, be� 
ki�ilik bir ailenin ayl�k asgari tüketim masraf� 495 dolara 
yükselmi� bulunuyor. Ö�retmenlerin talep ettikleri ücret as-
gari ihtiyaçlar�n� kar��lamaya bile yetmezken, sermaye hükü-
meti bu ücreti bile kabul etmiyor. �

Polis Ke�mir’de Grevdeki 
Ta��mac�l�k ��çilerine Sald�rd�
Devlete ba�l� SRTC ula��m i�çilerinin 8 Eylülde yapt�kla-

r� bas�n aç�klamas�nda, polis göz ya�art�c� gaz ve taz-
yikli su kullanarak i�çilere sald�rd�. ��çiler ve aileleri, SRTC 
genel merkezinden Meclise do�ru yürüyü�e geçtiklerinde 

polis müdahale etti. Bir i�çi çocu�unun da yer ald��� be� ki-
�i yaraland�, yakla��k 15 i�çi tutukland�.

��çiler, be� ayl�k ödenmemi� ücretlerinin ödenmesi tale-
biyle Eylül ay�n�n ilk haftas� süresiz greve ba�lam��lard�. 
SRTC çal��anlar�n�n sözcüsü, “günlük ihtiyaçlar�m�z� dahi 
kar��layam�yoruz, çocuklar�m�z�n okul ücretlerini erteliyo-
ruz” diyerek içinde bulunduklar� kötü duruma i�aret etti. �

Rusya’n�n Tolyatti kendinde bulunan AvtoVaz otomotiv i�-
çileri Per�embe günü fabrikan�n kapat�lmas�na kar�� pro-

testo eylemi gerçekle�tirdiler. Sendika lideri Pyotr Zolotaryov 
AutoVaz fabrikas�n�n kamula�t�r�lmas�n� ve fabrikan�n i�çilerin 
kontrolüne verilmesini talep etti. 

�irket geçen ay, A�ustos ay� içerisinde i�çileri izne gönde-
rece�ini, çal��ma saatlerini kesece�ini ve Eylül ay� içerisinde 
de yar�m maa� verece�ini duyurmu�tu. �irket yönetimi yakla-
��k 100 bin ki�inin çal��t��� fabrikada, i�çilerin öfkesini yat��t�r-

mak için, 26 bin i�çiyi i�ten ç�kartma planlar�n� yalanlad�. 700 
bin ki�ilik Tolyatti kentinde ya�ayan her yedi ki�iden birisi bu 
fabrikada çal���yor. Böyle bir i�ten ç�kartma plan� uyguland�-
��nda, bu kent sosyal patlaman�n ya�anaca�� bir kent olacak. 
Bu nedenle Putin, Haziran ay� içerisinde i�çilerin böylesine bir 
sosyal patlamaya neden olmamas� için fabrikay� tekrar açt�rd� 
ve i�çilerin ücretlerinin ödenmesini sa�lad�. Ama Rus devleti-
nin “i�çi babas�n�n” görevini üstlenmesi toplumsal krizleri er-
telemekten ba�ka bir i�e yaramayacak.   �

Avto Vaz ��çileri Kamula�t�rma Talep Etti
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Esenler’den bir metal işçisi 

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Kadıköy 
Meydanında yapılan barış mitingine UİD-DER de ka-

tıldı. DTP ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla 
gerçekleşen miting coşkulu geçti. On bine yakın bir katı-
lımla gerçekleşen mitingde, gerçekten çözüm için adım atı-
lacaksa öncelikle askeri operasyonların durdurulması çağ-
rısı dile getirildi. Kürsüden atılan sloganlar anlamlıydı: 
“Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Silahlar sussun, operas-
yonlar durdurulsun!” 

Bizler de UİD-DER’li işçiler olarak Kürt halkının haklı 
mücadelesini sloganlarımızla destekledik: “Yaşasın 
İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği!”, “Kahrolsun 
Irkçılık, Kürtlere Özgürlük!”, “Kürtlere Özgürlük! 
Kurdara Azadi!”, “Dünyaya Barış İşçilerle Gelecek!”. 

Şu bir gerçek ki, patronlar sınıfı ve onların devleti işçi 
sınıfının ve ezilen halkların en demokratik taleplerini bile 
kendiliğinden vermez. İşçi sınıfı ve ezilen halklar ancak ör-
gütlenip mücadele ederse taleplerini alabilir. Onun için ör-
gütlenmeli ve egemen sınıfa karşı mücadele etmeliyiz. 
Şairin dediği gibi: “Barış ot değil ki topraktan yeşer-
sin. Sen istersen olur barış!” 
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Kartal’dan bir işçi 

Kadıköy’de Cumartesi günü gerçekleştirilen 12 Eylül mi-
tingine UİD-DER kortejinde katıldım. Yağmura rağmen 

kortejimizin canlılığı ve coşkusu hiç azalmadı aksine miting 
boyunca çok daha arttı. Kortejimizde benim gibi genç işçi-
lerin oranı çok fazla olmasına rağmen hepimiz, düzenlenen 
mitingin anlam ve öneminin çok iyi farkındaydık. Çünkü 
UİD-DER’de düzenlenen çeşitli eğitim etkinlikleri sırasında 
12 Eylül darbesinin kimler tarafından ve hangi amaçlarla 
gerçekleştirildiğini çok iyi öğrenmiştik. Hepimiz miting bo-
yunca “Darbecilerden Hesabı İşçi Sınıfı Soracak!”, 
“Sendikal ve Siyasal Yasaklar Kaldırılsın!”, “Darbe 
Yasaları Kaldırılsın!”, “Kürtlere Özgürlük!”, “Dünyaya 
Barış İşçilerle Gelecek!” gibi sloganlarımızı haykırdık. 

Kortejimiz miting alanına “Faşizme Karşı Sınıf 
Cephesi” pankartıyla girdi. Flamalarımız, şapkalarımız ve 
önlüklerimizle, düzenli ve disiplinli, işçi sınıfına yaraşır şekil-
de yürüdük. Miting alanına doğru yürürken hem sloganları-
mızı haykırıyor, hem marşlarımızı söylüyor, hem de görevli 
arkadaşlarımızın darbe, savaş ve kriz hakkındaki konuşma-
larını dinliyorduk. Alana vardığımızda bizim gibi işçi-emekçi 
kardeşlerimizle birlikte kürsü programını diledik. Mitingde 
dikkatimi çeken, sendikaların (KESK hariç) olmayışı oldu. 
Oysa sendikalar darbeyle çok şey kaybetmişlerdi. Miting 
programı bittiğinde faşizme, haksız savaşlara ve krizlere ne-
den olan kapitalizme karşı daha fazla işçiyi örgütlemek, mü-
cadeleyi büyütmek hedefiyle alandan ayrıldık. 

UİD-DER’le 12 Eylül Mitingine Katıldım

Sen İstersen Olur Barış!
Kartal’dan bir işçi 

UİD-DER Bostancı şubesinde “Kanlı Elmas” adlı filmi izle-
dik. Salonda çeşitli işyerlerinden gelen işçiler vardı. Önce 

filmi tanıtan bir sunum yapıldı. İlk bölümün ardından Sinter 
direnişinde bulunan işçi arkadaşların bastırdıkları kalem ve 
anahtarlıkları dayanışma amacıyla katkı yapmamız duyuruldu. 
Sonra filmin ikinci yarısını hep birlikte izledik ve film hakkında 
sohbet etmeye başladık. 

Birçok işçi, filmde gözümden kaçan ayrıntılar hakkına yo-
rumlar yaptı. Filmi farklı açılardan değerlendiren işçi arkadaş-
ların yorumlarından çok şey öğrendim. Film izledikten sonra 
arkadaşlar, fabrikada, mahallede, okullarda örgütlenmek ve 
mücadele etmek için ne yapılması gerekiyor diye sorular sor-
dular. UİD-DER’li arkadaşlar verdikleri birçok örneklerle mü-
cadeleye kendimizden, fabrikamızdan, ailemizden, sendika-
mızdan başlayarak adım atmamız gerektiğini belirttiler. 

Filmde zenginler elmaslar için mücadele ediyorken yoksul 
Afrikalılar ise sevdiklerini hayatta tutmak için mücadele edi-
yorlardı. Düşünüyorum da biz işçiler de aynı acılarla boğuşu-
yoruz ve kurtulmak için neden birlikte mücadele etmiyoruz? 
Bence artık üzülmek değil mücadele etmek zamanıdır. Çünkü 
mücadele etmek elmastan çok daha değerlidir. 

Mücadele Etmek Elmastan Daha Değerlidir
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Grevci ��çileri 
Ziyaret Ettik!

 � Gazi’den bir kad�n i�çi

Grevde olan Halkal� Kâ��t i�çilerini ziyarete gidece�i-
mizi ö�rendi�imde çok heyecanlanm��t�m. Esen-

ler’den bir arkada��m�z mektubunda “Ben de grev ya�a-
mak istiyorum” diyordu. Sitemizde mektubu okudu�um-
da “i�te” dedim “heyecan�m�n sebebi”. Mücadeleci i�çi-
ler olmaya çal��an bizlerin ortak hayalidir bir grev ya�a-
mak. Çünkü grev onurdur. Bizleri sömüren, kanlar�m�z� 
emen sömürücüler s�n�f�n�n kar��s�nda dik durabilmek, 
“üretimi durdurursam, yani ben olmazsam, biz olmazsak 
senin fabrikalar�n i�yerlerin anlams�z ta� y���nlar�d�r” di-
yebilmektir grev.

Biz de U�D DER’li i�çiler olarak i�çi karde�lerimizin bu 
hakl� kavgalar�na omuz verebilmek için onlar� ziyarete 
gittik. ��çilerden biriyle sohbet ederken biz genç i�çilere 
örnek olduklar�n� söyledi�imde “Biz bir topluma örnek 
olaca��z. Bütün �stanbul’u harekete geçirece�iz. Ka rar-
l�y�z, art�k dönü� yok.” diyerek cevap verdi bana. 
Onun bu inanc�n� ve iste�ini bütün kalbimle 
destekliyorum. Sonra ba�ka bir grevci a�abe-
yimizle sohbet ediyorum. Kendisi ellili ya�lar-
da ama dimdik, “Greve ç�kal� 
genç le�tim” diyor. Ona da bütün 
kalbimle inan�yorum. Çünkü biliyo-
rum ki mücadele insan� güçlü k�l�-
yor. Ayr�l�rken biraz hüzünle biraz 
da gururla kendime söz veriyorum; 
bundan sonra daha fazla sar�laca��m 
mücadelemize ve daha s�ms�k� tuta-
ca��m s�n�f karde�lerimin ellerini 
dün ya i�çi s�n�f�n�n dayan��mas�n� örmek 
için. �

 � Kartal’dan 12 ya��nda bir U�D-DER’li

Merhaba, dostlar biz U�D-DER’li bir aileyiz. Ben de 12 
ya��nda bir i�çi çocu�uyum. Kartal ABB i�çilerine bu 

ayki ��çi Dayan��mas� bültenimizi da��tmaya gittik. ��çi 
abilerim ve ablalar�m beni çok güzel kar��lad�lar. Hatta bir 
abi “sen de mi i�çi haklar�n� savunuyorsun” dedi. Ben de 
“ö�renciyim ama i�çi olaca��m” dedim. Bana “sen oku, i�-
çi olma” dedi. Ben de okuyup ö�retmen olmak istiyorum. 
Ama okusam da, ö�retmen de olsam, maa�l� bir i�çi olaca-
��m� biliyorum. Bu gerçe�i de U�D-DER’de ö�rendim. 
Annem de bu s�rada di�er i�çi abilerimle sohbet etmeye 
devam etti. Ayn� i�yerinde ta�eron olarak çal��an i�çi abi-
ler, anneme çal��ma �artlar�ndan memnun olduklar�n� ve 

bir s�k�nt�lar�n�n bulunmad���n� söylediler. Ancak annem 
onlara ekonomik krizin hâlâ devam etti�ini ve var olan 
haklar�m�z� korumak için bile mücadele etmemiz gerekti�i-
ni söyledi. Ayr�ca ya�ad���m�z kriz günlerinde en kötü ko-
�ullarda çal��t�r�lan ve i�ten at�lma tehdidiyle kar�� kar��ya 
olanlar�n öncelikle ta�eron i�çiler olduklar�n� söyledi. Biz 
zaten dernek olarak ta�eron i�çili�in sorunlar�n�n konu�ul-
du�u seminerler de yapt�k ve annem de ben de bunlara 
hep kat�ld�k, derne�imizde birçok �ey ö�rendik, ö�reniyo-
ruz. ABB’deki ve di�er fabrikalardaki i�çi karde�lerimizi 
derne�imize, birlikte ö�renmeye ve örgütlenmeye davet 
ediyoruz. U�D-DER ailesinin bir üyesi olmaktan ve bir aile 
olarak bu büyük aileye dâhil olmaktan mutluyum. �

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

Kartal ABB ��çilerine Yeni Bültenimizi Götürdük

“��te Özgür Dünya!” 
 � Esenler’den bir metal i�çisi

23 A�ustos Pazar günü U�D-DER Esenler Temsil ci li �in-
de “��te Özgür Dünya” adl� filmi çe�itli fabrikalardan 

gelen i�çi karde�lerimiz ve çocuklar�m�zla birlikte izledik.
Kapitalist sistemin çürüdükçe i�çi s�n�f�na neleri dayatt�-

��n� bu film sayesinde bir kez daha gördük. Bugünlerde hü-
kümet Özel �stihdam Bürolar� ad� alt�nda i�çi s�n�f�na kar�� 
kölelik sistemini yasala�t�rmay� hedefliyor. Bu bürolar�n na-
s�l çal��t���n�, bugün var olan hangi haklar�m�z�n elimizden 
al�naca��n�, biz i�çileri nelerin bekledi�ini film sayesinde de 
görme �ans�m�z oldu. Film göçmen i�çiler üzerinden anlat�l-
m��. Göçmen i�çilerin kar��la�t�klar� sorunlar üzerinden Özel 
�stihdam Bürolar�n�n hangi rolü oynad���n� anlatm��. 

Bu yasa onaylan�rsa biz i�çileri neler bekliyor dersiniz: 
��çinin patronu büro sahibi oluyor. ��veren kiralad��� i�çile-
rin hiçbir sorumlulu�unu üstlenmiyor; ücret, tazminat ve 
sosyal güvenlik gibi i�çi giderleri bürolar taraf�ndan kar��la-
n�yor; i�veren kiralad��� i�çiyi istedi�i zaman i�ten atabiliyor; 
i�çi, i�yeri sorunlar�na giderek yabanc�la��yor; bilinç bula-
n�kl��� kadrolu i�çilerle kiral�k i�çilerin aras�na bariyer örü-
yor. Bu da sendikala�ma, birlikte hak arama mücadelesinin 
ve grevin önüne geçiyor; büronun bir gecede kapanmas� i�-
çinin haklar�n� alabilmek için muhatap alaca�� kimseyi bu-
lamamas�na da neden oluyor.

Daha birçok sorun bu Özel �stihdam Bürolar� yasas�yla 
biz i�çileri bekliyor. Kapitalist sistem çürüdükçe, örgütsüz 
olan i�çi s�n�f�na daha da pervas�zca sald�rmaya devam edi-

yor. Dünyan�n her yerinde patronlar s�n�f� ve onlar�n hü-
kümetleri i�çi s�n�f�na kar�� sald�r�da s�n�r tan�m�yorlar. 
Patronlar s�n�f�n�n bu sald�r�lar�na kar�� koyacak 
olan i�çi s�n�f�n�n uluslararas� birli�i, örgütlülü�ü-
dür. ��çi s�n�f� dünya çap�nda örgütlenip s�n�f�n sorunlar�-

n�n son bulmas� için patronlar s�n�f�na ve onlar�n düzenine 
kar�� mücadele etmelidir. Nihai çözüm patronlar�n sömürü 
üzerine kurduklar� kapitalist sistemi y�k�p yerine i�çi s�n�f�n�n 
iktidar�n� kurmakt�r. S�n�flar�n ve sömürünün olmad��� bir 
dünya kurmak örgütlü i�çi s�n�f�n�n kendi ellerindedir. Yeter 
ki gücüne, örgütlülü�üne güvensin! �

rece�iz. Ka 
rdi bana. 

n kalbimle 
vci a�abe-
llili ya�lar-

n 
o-
-

az 
m; 
��m 
ta-
rini 

örmek 

ç
lam

biz 
olan

yo
k
P
o
d

n�
ka
ü



11no: 18  • 15 Eylül 2009   •   i�çi dayan��mas�   www.uidder.org

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

 � Mersin Liman�ndan bir i�çi

Ya�ad���m�z sistem içerisinde i�çiler birbirlerine yabanc�la��-
yorlar. Bu sömürü sistemi bizi köle gibi çal��t�rmakla kal-

m�yor, birbirimize duydu�umuz güvenin sars�lmas�na yol aça-
cak her �eyi yap�yor. Ben limanda kaynakç�l�k yapan bir i�çi-
yim, sendikal mücadelede ve direni� sürecinde anlad�m ki, i�-
çiler birbirlerine güvenmeli, omuz vermelidir. Çünkü gerçek 
kimli�ini fark etmeyen bir i�çi sistem içerisinde kaybolur. 

Biz hep “direnen i�çi yenilmez” dedik. U�D-DER’in yapt��� 
etkinlikte 15-16 Haziran belgeselini izledi�imizde gördüm 
ki; i�çiler onurlu mücadeleleri için, onurlu ya�amlar� için bir 
arada durarak insan onuruna yak���r bir mücadele vermi�ler. 
O co�kuyu izledi�imde öyle mutlu oldum ki, sanki o mücadele 
içindeki bizdik. Ve anlad�m ki, siyasal öndersizlik ilerleyeme-
memizin en büyük nedeni. Bu sistemin çark�n� de�i�tirebilecek 
ki�iler, i�çilerin içinden ç�kan ayd�nlar, patronlar taraf�ndan 
katlediliyor. Sistemin siyasi ve askeri gücü i�çilere s�n�f oldu�u-

nun fark�na vard�ran ki�ileri yok ediyor. 
Oysaki bizlerin birbiriyle onurlu bir mücade-

le ba�� varken patronlar�n birbiriyle üç kuru�luk 
kâr ba�lar� var. Bir i�çiye gerçek s�n�f kimli�ini ö�retmek, ör-
gütlemek bizlerin gelece�inin teminat� iken, fabrika önlerinde 
bekleyen i�sizler ordusu patronlar�n gelece�inin teminat�d�r. 
Bu yüzden bütün i�çilerin gerçek kimliklerinin fark�na varma-
lar� ve bunun için mücadele etmeleri gerekir. �

Merhaba dostlar, geçti�imiz pazar günü (02.08.2009) derne�imiz U�D-
DER Gebze Temsilcili�i’nde “Nas�l Sömürülüyoruz” adl� bir etkinlik 

gerçekle�tirdik. Yaz aylar�nda olmam�z,  fabrikalarda senelik izinlerin kullan-
d�r�l�yor olmas�, buna ek olarak i�çi arkada�lar�m�z�n birço�unun memleketle-
rinde olu�una ra�men, pazar günü derne�imizin salonu kad�n� erke�i, genci 
ya�l�s�, i�çi ve ö�renci arkada�lar�m�zla dolmu�tu.

Derne�imiz üyesi iki i�çi arkada��m�z slayt sunumu e�li�inde gerçekle�tir-
dikleri sunumda ücret, kâr, emek, art� de�er, i� gücü ve toplumsal emek gücü-
ne de�inerek kapitalizmde sömürünün nas�l gerçekle�tirildi�ini etkinli�in bi-
rinci k�sm�nda anlatt�lar. Birinci bölüm oldukça ayr�nt�l� bir bilinçlenme faali-
yeti olurken ikinci bölümde ise söz etkinli�e kat�lan tüm arkada�lara verilerek 
konu tart��maya aç�ld�. 

Sunumu yapan arkada�lar�m�z�n e�li�inde tart��ma, söz alan ve sorular so-
ran arkada�lar�m�z�n konular üzerine verdikleri örneklerle keyi� i sohbetlere 
dönü�tü. Ard�ndan sunumu yapan arkada�lar�m�z yap�lan etkinli�in anlam ve 
önemine de�inerek, s�n�fs�z, sömürüsüz, sava�lar�n, açl���n, yoklu�un, yoksul-
lu�un, i�sizli�in ve krizlerin olmad��� bir dünya için i�çi s�n�f�n�n sa� ar�nda 
örgütlenme ça�r�s� yapt�lar. Daha sonra tüm dostlara kat�ld�klar� için te�ekkür 
edilerek etkinli�imiz uzun süren alk��larla son buldu. �

Mersin Liman�’ndan Selamlar

Nas�l Sömürülüyoruz?

� Gebze’den bir grup i�çi

E-Kart i�çileri grevlerinin 438. günü-
nü geride b�rakt�lar. U�D-DER’li i�çi-

ler olarak, moral ve motivasyonlar�n� 
olanca deste�imizle yüksek tutmaya ça-
l��t���m�z grevci arkada�lar�m�z�n geçti�i-
miz hafta sonu bir kez daha yanlar�n-
dayd�k. Kar��l�kl� esprilerle ba�layan 
sohbetimiz s�ras�nda, bir taraftan siste-
min krizi derinle�irken di�er taraftan 
patronlar�n amans�z sald�r�lar�na kar�� 
önümüzdeki süreçte ne yap�lmas� gerek-

ti�i konusunda fikirlerimizi payla�t�k. 
Bölgemizdeki grev ve direni� haberlerini
yan�m�zda getirdi�imiz derne�imizin ay-
l�k ç�kan ��çi Dayan��mas� bülteni ile de-
�erlendirdik. Grevci arkada�lar�m�z ise 
438 gün içerisinde ya�ad�klar� an�lar�, 
hüzünleri, sevinçleri, tatl� kavgalar�, zor-
luklar� ve dostluklar� bizimle payla�t�lar.
“Burada verdi�imiz mücadele yaln�zca
bizleri ilgilendirmiyor, elimizden geldi-
�ince mücadelemizi ortakla�t�rmaya ve
patronlar s�n�f�n�n her alandaki sald�r�la-

r�na kar�� örgütlü duru� sergilememiz
gerekti�ine inan�yoruz. Ancak bu saye-
de mücadelemiz kazan�mla sonuçlana-
bilir ve var olan örgütlülü�ümüzü geni�-
letebiliriz” dediler. Mücadelede kararl�
olduklar�n� vurgulayan grevci arkada�la-
r�m�z, bugüne kadar grevleriyle dayan��-
ma içinde olan herkese te�ekkür ettikle-
rini dile getirdiler. Bizler de bu s�cak ve
anlaml� sohbetimizin ard�ndan Pazar
günü derne�imizde gerçekle�tirece�imiz
sinema etkinli�i için kendilerini de ara-
m�zda tekrar görmekten sevinç duyaca-
��m�z� belirterek oradan ayr�ld�k. �

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

E-Kart Grevi Devam Ediyor
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 � Valideba�’dan SES üyesi bir 
sa�l�k emekçisi

Bir süredir hastanemizde bir tak�m 
de�i�iklikler oluyor. �ki devlet 

has tanesi birle�tirildi. Art�k iki ayr� 
hastanenin de�il ayn� hastanenin ça-
l��anlar� olduk ve daha da kalabal�k-
la�t�k. Ben Valideba�’da çal��an bir i�-
çi olarak bu durumdan mutlu oldum. 
Ama kar��la�aca��m�z ve bizi ma�dur 
edecek uygulamalara kar�� ç�kamaz-
sak kalabal�k olmam�z bizi mutlu et-
meyecek. Çünkü bu kalabal�k, yöne-
ticilerin kimilerimizi i�ten ç�karmas� 
için elini rahatlatt�. Çal��ma ko�ullar�-
m�z de�i�meye ba�lad�. Çal��ma dü-
zeni de�i�ti. Birçok arkada��m�za gece 
nöbetleri kondu. Henüz i�ten atmalar 
ya�anmad� ama ta�eron da çal��an 
arkada�lar�m�z yeni bir i� aramaya 
çoktan ba�lad�lar.  

Birle�meden önce üç yüz ki�i civa-
r�nda iken �imdi be� yüzü a�k�n bir 
say�ya ula�t�k. Farkl� kadro ve statü-
lerde çal���yoruz. Ama birilerinin koy-
du�u yasalar nedeniyle ayn� çat� al-
t�nda örgütlenemiyoruz. Ayr�ca birle�-
tirme yap�lan Üsküdar Devlet Has-
tanesinde en fazla üyeye sahip sendi-
ka, kamu çal��anlar�n�n tek çat� alt�n-

da birle�mesini ve güçlenmesini iste-
meyen AKP hükümetinin kurdu�u 
Memur-sen’e ba�l� Sa�l�k-Sen. Eski-
den polis hastanesi olan bu hastane-
de çal��an arkada�lar�m�z, en temel 
insani taleplerini savunamayacak de-
recede örgütsüz durumdalar. Çünkü 
bu sendika hükümetin çal��anlara dö-
nük politikalar�n� “kamu yarar�d�r, 
hükümeti bu konuda desteklemeliyiz” 
diyerek savunuyor. 

Bir Valideba� çal��an� olarak bir 
süredir son aylarda ya�ad�klar�m�z� 
dü�ünüyorum. Bir SES üyesi olarak 
bizler sendikam�za yeterince sahip 
ç�kmad�k. Hastanedeki tüm çal��anlar 
SES sendikas�n�n açt��� davay� bekli-
yor. Ama i�in kötü taraf� sorunlar�n 
“daha az” oldu�u dönemde yeterince 
sahip ç�kmad���m�z sendikam�z�n he-
men sorunlar� çözmesini ister hale 
geldik.

Ama sendika biziz. Biz sendikal� 
ama örgütsüz sa�l�k çal��anlar�y�z. Bu 
durumu de�i�tirmeliyiz. �imdi çal��an 
say�s� artan ve sorunlar� da büyüyen 
hastanede örgütlenme ihtiyac� da bü-
yüdü. Birle�mek ve güçlenmek 
zorunday�z! �

��� VVValidebbb �a��’dan SES üyesi bir da birle�mesini e güçlenmesini iste

Valideba� Devlet Hastanesinde 
Çal��anlar Ne Durumda?

Karaman 
Çiftçileri 
de Dertli

 � Karaman’dan bir emekçi

Herkese selamlar. Sizlere 
Ka raman’dan yaz�yorum. 

Sizlere yine Karaman çiftçisinin 
sorunlar�ndan bahsedece�im. 
Hasad�n gelmesiyle birlikte bin 
türlü emek vererek eme�inin 
kar��l���n� almay� bekleyen
çiftçinin yine yüzü gülmüyor. 
Bu�day taban fiyat� 450 kuru�-
ken, mazotun 2 TL, gübrenin 
2,5 TL olmas� çiftçiyi %100’ün 
de üzerinde zarara soktu. 
Üretim sekteye u�ramaya ba�la-
d� ve genel siyasi hava da de-
�i�meye ba�lad�. Ço�unluk, si-
yasal iktidardan �ikayetini dile 
getiriyor. E�er çiftçilerin sa�l�kl� 
örgütlenmesi sa�lan�rsa, Ka ra-
man’da güçlü bir emek cephesi 
olu�turulabilir. Eminim burada 
herkes de ayn� dü�ünceyi ta��-
makta. �imdilik Karaman’dan 
bu kadar. Tüm U�D-DER’li ar-
kada�lara selamlar. �

 � Gebze’den i�siz bir kad�n i�çi 

Öfkeden deliriyorum. Sokaktan gelen geçen insanlar� 
izledim �öyle bir. Hayat tüm ola�anl���yla ak�p gidi-

yor. Herkes çok önemli �eylerden bihaber. Oysa az önce 
bir arkada��m�z�n ölüm haberini ald�k. 

Teklas fabrikas�nda bir gece vardiyas�nda çal��t��� 
makinenin aras�na s�k��t�rd� önce saçlar�n�, kollar�n� son-
ra ve daha sonra hayat�n�. Daha 25 ya��nda yitirdi ya�a-
ma dair bekledi�i ne var ne yoksa. Feci bir i� kazas�yd� 3 
gün önce Teklas’ta ya�anan. Vardiyas�n�n bitmesine 1 
saat kala seslenen bir arkada��na bakmak için arkas�na 
döndü�ünde makine saçlar�ndan yakalad� onu. Sonra 
vücudunun gö�süne kadar olan bölümünü ald� içine. 
Tam 16 dakika boyunca feci �ekilde bo�u�tu makineyle. 
Ve hastaneye götürülmek için fabrikan�n kap�s�ndan ç�-
kar�ld���nda 28 dakika geçmi�ti. Bir sürü sorumsuzluk 

örne�i bir arada. 
Fabrikada gece vardi-
yas�nda arkada��m�za 
müdahale edecek bir 

sa�l�k görevlisi bile yok. Tüm bu umursamazl���n içinde 
yitip gitti bir can. Hayattan ne bekliyordu, yar�n için 
planlar� neydi, neleri hayal etti kim bilir… Ve art�k hiçbi-
rinin önemi yok. Patronunun gözünü bürüyen kâr h�rs� 
yüzünden, insana özgü olmayan bir çal��ma saatinde, 
gece vardiyas�nda paramparça olan bir genç k�z. 

Bugün gencecik bir arkada��m�zd� yitip giden. Yar�n 
bizim olmayaca��m�z�n garantisini kim verebilir bize. Bu 
kölelik sistemi devam ettikçe, patronlar�n gözü sömür-
meye doymad�kça, kaybolup giden bizim hayatlar�m�z 
olmaya devam edecek. Kapitalizmin azg�n sald�r�-
lar�ndan bizleri kurtaracak olan yine bizleriz. Bu 
k�y�ma, bu sömürü düzenine dur diyecek olan da bizle-
riz. Hep birlikte hayk�rmam�z gereken �ey �u olmal�: 
Kurtulu� Yok Tek Ba��na, Ya Hep Beraber Ya 
Hiçbirimiz! �

Dur Demenin Zaman� Gelmedi mi?
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Gebze’den bir grup işçi 

Filli Boyanın Gebze’deki fabrikasında yaklaşık 1000 
işçi çalışıyor. Bu işçilerin yaklaşık 250 kadarını taşe-

ron işçileri oluşturuyor. Diğer fabrikalarda olduğu gibi 
bu fabrikada da taşeron işçilerinin sorunları çok fazla. 
İşverenin işçileri bölme politikalarından biri olan kadro-
lu işçi taşeron firma işçisi ayırımı burada da uygulan-
maktadır. Böylece işçilerin örgütlenmesinin 
önüne geçilebilmektedir.

Fabrikada en ağır işlerde taşeron işçileri 
çalıştırılmakta, çalışma saatleri ise düzensiz-
dir. Örneğin gündüz vardiyasında iş-
ler yetişmediği için mesai yaptırı-
lırken, gece vardiyasında aynı işi 
yapan işçiler iş erken bittiği için 
mesailerini erken bitiriyorlar ve 
bu nedenle ücretlerinden kesin-
ti yapılıyor. Genelde ağır işlerde 
çalıştırılan taşeron işçilerinin her-
hangi bir iş güvenliği de yok. 
Taşeron işçilerinin maaşları da 
kadrolu işçilerin maaşlarından 
düşük ve hiçbir sosyal hakka sa-
hip değiller. Filli Boya patronu-
nun her türlü baskı ve hak gaspı-
na maruz kalan taşeron işçileri, 

bir de taşeron firma tarafın-
dan hak gaspına uğratılmak-
talar. Maaşlar taşeron firmaya 
ayın başında yatırılırken fir-

ma işçilerin maaşlarını 8-10 gün gecikme ile ödemekte.
Filli Boya’da taşeron işçilerini “iyi çalışan kadroya 

girebilir” yalanı ile uyutan işveren, işçileri dizginsiz bir 
şekilde sömürmeye devam etmekte. Oysaki firmada 
yıllardır taşeron firma işçisi olarak çalışan işçiler var. 
İşçiler örgütsüz olduğu için bu sömürü meka-
nizması çok rahat bir şekilde sürdürülebiliyor. 
Filli Boya’daki tüm taşeron işçilerinin sorunları ortak  

olduğundan bu sorunların çözümü de 
ortak olmalıdır. Tek kurtuluş yolumuz 
birlikte mücadele etmekten geçiyor. 
Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok 
ama kazanacağımız bir dünya var. 


UİD-DER’li bir kadın metal işçisi 

Bizler metal işkolunda çalışan kadın işçileriz. Sizinle 
yeni yaşadığımız bir iş kazasını paylaşmak istiyo-

rum. İçinde bulunduğumuz süreç kriz dönemi olmasına 
rağmen çalıştığım fabrikada akıl almaz performansla 
üretim sayısı arttırılmış durumda. İşçiler insanlık dışı bir 
biçimde normal üretimin üstünde sayı çıkarmaya zorla-
nıyorlar. Çalıştığımız işyerinde yıllık izin dönemi yaklaş-
tığı için, patronlar 15 günlük boşluğu hızlı üretim ve 
stoklarla telafi etmeye çalışıyorlar. Bu da üretimde çalı-
şan bizlerin felâketlere doğru koşmamız anlamına gel-
mektedir. 

Üretimin daha hızlı gerçekleşmesi için vardiya amiri-
miz bazı hatlarda üretim azalınca diğer hatlara dağıtım 
yapmış. Genelimiz primli sistemle çalıştığımız için, ele-
man sayısı çoğalan hattaki arkadaşlar kendilerince bir 
çözüm bulup pratik üretim yapmaya çalışırken butonla 
çalışan elektrik kontrol makinesini iki kişi çalıştırmaya 
başlamış. Arkadaşın biri malları makinenin içine alırken 
elini geri çekmeden diğer arkadaş telaşla butona basmış 
ve malı içeri koyan arkadaşın eli makinede sıkışmış ve 

eline elektrik kontrol pimi 
saplanmış. O anda içerde 
bir çığlık koptu. Biz işi bı-
rakıp çığlığın geldiği hatta 

koştuk diğer hatlardan. Arkadaş hem çok korkmuş hem 
de parmağı delinmişti ve titriyordu. Arkadaşımızın par-
mağını delen makine piminde yüksek voltaj varmış. 
Çok büyük şans ki arkadaşımız makinedeki yüksek vol-
taja çarpılmadı. 

Hastaneye götürülen arkadaş haklarından habersiz 
önceden tembihini almış bile. İdareden beslenen yi-
yiciler, “sakın iş kazası tutanağı yazdırma, başın 
belâya girer” deyip bilinçsiz arkadaşımıza     
korku aşılamışlar. Direkt acil servisten doktor mua-
yenesine alındığı için doktor “büyük bir sorunun yok, iş 
kazası tutanağına gerek duymuyorum” demiş. Ebetteki 
bazı yerlerde doktorlar da patronun maddi gücü karşı-
sında korkutulmaktadır. Biz de haksızlıklar karşısında 
pasif kalıyorsak onların ekmeğine yağ sürüyoruz. 
Patronlar haklarımıza saldırırken ne kadar da acımasız-
lar! Hem emeğimizden kâr elde ediyorlar hem de 
yıpranan bedenimizin tedavisinin sorumluluğu-
nu üstlenmeyerek vergi ve cezalardan kâr edi-
yorlar. 

Senin Parmağın Bir Para Etmez!

Filli Boya’da Taşeron İşçilik
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 � Gebze’den bir metal i�çisi

Ben S�EMENS tesislerinde çal��an bir i�çiyim. Bu tesis 
dünyan�n en pahal� ve en kaliteli elektrik panolar�n� 

üreten ba�l�ca �irketler aras�nda. Bu panolar tamam�yla el 
i�çili�iyle imal ediliyor. Fabrika üç vardiya olarak aral�ks�z 
hiç durmadan çal���yor. Bir yandan bu kadar iyi üretim ya-
pan firma, konu i�çiye verilecek zamma geldi�inde her de-
fas�nda neden olarak krizi bahane edip zam vermiyor. 
Benim can�m� s�kan olay, her �ey bu kadar aç�kken (fabri-
kan�n aral�ks�z çal��mas� ve pahal� ürün satmas�) i�çi arka-
da�lar�m�n tepkisizli�i.

Fabrikada Türk Metal sendikas� var. Bugüne kadar hiç-
bir sözle�mede patrona sorun ya�atmam�� bir sendika. Al 
gülüm ver gülüm �eklinde yürüyor i�ler. Fabrikada ilginç 
bir i�çi al�m� var. ��çi arkada�lar i�e al�n�rken �nsan 
Kaynaklar� taraf�ndan de�il postaba�lar� taraf�ndan i�e al�-
n�yorlar. Üretimi yönlendiren postaba�lar�n�n maa�lar� 
bantta çal��an i�çilere göre çok yüksek. ��veren yolunu bul-

mu�. 300 ki�inin ça-
l��t��� i�yerinde 20 
postaba�� var. Pos ta-
ba�lar�na yüksek 

ma a� verilirken i�çilere dü�ük maa� veriliyor. ��çileri posta-
ba�lar� i�e ald�klar� için, i�çiler onlar� i�e alan ki�ilere kar�� 
duyduklar� minnettarl�k alt�nda eziliyor ve ses ç�karm�yor-
lar.

Kapitalist düzen insan� öyle bir hale getiriyor 
ki, ailemizden çok gördü�ümüz i�yerindeki arka-
da�lar� görmüyor gözümüz. Kapitalist sistem bizi ben-
cille�tiriyor. Beraberce sorular sor-
mak, bera-
berce hayk�r-
mak çok mu zor 
ya da çok mu 
uzak bizlere? 
“Neden olma-
s�n” sorusunu 
neden sormuyo-
ruz? �

Pameks Tekstil’in
Sahibi Selde
Katletti�i 7 Kad�n
��çiyi Suçluyor

�

� Bostanc�’dan bir e�itim i�çisi

Onlar kan emiciler, daha ö�renmedin mi? Ta��t�rlar seni
bir kamyon kasas�nda, mal gibi, malzeme gibi. Can m� 

ta��rs�n, kan m� ta��rs�n, evine a�, çocu�una yar�nlar m�? 
Bilirler mi, umursarlar m�, hat�rlarlar m�?

“Yevmiyem kesilmesin” diye bindiniz o tabuta, ama ke-
sildi nefesiniz, bo�uldunuz kan ter içinde. Do�a olay�ym��
patronunuza göre, ayaklar�n�z da çok önemliymi� üstelik, 
�slanmas�n istemi�! Siz ne dü�ünüyordunuz karde�lerim?
Sel çabuk durulur, i�e yeti�meliyiz diye mi? O gün de her 
bir parças� 50 euro, 100 euro, 200 euro’luk etekler, elbise-
ler, tayyörler üretmeyi mi?

Ay sonunda alaca��n�z 496 lira içindi her gün 15 saatlik 
yorgunlu�unuz. Sonras�nda ancak eve atard�n�z kendinizi,
tuzlu suda dinlendirirdiniz ayaklar�n�z� ve bir çorbaya ek-
mek banard�n�z belki ayn� anda.

Suçlusu sen misin, Nebahat? Yoksa siz miydiniz Nuriye, 
Bircan, Altun? Siz miydiniz burada kal�p ölelim diyen
Özlem, Fikriye? Kim sorumlusu katledilmenizin? “Ölümü-
nüzün, katledilmenizin suçlusu biz de�iliz” diyorlar. Peki kö-
lece ya�aman�z�n suçlusu kim? Onlar inkâr ederler ya�amla-
r�m�z�n zehrolmas�n�n müsebbibi olduklar�n�, katillerimiz ol-
duklar�n�. Peki, biz bilir miyiz o katilleri, o canileri? Teslim
etmez miyiz hayatlar�m�z� onlara? Güvenmez miyiz onlara 
i�çi karde�lerimizden daha fazla?

Suçlarlar 
n�rs�n�z kend
Ama yine d
suçlusu onlar m�” de-
rim ne zaman bizden birini katletseler. Suç biraz da bizde 
de�il mi karde�ler, biz binlerceyken, milyonlarcayken, bun-
lar� yapmalar�na izin verdi�imiz için? Tepemizde sopalar�yla 
hükmetmelerine göz yummakla, çocuklar�m�za bir gelecek 
b�rakmamalar�na sessiz kalmakla, alt yap�s� olmayan �ehir-
lerde ölüm piyangosunun ne zaman kime ç�kaca��n� bilme-
den sorgusuz sualsiz ya�amakla suç biraz da bizde de�il mi? 
Birlikte mücadele etmek için zorluklara kar�� dirençli olmak 
yerine bir gün trafikte, bir gün tersanedeki bir kazada, bir
gün fabrikadaki bir patlamada birimizin, onumuzun ölümü-
ne seyirci kalmakla suçlu de�il miyiz? Tüm olanlarda kendi
suçlar�n� ars�zca inkâr eden asalaklar s�n�f�n� tepemizde tuta-
rak biraz da biz suçlu de�il miyiz? �

Beraberce Hayk�rmak Çok mu Zor?

den çok gördü�ümüz i�yerindeki arka-
müyor gözümüz. Kapitalist sistem bizi ben-
Beraberce sorular sor-

zor 
mu 

ere? 
a-
nu 
muyo-

m� sa-
dilerini? 
e “tek 
m�” de-
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lar. O y�llardan itibaren i�çiler ne yapmal�y�z diye birbiri-
ne yava� yava� sormaya ba�lad�lar. Ekonomik ve de-
mokratik talepler s�ralanmaya ba�land�. Bahar Eylemleri 
ölü topra��n� atmaya vesile oldu. Patronlar o eylemler-
den de ders ç�kard�. 7 y�l sonra i�çilerin yeniden aya�a 
dikilmeleri burjuvaziyi ürküttü. Ne yapal�m diye dü�ün-
düler ve ta�eronla�t�rma, esnek çal��ma, özelle�tirme gibi 
sald�r�lar� hayata geçirdiler. 

��çi s�n�f� bugün ne yapmal�?
Emekli-Sen Üyesi-2: �lk önce i�çiler evi kadar i�ye-

rine sahip ç�kmal�d�rlar. Bir gün gelecek bu fabrika bizim 
olacak diye dü�ünmelidirler. Bizler fabrikalara bu gözle 
bakard�k. Grev ve eylemlerde asla makine k�r�lmazd�. 
Önemli olan �alteri indirmektir. �kinci olarak örgütüne, 
sendikas�na sahip ç�kacak. Üçüncüsü ise mücadelesi, 
dayan��mas� sadece i�yerinde kalmayacak. Evine dön-
dü�ünde mahallesindeki sorunlara sahip ç�kacak. 
Toplumun önderi gibi davranacak. Fakat i�çilerin bu �e-
kilde davranmalar� oldukça zor. Kriz ve i�sizlik i�çileri 
mücadeleden ilk planda uzakla�t�r�yor. Ama i�çi ne olup 
bitti�ini hem ailesine hem çevresine anlatmal�. 1980 ön-
cesinde MESS grevleri oldukça uzun sürmü�tü. Çal��an 
i�çiler bir yevmiyelerini mücadeleci i�çilere ba���l�yorlar-
d�. Dayan��may� ülke s�n�rlar� d���na ç�kartmal�y�z. 
Örne�in 1986’da gerçekle�en NETA� grevi bunu ba�ar-
m��t�. Yurt d���ndaki �ube greve destek vermi�ti ve i�çiler 
darbe sonras�nda grevi kazand�lar. Elbette sendika yöne-
ticileri de mücadelede bedel ödemeye haz�r olmal�lar. 
Darbe sonras�nda birçok hak kaybedildi. Kazanmak için 
bedel ödemeyi göze alacak mücadele gerekiyor. 

Emekli-Sen Üyesi-3: Mücadele eden örgütler 12 
Eylül’den ders ç�kartan bir program ç�kartmal�d�r. 12 
Eylül anayasas�n�n kald�r�lmas�n�, örgütlenme önündeki 
engellerin kald�r�lmas�n� ve darbeyi yapanlar�n yarg�lan-
mas�n� talep ediyoruz. Sadece Kenan Evren’in yarg�lan-
mas� yetmiyor. Darbe zihniyeti sürüyor. Bugünkü asker-
ler ve siyasetçiler bu zihniyete kar�� koymuyorlar. Bu 
kar�� koyu�u ancak i�çi ve emekçiler yapabilir. 

Örgütlenmede dar grupçu tav�rlardan uzak durmal�y�z. 
Ortak mücadele ve dayan��ma daha da güçlendirilmeli-
dir. Örne�in sendika konfederasyonlar� ortak mücadele 
etmiyorlar. Türkiye’deki karde� kavgas�n� tetikleyen fa-
�ist unsurlar� engellemeliyiz.  

12 Eylül deyince akl�n�za ne geliyor, 
12 Eylül size neyi hat�rlat�yor?

Metal ��çisi (18): 12 Eylül’de darbe oldu ama 
ne oldu�u, neden oldu�u hakk�nda bir fikrim yok.

Metal ��çisi (23): Kimse bize anlatmad��� için 
bilmiyoruz. �nsanlar�n o günü hat�rlayamamas� ve 
tekrar mücadele etmemeleri için o günün ne oldu�u 
unutturuluyor.

Sa�l�k ��çisi (31): Anar�i yüzünden askeriye 
yönetime el koymu�. ��kenceler ve ölümler ya�anm��. 
Babam o günlerde i�ten eve dönemiyordu. Bölgeler 
sa�c� ve solcu olarak ayr�lm��t�.

Matbaa ��çisi (25): Hiçbir bilgim yok.
Güvenlik ��çisi (29): 12 Eylül hakk�nda bir �ey 

bilmiyorum. O tarihte Sivas olaylar� m� olmu�tu? 
Sa�l�k ��çisi (22): Bana hiçbir �ey hat�rlatm�-

yor.
Lise Ö�rencisi (16): Darbe oldu�unu biliyo-

rum. Ama nas�l olmu�, neden olmu� bilmiyorum. 
Askeriye devleti ele geçirmi�.

Direni�çi Sinter ��çisi (25): 12 Eylül deyince akl�-
ma hiçbir �ey gelmiyor. 

Direni�çi Sinter ��çisi (23): Akl�ma askeri darbe 
geliyor. Hükümette hangi parti vard� hat�rlam�yorum 
ama Kenan Evren askeri darbeyi yapt�. O dönemde ba-
bam askermi�. Önceki ku�aklar�n bizlerle ya�ad�klar�n� 
payla�mas� gerekiyor. Pek çok insan�n kay�p oldu�unu, 
insanlar�n türlü i�kencelere u�rad�klar�n� biliyorum. 
Sokakta ölümler ya�an�yor ve insanlar�n gazete okuma-
lar� dahi yasaklan�yor. Çocukluk döneminden akl�mda 
kalan kötü bir an�m var. Ankara’da gösterilere polis s�k 
s�k sald�r�rd�. Uzaktan bakt���mda dahi içimde bir ürper-
me olurdu. Y�llar sonra �stanbul’da, bir polise “neden in-
sanlar� öyle copluyorsunuz” diye sordu�umda, polis “biz 
bir kafes içindeki alt�nlar� koruyoruz” diye cevap verdi. 
Yani mülkiyeti koruyorlar. 

Direni�çi Entes ��çisi (28): S�n�f hareketinin yük-
sek oldu�u bir dönemdi. Sermaye s�n�f� i�çi hareketi ve 
devrimci hareketin önünü kesmek, öncülerini yok etmek 
için darbe yapt�. Darbe onlar�n korkular�n�n bir gösterge-
siydi. Birçok insan hapse at�ld� ve i�kencelerden geçiril-
di. O y�llar� ya�am�� kimi insanlar, örne�in babam, bizle-
re neler olup bitti�ini tam olarak anlatm�yor. 

Sa�l�k ��çisi (27): �lk önce babam� hat�rlat�yor. 
Babam Kazl�çe�me’de deri i�çisi olarak çal���yordu. O 
dönemde deri i�çileri çe�itli olaylar yapm��lar. ��çiler o 
olaylarda polisten dayak yemi�ler. Babam bizlere sürekli 
“bu tür olaylara kar��may�n, ba��n�za i� gelir” diye tem-
bihlerde bulunuyordu. �
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12 Eylül darbesi öncesinde işçilerin, 
sendikaların durumu nasıldı?

Çelik-İş Kartal Şube Başkanı: Sendikal mücadele 
bana göre olabilecek en güzel düzeydeydi. Bugün sendika-
lar içinde yaşanan kimi sorunlar o günlerde de vardı. Ama 
toplumsal doğrudan yana olanlar çok daha güçlüydü. 
Örneğin o yıllarda Maden-İş Sendikası en güçlü örnekti biz-
ler için. Biz bağımsız bir sendikaya üyeydik fakat toplu iş 
sözleşmelerimizde Maden-İş Sendikasını örnek alıyorduk, 
Maden-İş doğrultusunda sözleşme yapıyorduk. İşçi arka-
daşlarımızın inançları, bir örgütlenmeden sonra gelen da-
yanışmaları, ekmeklerini paylaşmaları, oluşan güven, tek 
kelime ile zirvedeydi. Çok önemli örnekler ortaya koydular. 
İşçiler sağ-sol ayrımı yapmadan, sendikalarda tek vücut 
oluyorlardı. Örneğin bizim fabrikamızda 550 işçinin 548’i 
sendika üyesiydi. Bizler bu birlikteliğin karşılığını aldık. Hiç 
ikramiyemiz yoktu 4 ikramiye aldık. Maden-İş Sendikasının 
sahip olduğu hakların tamamını bizler de elde ettik. Bugün 
de sendikacıların sahip olması gereken en temel özellik dü-
rüstlüktür. ‘80 darbesi sendikalarımızdan bu özelliği atmaya 
çabaladı. Sendika işçilere güven vermelidir. Bizler o yıllar-
da böylesi dayanışmaları yaşadık. 

Emekli-Sen üyesi-1: Darbe öncesinde işçi sınıfının 
başarılı olmasının en büyük nedeni toplumsal dayanışma 
idi. Örneğin biz kamu çalışanı olduğumuz halde “Çayıro-
va’da direniş var” diye haber geldiğinde, o direnişe bir pa-
ket çay veya bisküvi ile gidip işçi arkadaşlarımızı ziyaret 
ediyorduk. Davullu zurnalı halaylarla katılıyorduk eylemle-
re. Fakat 12 Eylül tüm bu dayanışmayı kırdı. 

Darbenin nedeni neydi?
Emekli-Sen Üyesi-2: Darbe gerekçesi topluma “kar-

deş kavgası” şeklinde yansıtıldı. Oysa darbenin arkasında 
kontrgerilla vardı. Maraş, Çorum, Malatya olayları ile dar-
beye zemin hazırlandı. Aslında iki temel sınıfın bitmeyen 
kavgasının sonucudur darbe. İşçilerle patronlar hem işye-
rinde hem de sokakta karşı karşıya gelirler. Fabrika içinde 
işçiler birbirleriyle tartışırlardı, fakat en sağdaki işçiyle en 
soldaki işçi arasında söylendiği gibi kardeş kavgası olmadı. 
12 Eylül darbesinin asıl sebebi, 1970’li yıllarda Türkiye ka-
pitalist sınıfının işçi sınıfına yenilmesidir. O yıllarda 15-16 
Haziran işçi direnişi, 1 Mayıs, MESS ve DGM direnişleri ve 
Faşizme İhtar Eylemlerinde işçi sınıfının müthiş örgütlen-
mesi vardı. O yıllarda işçiler güçlüydü ve patronlar hazırla-
dıkları saldırı yasalarını geri çekmek zorunda kaldı. Önce 
“kardeş kavgası” diye bir zemin hazırladılar, sonra darbeyi 
gerçekleştirdiler. 

Darbe sonrasında nasıl bir toplum yaratıldı? 
Emekli-Sen üyesi-1: İşçiler arasında dayanışma ruhu 

yok edildi. Tuzla’da yapılan basın açıklamalarında, işçiler 
kendi arkadaşlarına sahip çıkmıyorlar. Elbette işsizlik kor-
kusu yaşıyorlar. Sendikalar eğitime önem vermelidirler. 
Sınıf mücadelesini anlatmalıdırlar. Genç bir işçiye 12 Eylül 
öncesi sorulursa bilmez ama herhangi bir futbolcuyu sorsak 
kesin bilecektir. İşçi de sendikasına güvenecek. İşten atıldı-
ğında işçinin direniş ve desteğe ihtiyacı var.

Emekli-Sen Üyesi-2: Darbenin ana sebebi örgütlü 
toplumu tasfiye etmekti. 
Hataları ile sevapları ile 
darbe öncesine kadar 
Türkiye’de herkes örgüt-
lenme yolundaydı. 
Mahallede, işyerinde ör-
gütlenme vardı. Darbe 
bu örgütlenmeleri dağıttı. 
Örgütlü işçilere baskı uy-
guladılar. Kapitalistlerin 
darbe öncesinde arzula-
dığı her yasa darbeden 
sonra katmerleşerek geç-
ti. Bugün geldiğimiz 
noktada ben karamsar 
değilim. Darbeden son-
ra işçiler 1984 yılında 
kıpırdanmaya başladı-

12 Eylülü İşçilere Sorduk!
Çeşitli sektörlerden işçilere 29. yılında 12 Eylül askeri faşist darbesi hakkındaki düşüncelerini sorduk. Darbeyi bizzat yaşamış 
işçiler ’80 öncesi işçi sınıfının dayanışmasını, birliğini, mücadelesini asla unutamayacaklarını dile getirdiler. Darbenin asıl 
amacının toplumsal mücadeleyi yok etmek olduğunu vurguladılar. Ne yazık ki konuştuğumuz çok sayıda genç işçinin ise darbeden 
haberinin bile olmadığını gördük. 
Genç işçi arkadaşlarımızın kimisi 12 Eylül hakkında hiçbir şey bilmediğini söylerken kimisi de ailesinin yaşadığı ve yaşattığı 
korkuyla büyüdüğünü ifade etti. Zaten darbenin amacı da böyle bir gençlik yetiştirmek değil miydi? Genç işçiler 12 Eylül’ü 
yaşamadıkları halde, onun yarattığı sindirilmişliğin etkisi altındalar. Geçmiş mücadelelerden habersizler. Genç işçilerin 
kendilerine, örgütlerine ve sınıflarına olan güvenlerini oluşturmak için, onlara hiçbir şeyi unutturmadan her şeyi sabırla anlatmalı 
ve onları örgütleyerek mücadeleye sevketmeliyiz. 
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