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Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni

devamı arka sayfada

İşten Atmalara, Açlık ve Yoksulluğa İtilmeye

Boyun Eğmeyeceğiz!
İşçi kardeşler!

Bizleri felâkete sürükleyen işten at-
maların sonu gelmiyor. Milyonlar-

ca işçi, sermaye düzeninin yol açtığı 
kriz nedeniyle işten atıldı, işsiz kaldı, 
açlığa itildi. Bugün her 5 işçiden biri iş-
sizlikle boğuşuyor. Her geçen gün ar-
tan işten atmaların tek nedeni, patron-
ların daha fazla kâr isteğinden başka 
bir şey değildir. Bir avuç patron serve-
tine servet katıyorken, milyonlarca işçi 
aileleriyle birlikte işsiz ve aşsız yaşama-
ya mahkûm ediliyor. Bizler bu kötü gi-
dişe dur demezsek, yarınımız bugün-
den çok daha kötü olacak! Buna bo-
yun mu eğeceğiz? 

Patronlar krizin tüm yükünü işçilerin 
sırtına yıktılar. Sermaye düzeninin ne-
den olduğu krizle birlikte daha da yok-
sullaştık. Doğalgaza, elektriğe, suya, 
ulaşıma, gıda ve diğer ürünlere yağ-
mur gibi zam yağdırıldı. Asgari ücrete 
yaptıkları 31 liralık zamla adeta bizimle 
alay ettiler. İşyerlerindeyse ya sıfır zam 
dayatıldı ya da yüzde 1 veya 2 oranın-
da zamlar yapıldı ücretlerimize. İşten 
atıldıktan sonra iş bulma “şansına” sa-
hip olanlarımız ise, çok daha kötü ko-
şullarda ve çok daha düşük ücretlerle 
çalışmaya başladı. Yani sermaye sa-
hipleri ve onların temsilcileri bizi tam 
anlamıyla felâkete sürüklediler, sürük-
lüyorlar. Son açıklamaya göre, işsizlik 
oranları %14’e ulaşmış bulunuyor. Ya-
ni 3,5 milyon kişi işsiz! Üstelik de bun-
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lar resmi rakamlard�r. Sendikalar�n verdi�i rakamlara 
göre, tam 6 milyon ki�i i�sizlik canavar�n�n a�z�na at�l-
m�� durumda! Genç nüfusta i�sizlik oran� ise, %25! 
Yani patronlar, her dört gençten birini i�sizlik batakl���-
na itmi�lerdir. 

Karde�ler!
Önümüzdeki dönemde i�ten ç�kart�lanlar�n, aç-

l�k ve yoksullu�a itilenlerin say�s� daha da arta-
cak. Patronlar, bugüne kadar “k�sa çal��ma ödene-
�i”ne ba�vurarak ve böylece bizlerin ücretlerinden ke-
silen i�sizlik fonunu ya�malayarak kârlar�n�n dü�mesi-
ni engellediler. Fakat “k�sa çal��ma ödene�i”nin süresi-
nin dolmas�yla birçok i�yerinde toplu halde i�ten at-
malar ba�lad�. Gebze’deki Isuzu ve Akkardan otomo-
tiv fabrikalar�nda ve �zmir’deki Tari� iplik i�letmesinde 
i�ten at�lan yüzlerce i�çi bunun ilk örnekleridir. S�rada 
hangi fabrika ve kaç i�çi var? 

Üstelik de, “k�sa çal��ma ödene�i” kullanan fabrika-
lardan i�ten at�lan i�çiler, i�sizlik sigortas�ndan ya ücret 
alamayacak ya da çok az alabilecek. Çünkü “k�sa ça-
l��ma ödene�i” ��sizlik Sigortas� Fonundan kar��lan�-
yor. Yani patronlar, i�çilerin i�siz kal�nca yararlanaca�� 
ödene�e el koyuyorlar. ��çilerin paras�yla i�çilerin 
ücretlerini ödüyor ve tüm bu sürede i�çileri be-
davadan çal��t�r�yorlar. “K�sa çal��ma ödene�i” 
alan bir fabrikada çal��an i�çi, asl�nda i�siz kal�nca ala-
ca�� i�sizlik ödene�ini alm�� oluyor. Patronlar, bizler 
için olu�turulmu� fonu ya�malad�ktan ve kârlar�na kâr 
katt�ktan sonra bizleri i�sizlik batakl���na itiyorlar. 

Karde�ler!
Krizin ba��ndan bugüne kadar 1 milyondan fazla i�-

çi i�ten at�ld� ve ne yaz�k ki, örgütsüzlükten dolay� ço-
�unluk, boynu bükük bir �ekilde evlerinin yolunu tut-
tu. Ama evlerinin yolunu tutmayanlar da var! Tekel i�-
çileri boyun e�mediler ve küçümsenmeyecek kaza-
n�mlar elde ettiler, mücadeleleri devam ediyor. Akkar-
dan, Esenyurt Belediyesi, Çemen Tekstil, Tari� ve da-
ha birçok i�yerinde i�ten at�lan i�çiler i�ten atmalara ve 

hak gasplar�na boyun e�-
mediler, direnmeye devam 
ediyorlar. ��ten atmalara, 
açl�k ve yoksullu�a itilmeye 
sessiz kalmamal�y�z, boyun 
e�memeliyiz! Çal��t���m�z 
i�yerlerinde sendikam�z 
varsa sendikalar�m�z� 
mü cadele yönünde hare-
kete geçirmeliyiz! Sen-
dikas�z bir i�yerinde ça-
l���yorsak, sendikalara 
ve U�D-DER gibi i�çi ör-
gütlerine gitmeliyiz. ��ten 
at�lmalar kar��s�nda birle�-

meliyiz! Sendikalar�m�z�, ailelerimizi, çevre fabrikalar-
daki i�çi karde�lerimizi mücadeleye ça��rmal�y�z! 

Gün mücadele bayra��n� yükseltme günüdür! Da-
yan��ma ve birlik olma günüdür! S�ran�n bize gelmesi-
ni beklemeyelim! Patronlara kar�� mücadele bayra��n� 
yükselten, direnen i�çi karde�lerimizle mücadeleyi or-
takla�t�ral�m. Bu kavga hepimizin kavgas�d�r. Haklar�-
m�z� korumak ve daha iyi ko�ullarda çal��mak ve ya�a-
mak istiyorsak, s�ran�n bize gelmesini beklemeden bir-
lik olal�m ve mücadele edelim. Güçlerimizi birle�tire-
lim, s�n�f�m�z�n gücünü patronlara bir kez daha göste-
relim! �

Acil Taleplerimiz �çin Mücadeleye!
����ten atmalar durdurulsun, i� saatleri dü�ürülsün, her-

kese 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!
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��çi karde�ler!

Hepimiz gün geçtikçe uzat�lan i� saatlerinden hakl� 
olarak �ikâyet ediyoruz. Gece gündüz demeden yo-

�un bir tempoyla üç kuru� paraya, bitkin dü�ene kadar 
çal��t�r�l�yoruz. Birço�umuz art�k tezgâh ba��nda sabahl�-
yor. �� saatleri uzad�kça b�rakal�m insan gibi ya�amay�, 
e� ve çocuklar�m�z�, kom�u ve akrabalar�m�z� unutur ol-
duk. 

Ama patronlar s�n�f� 8 saat çal��mam�z� dahi az bulu-
yor. Onlara göre i�çiler 10 saat, hatta 12 saatten fazla 
çal��mal�! Zaten çoktand�r birçok sektör ve i�yerinde 8 
saatin çok üstünde çal��ma yapt�r�l�yor. Çal��ma saatleri 
fiilen 10-12 saatin üzerine ç�km�� bulunuyor. Öyle ki üç 
vardiya halinde 8 saat çal��ma neredeyse ortadan kalk�-
yor ve bunun yerini 12 saatlik çal��ma döngüsü al�yor. 
Böylece 8 saatlik yasal çal��ma hakk� fiilen i�çile-
rin elinden al�nm�� oluyor. Patron-
lar�n amac� yasa düzeyinde de bu 
hakk� ortadan kald�rmakt�r. 

Kar�n toklu�una uzun saatler boyu 
çal��mak kölelik de�il de nedir? Bun-
dan dolay� biz i�çiler, i� saatlerinin aci-
len k�salt�lmas�n� istiyoruz. Her i�çinin 
insanca ya�ayabilece�i bir ücret talep 
ediyoruz. Ücretlerimiz dü�ürülmeden, 
i� saatleri k�salt�lmal� ve vardiya say�s� 
artt�r�lmal�d�r. Bizler ömür boyu çal��t�-
��m�z halde, ne dinlenebiliyoruz ne tatil 
yapabiliyoruz. Uzun saatler boyu çal��mak 
bedenimizi yoruyor, ruh sa�l���m�z� sakatl�-
yor. Bir robot gibi, bir makine gibi fabrikan�n dört duvar� 
içinde ömrümüz geçip gitsin istemiyoruz. ��yeri d���nda 
ba�ka bir ya�am oldu�unu biliyoruz ve insanca ya�amak 
istiyoruz. 

�� saatlerinin k�salt�lmas�n� talep etmemiz hayalcilik 
mi? Bilim ve teknolojinin olanaklar� i� saatlerinin k�salt�l-
mas�n� ve herkese i� olana�� sa�lanmas�n� mümkün k�l�-
yor. Böylece toplumda i�siz kimse kalmaz. Üretim kapa-
sitesi 100 y�l öncesiyle kar��la�t�r�lamayacak oranda art-
m��t�r. Art�k bir otomobili üretmek, bir kuma�� dokumak 
veya elbise haline getirmek saniyeler içinde mümkün 
hale gelmi�tir. Otomobil firmalar�n�n üretim band�ndan 
her 80 saniyede bir araba ç�karmakla övünmeleri bunun 
kan�t�d�r. Hiç kimse i�çili�in verimsiz oldu�unu, i�çilerin 
tembel oldu�unu ileri süremez. Gözünü kâr h�rs� bürü-
yen patronlar�n az say�da i�çiyle, çok ama çok büyük 
miktarlarda üretim yapt�rd���n� kendi çal��t���m�z fabrika-
lara bakarak görebiliriz. 

�� saatlerinin dü�ürülmesi, toplumsal bir sorun olan 
i�sizli�i de çözecektir. Ne var ki bizler, ne i� saatlerinin k�-
salt�lmas�n� ne de i�sizli�in önlenmesini patronlardan 

bekleyebiliriz. ��çi s�n�f� yasal 8 saatlik çal��ma hakk�n� 
patronlar�n iyi niyetiyle kazanmad�. 1886 y�l�nda bütün 
dünyada i�çiler i� saatlerinin 14-16 saatten 8 saate dü-
�ürülmesini, patronlar�n ve o günkü yasalar�n her türlü 
engeline ra�men ba�arm��lard�. Yani 8 saatlik çal��ma 
hakk�n� s�n�f�m�z�n önceki ku�aklar� büyük mücadeleler 
vererek kazanm��lard�. �� saatlerinin dü�ürülmesi için ön-
celikle örgütlenmi�, bütün fabrikalarda bu talebi dillen-
dirmi� ve patronlardan bu hakk� almak için s�ms�k� ke-
netlenmi�lerdi. Mitinglerle, yürüyü� ve grevlerle 8 saatlik 
çal��ma hakk�n� bütün dünyaya ilan etmi�lerdi. 8 saatlik 
çal��ma hakk�n�n ba��n� çeken Amerikal� i�çi karde�leri-
mizin slogan� �uydu: “8 Saat Çal��ma, 8 Saat Uyku, 
8 Saat Can�m�z Ne �sterse!” 

Karde�ler!
Bilim ve teknolojinin geldi�i düzey bugün i� saatleri-

nin 4 saate dü�ürülmesini fazlas�yla ola-
nakl� hale getirmi�tir. Ücretler dü�ürül-
meden ve hatta ücretlerde art�� yap�-
larak çal��ma saatlerini 4 saate dü�ür-
mek mümkündür. Böylece dünya ge-
nelinde i�siz olan yüz milyonlarca i�çi 
i�sizli�in pençesinden kurtularak üreti-
me kat�lm�� olacakt�r. Peki, patronlar 
i� saatlerinin dü�ürülmesine, i�sizlere 
i� bulunmas�na niye kar�� ç�k�yorlar? 
Çünkü insanlar�n i�siz, aç ve sefil kal-

mas� onlar�n umurunda de�ildir. Onlar 
yaln�zca kârlar�n� büyütmeyi dü�ünüyor-

lar. Yani patronlar�n kârlar� dü�mesin diye 
milyonlarca i�çi gece gündüz çal���yor ve milyonlarca i�çi 
i�sizlik girdab�nda bo�u�uyor. Milyonlarca insan açl���n, 
hastal���n ve sefaletin kuca��nda ya�am sava�� veriyor. 
��te kapitalizm budur. 

Tüm bu olanaklara ra�men, patronlar çal��ma saatle-
rini azaltmak yerine, tam tersine, 10-12 saate ç�kartm�� 
bulunuyorlar. Bunun nedeni bellidir. Biz i�çiler örgütlü 
de�iliz ve haklar�m�z için mücadele vermiyoruz. Örgüt-
süz oldu�umuz için, s�n�f karde�lerimizin on y�llar önce 
kazand��� 8 saatlik çal��ma hakk�na bile sahip ç�kam�yo-
ruz. E�er tez elden örgütlenip mücadele etmezsek pat-
ronlar 10-12 saatlik çal��ma düzenini yasala�t�racaklar. 
Ama örgütlenip mücadele edersek 8 saatlik çal��ma hak-
k�m�z� koruyabilir ve hatta i� saatlerinin daha da a�a�� 
çekilmesini ve herkese i� sa�lanmas�n� kabul ettirebiliriz. 

�� Saatleri Dü�ürülsün!
Herkese ��!
Herkese �nsanca Ya�anacak bir Ücret!
Fiziki ve Manevi Y�pranmaya Kar�� Herkese 
Yeterli Dinlenme Hakk� ve Serbest Zaman! 

�� Saatleri K�salt�ls�n!
Herkese �� ve �nsanca Ya�ama Hakk�!
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İŞÇİ HAREKETİNDEN

 Direnişteki Akkardan İşçileri

Dostlar! Bizler, Gebze’de bulunan Akkardan fabri-
kasından atılan işçiler olarak, hepimizi bekleyen 

bir tehlikeye işaret etmek istiyoruz. Kriz gerekçe göste-
rilerek 2009 Şubatında işyerimizde “kısa çalışma uy-
gulaması” başlatılmıştı. Hiçbir arkadaşımızın işini kay-
betmemesi şartıyla bunu kabul etmiştik. İşyerimizde 
kısa çalışma uygulaması, altışar aylık iki dönem halin-
de uygulandı. 2010 Şubatı sonunda bu uygulama son 
bulacaktı. Patron verdiği sözleri hiçe saydı ve ay so-
nunda 109 işçiyi kapının önüne koyarak işsizliğin ku-
cağına itti. 

Önce bizleri bir aylık ücretli izne çıkaran patron, ar-
dından işten atılma tebligatlarını noter kanalı ile evleri-
mize yolladı. Bu şekilde hem fabrikada çalışmaya de-
vam eden işçi kardeşlerimizle hem de işten atılan di-
ğer işçilerle bir araya gelmemizi engellemeye çalıştı. 
Böyle bir oldu-bittiyle karşılaşan bizler, tabii ki bu hak-
sızlığı kabul etmedik ve bir araya gelerek en doğal 
hakkımız olan çalışma hakkımızı savunmak için diren-
meye karar verdik. 
İlk iş olarak komitelerimizi oluşturduk. Bu saldırının 

aynı zamanda sendikayı tasfiye etme amacı taşıdığı bi-
linciyle mücadelemize başladık. Bu saldırıların sadece 
bizim işyerimizle sınırlı olmadığının ve olmayacağının 
farkındaydık. Örneğin, bizim hemen ardımızdan Isuzu 
fabrikasından 220 işçi arkadaşımız aynı saldırıyla yüz 
yüze kaldı. Peşinden Tariş’te çalışan 600 işçi kardeşi-
miz de aynı akıbetle karşılaştı. Patronların derdi, iki 
dönem kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp 
sonra da işçileri kapının önüne koymakmış! 

İşçi sınıfı olarak, sıranın bize gel-
mesini beklemek-

sizin hazırlıklara girişmeli, krizi kendileri için bir fırsata 
çevirmeye çalışan patronlara karşı tek vücut olarak 
mücadele yürütmeliyiz. Ancak bu şekilde krizin fatura-
sının bize çıkarılmasını önleyebiliriz. Kısa çalışma öde-
neği kullanan patronlar, işsizlik sigortası fonunda biri-
ken paralarımızı gasp ederek işçilik maliyetlerini dü-
şürdüler ve kârlarını arttırdılar. Şimdi de bizleri işten 
atarak yerimize daha düşük ücretlerle çalıştırabilecek-
leri yeni işçiler almak istiyorlar. Ya da henüz işten at-
madıkları işçilere sıfır zam dayatıyor ve karşılığını öde-
meyecekleri fazla mesailere zorluyorlar. Hiçbir patron 
yüksek kârlar elde ettiği yıllar boyunca bizlere fazladan 
ödeme yapmadı. Şimdi ise zararlarını bizim sırtımıza 
yıkmaya hakları yok. 2003’te bu fabrikayı Sabancı 
Holding’den satın alan patron, 2008 yılında, sırtımız-
dan kazandıkları ile yine Sabancı Holding’den 
Bossa’yı satın aldı. Bir de karşımıza geçmiş krizi gerek-
çe göstererek bizleri kolayca işsizliğe terk edebileceğini 
sanıyor.

Akkardan, Isuzu ve Tariş işçisine yapılan bu sal-
dırılar, yarın diğer fabrikalarda da gündeme gelecektir. 
Eğer patronlara gerekli tepkiyi gösteremezsek kaçınıl-
maz olarak sizler de benzer sonuçlarla karşılaşacaksı-
nız. Bu yolla patronlar aynı zamanda sendikal örgütlü-
lüğü tasfiye etmek istiyorlar. Patronlar tarafından yürü-
tülen bu saldırılar, ne tek bir işyerine ne de tek bir sen-
dikaya yöneliktir. Bu saldırılara karşı militan bir ruhla 
mücadele yürütmeliyiz. Tüm sendikaları göreve çağırı-
yoruz! Tekel işçilerinin başlattığı mücadeleyi yükseltme 
sırası bizde! Gün birlik olma günüdür! Gün mücadele 

günüdür! Gün sınıf dayanışmasını örgütle-
me günüdür!

Akkardan İşçilerinin Çağrısı!
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yüze kaldı. Peşinden Tariş te çalışan 600 işçi kardeşi-
miz de aynı akıbetle karşılaştı. Patronların derdi, iki 
dönem kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp 
sonra da işçileri kapının önüne koymakmış! 

İşçi sınıfı olarak, sıranın bize gel-
mesini beklemek-

mücadele yürütmeliyiz. Tüm sendikaları göreve çağırı-
yoruz! Tekel işçilerinin başlattığı mücadeleyi yükseltme 
sırası bizde! Gün birlik olma günüdür! Gün mücadele

günüdür! Gün sınıf dayanışmasını örgütle-
me günüdür!

işçi dayanışması   •   15 Mart 2010   •   no: 24www.uidder.org
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��Ç� HAREKET�NDEN

Tekel ��çilerinin 
Mücadelesi Sürüyor
Tekel i�çileri Ankara’daki direni�lerine 78. gü-

nünde geçici bir süreli�ine ara verdiklerini 
aç�klad�lar. Direni� çad�rlar�n� sökme karar�n� Tek 
G�da-�� yöneticileri ald�. 2 Mart günü Mustafa 
Türkel, sendikac�lar�n ald��� karar� direni� alan�nda 
aç�klad���nda, i�çilerin bir bölümü “çad�rlar kala-
cak, direni� sürecek” sloganlar�yla kendilerine da-
yat�lmak istenen karara tepki gösterdiler. 

Tekel direni�çisi i�çiler, çad�rlar�n�n sökülmesinin 
buruklu�unu, bir i�çi karde�lerinin trafik kazas�nda 
hayat�n� kaybetmesinin ac�s�n� ve Dan��tay’�n 
4/C’ye ba�vuru süresini uzatma karar�n�n sevincini 
bir arada ya�ad�lar. Dan��tay’�n iptal karar�yla bir-
likte i�çiler, “kazan�na kadar” mücadeleye devam 
etme kararl�l���n� bir kez daha aç�klad�lar. 3 Mart 
günü direni�çi kad�n ve erkek i�çiler sendikac�lar�n 
ald��� karar do�rultusunda, geldikleri illere geri 
döndüler. Sendikan�n bundan sonraki eylem takvi-
mine göre, i�çiler 1 Nisan günü bin ki�iyle yeniden 
Ankara’da bulu�acak ve yeni eylem kararlar�n� 
aç�klayacaklar. 

Ya�ad�klar� kentlere geri dönen i�çiler eylemle-
riyle hükümeti protesto etmeye devam ediyorlar. 
Mu�’ta AKP Genel Ba�kan Yard�mc�s� Abdulkadir 
Aksu yumurta at�larak protesto edildi. Tekel i�çileri 
Adana, �stanbul, �zmir gibi �ehirlerde süren grev ve 
direni�leri ziyaret ediyorlar. 1 Nisan gününe kadar 
bo� oturmayacaklar�n� ifade eden Tekel direni�çisi 
i�çiler, 78 günlük eylemin muhasebesini yapmak 
ve Ankara’ya daha güçlü dönmek istediklerini 
ifade ediyorlar. Konu�tu�umuz Tekel i�çileri, 
“en büyük eksikli�imiz iyi bir haz�rl�k yapma-
dan, bir i�çi komitemiz olmadan, sürece mü-
dahale edebilecek iller aras�nda bir koordinas-
yon sa�lamadan mücadeleye giri�mekti” dediler. 
Direni�çi i�çiler “sendika biziz” di-
yorlar ve uzla�mac� anlay��la hare-
ket eden sendikac�lar� ele�tiriyor-
lar. Direni�çi i�çiler bundan sonra-
ki süreçte inisiyatifi ele alarak, di-
reni�in kaderi hakk�nda söz sahibi 
olacaklar�n� belirtiyorlar. 

Daha öncesi bir yana, 2 y�l bo-
yunca sendika yöneticilerinin sür-
dürdü�ü kahredici suskunlu�un 
ard�ndan, Ankara’da 78 gün bo-
yunca direnen Tekel i�çileri, müca-
dele edildi�inde nelerin ba�ar�labi-
lece�ini ortaya koydular. Tekel di-
reni�inin ba�ar�s� için, bütün i�çile-
rin dayan��ma ve mücadeleyi hep 
beraber yükseltmesi gerekiyor. �

Tari�’te ��çi K�y�m� 
ve Direni�
Tari�’e ba�l� Çi�li iplik fabrikas�nda 600 i�çi i�ten at�ld�. 

��ten atma gerekçesi ise kriz! K�sa çal��ma ödene�in-
den yararlanma süresinin dolmas�yla 1 Mart günü fabri-
kaya gelen 600 i�çi, fabrikan�n tasfiye edildi�ini ve i�ten 
ç�kar�ld�klar�n� ö�rendiler. ��çiler sabah i�ba�� yapmak için 
gittiklerinde kar��lar�nda polisi buldular. ��çilerin fabrikaya 
girmelerine polis izin vermedi. K�sa süren gerginli�in ar-
d�ndan, i�çiler fabrikan�n konferans salonunda topland�lar 
ve burada bir de�erlendirme yapt�lar. Sürekli eylem karar� 
alan i�çiler, haklar�n� al�ncaya kadar mücadele edecekleri-
ni ilan ettiler. ��yerinde örgütlü olan TEKS�F sendikas� yö-
neticileri de i�çilerin yan�nda olduklar�n� aç�klad�lar. 

��çilerin ba�latt��� direni� sürerken, Ankara’dan çad�rla-
r�n� söküp �zmir’e gelen Tekel i�çilerinin ilk u�ra�� yer de 
Tari� oldu. Büyük bir co�kuyla kucakla�an Tekel ve Tari� 
i�çileri hep birlikte direni� mesaj� verdiler. Patronlar ve 
devlet krizin faturas�n� i�çilere kesmeye devam ederken i�-
sizlik ç�� gibi büyüyor. K�sa çal��ma ödene�inden yararla-
nan fabrikalar, bu hakk�n dolmas�yla birlikte i�çileri toplu 
olarak kap�n�n önüne koyuyor. Uzla�mac� sendikac�lar ise, 
k�sa çal��ma ödene�inin sonunda i�çi k�y�m� ya�anaca��n� 
bildikleri halde bu temelde i�çileri bilgilendirip bir haz�rl�k 
yapm�yorlar. ��çileri mücadeleye ça��rm�yorlar. Sald�r�la-
r�n h�z kazand��� bu dönemde, Tekel, Akkardan, Tari� gibi 
örnekler, i�çi s�n�f�n�n taban örgütlülükleri arac�l���yla bir 
araya gelerek sendikalar� mücadeleye zorlamas�n�n ve 
patronlar�n kar��s�na dikilmesinin yak�c� zorunlulu�unun 
en yak�n ispat�d�r. �

el i�çileri, 
k yapma-
ürece mü-
koordinas-
ekti” dediler. 
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Belediye ��çileri Direniyor
��ten at�lan Esenyurt Belediyesi i�çileri, belediye 

önündeki direni�lerine devam ediyorlar. ��çilerin sen-
dikala�ma hakk�n� yok etmek isteyen belediye yöneti-
mi, i�çilere bask� yaparak sendikadan istifaya zorluyor. 
�stifay� kabul etmeyen i�çileri belediye yönetimi keyfi 
nedenlerle i�ten at�yor. ��e iade davas�n� kazanan 7 i�-
çinin i�e geri dönmesinden hemen sonra, belediye yö-
netimi yeni bir tensikat dalgas� ba�latt�. Ve i�ten at�lan-
lar�n say�s� 41’e yükseldi. ��çiler sonuna kadar müca-
dele edeceklerini söylüyorlar ve 28 Mart Pazar günü 
saat 13.00’da Esenyurt’ta düzenleyecekleri mitinge 
haz�rlan�yorlar. Bütün s�n�f dostlar�ndan mitinge güç 
vermelerini bekliyorlar. Sendikas�zla�t�rma, i�ten atma 
ve ta�eronla�t�rma sald�r�lar� belediyelerde art�yor. 
Ata�ehir Belediyesi’nde çal��an Genel-�� üyesi i�çiler 
de, hak gasplar�na kar�� greve haz�rlan�yorlar. 

Deri ��çileri Kazand�
Deri-�� sendikas�na üye Ada Deri’de çal��an 4 i�çi, 

patronun i�ten ç�karma sald�r�s�na direni�le kar��l�k 
verdi. Direnen i�çilere sendikalar�ndan ve i�çi örgütle-
rinden destek eksilmedi. Ada Deri’de çal��an i�çilerin 
de deste�i gelmeye ba�lay�nca patron k�sa zamanda 
geri ad�m atarak i�çileri yeniden i�e ald�. Ada Deri i�çi-
leri, Tuzla deri havzas�nda küçük ama önemli bir ba-
�ar� elde ettiler. 

Tekstil ��çileri Direniyor
Çemen Tekstil i�çilerinin grevi 12 Ocaktan bu yana 

tüm bask�lara ra�men Gaziantep’te sürüyor. D�SK/
Tekstil Sendikas�na üye olan i�çilerin grevleri yakla��k 
iki ayd�r devam ediyor. Polis i�çilerin grev çad�r� kur-
mas�na izin vermiyor ve patronun yasad��� �ekilde i�çi 
çal��t�rmas�na, yani grev k�r�c�l��� yapmas�na göz yu-

muyor. �stanbul Arnavutköy’de 

bulunan 60 Cano Tekstil i�çisinin hak alma mücadele-
si de sürüyor.

Metal ��çileri Direniyor
Metal i�kolunda, özellikle de Birle�ik Metal-�� sendi-

kas�n�n yürüttü�ü grev ve direni�ler devam ediyor. 
Otomotiv yan sanayinde patronlar�n sendika dü�man-
l��� krizle birlikte h�z kazand�. Bursa’da Asemat, 
�zmir’de Eko Depar ve Mahle-Mopisan, Düzce’de Ne-
ma Makine, Çorlu’da Daiyang, Gebze’de Akkardan 
ve �stanbul’da Sinter Metal i�çilerinin direni�leri sürü-
yor. 

Nakliyat ��çileri Direniyor
Nakliyat sektöründe TÜMT�S ve Nakliyat-�� üyesi 

i�çilerin mücadeleleri devam ediyor. Balnak Lojistik’te 
çal��an i�çiler Nakliyat-�� sendikas�na üye olduklar� 
için, Azim Kargo i�çileri de TÜMT�S’e üye olduklar� 
için i�ten at�lm��lard�. Göçmen i�çilerin çal��t�r�ld���, i� 
güvenli�i ve sigorta hakk�n�n olmad��� nakliyat sektö-
ründe i�çilerin mücadelelerinin ba�ar�ya ula�mas� çok 
önemlidir. 

�n�aat ��çileri Direniyor
Marmaray projesinde çal��an ve haklar�n� alama-

yan i�çilerin mücadelesi sürüyor. Ta�eron �irketin bü-
rosunu i�gal eden i�çiler, ayr�ca çe�itli eylemler yap�-
yorlar. 10 Martta Taksim’de bir yürüyü� gerçekle�tiren 
i�çiler, haklar�n� alana kadar mücadele devam etmekte 
kararl�lar. 

Devam eden grev ve direni�lerde i�çiler sendikac�-
lar�n ilgisizli�i, dayan��ma eylemlerinin yetersizli�i, po-
lisin ve mahkemelerin engellemeleriyle bo�u�uyorlar. 
Bir de buna maddi olanaks�zl�klar ekleniyor. Oysa mü-
cadelelerin kazan�mla sonuçlanmas� için sendikalar�n 
üzerlerine dü�en görevleri yap�p dayan��may� büyüt-
meleri gerekiyor. Ayr�ca süren direni�lerin ortakla�t�r�l-
mal� ve güçlendirilmelidir. �

��çi Mücadeleleri Sürüyor
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çal��t�rmas�na, yani grev k�r�c�l��� yapmas�na göz yu-
muyor. �stanbul Arnavutköy’de

cadelelerin kazan�mla sonuçlanmas� için sendikalar�n 
üzerlerine dü�en görevleri yap�p dayan��may� büyüt-
meleri gerekiyor. Ayr�ca süren direni�lerin ortakla�t�r�l-
mal� ve güçlendirilmelidir. �
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Türkiye’nin birçok �ehrinde irili ufakl� birçok grev ve direni� devam ediyor. Patronlar�n i�çilerin haklar�na dönük giri�tikleri 
sald�r�lara ve hak gasplar�na kar��, i�çiler bütün olumsuzluklara ra�men direnmeye devam ediyorlar. 
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Avrupal� i�çi karde�lerimiz sermayenin sald�r�lar�na 
hayat� durduran grevlerle yan�t veriyorlar. Almanya, 

Fransa, Portekiz, �spanya ve Yunanistan’da pe� pe�e ya-
�anan grevlerde, i�çi s�n�f� sermayenin sald�r�lar�na sessiz 
kalmayaca��n� hayk�r�yor. Özellikle Yunanistan’da ya�a-
nan grevler, i�çi s�n�f�n�n gücünü ortaya koymas� bak�-
m�ndan çok önemlidir. 

PASOK hükümetinin krizin faturas�n� i�çilere kesme 
planlar�n� aç�klamas�n�n ard�ndan Yunanistan i�çi s�n�f� 
birbiri ard�na kitlesel grevler ve protesto gösterileri dü-
zenliyor. Hükümetin planlar� aras�nda, kamu çal��anlar�-
n�n maa�lar�n� dondurmak, ikramiyeleri kald�rmak, vergi 
oranlar�n� artt�rmak, ek vergiler uygulamak, emeklilik 
ya��n� yükseltmek gibi i�çi s�n�f�na yönelik sald�r�lar yer 
al�yor. ��çi s�n�f� ise “Biz kurban de�iliz, krizin faturas� 
zenginlere!” diye hayk�rarak, hükümetin planlar�n� haya-
ta geçirmesine sessiz kalmayaca��n� gösteriyor. 

10 ve 24 �ubatta gerçekle�tirilen genel grevler Yuna-
nistan’da ya�am� gerçek anlam�yla felç etmi�ti. Ancak bu 
grevlerden yeterince ders almam�� olacak ki, Papandreu 
hükümeti Mart ay� ba��nda sald�r� plan�n�n maddelerini 
somutlayarak ilan etti. Bunun üzerine on binlerce i�çi 
yeniden sokaklara döküldü. ��çi kitlelerin patlayan öfkesi 
kar��s�nda, ülkenin en büyük iki sendikas� olan Kamu 
Çal��anlar� Konfederasyonu (ADEDY) ile ��çi Sendikalar� 
Federasyonu (GSEE), daha önce 16 Martta gerçekle�ti-
receklerini duyurduklar� genel grevi 11 Marta çekmek 
zorunda kald�lar. 

11 Marttaki greve 2 milyondan fazla i�çi kat�ld�. Ge-
nel grev süresince toplu ta��ma tümüyle durdu, hastane-
lerin yaln�zca acil servisleri çal��t�, okullar kapand�, dev-
let daireleri hizmet vermedi. Grev günü gazeteler ç�k-
mazken, hava ve deniz ula��m� da durduruldu. Selanik 
ve Atina’da gerçekle�tirilen yürüyü�lere on binlerce i�çi 
kat�l�rken, polisin bir bölümü de greve destek verdi ve 
göstericileri alk��larla selamlad�. Türkiye’deki “çevik kuv-

vet” benzeri polis timleriyse ba�kent Atina’da protestocu 
i�çilere biber gazlar�yla sald�rd�. 

Yürüyü� boyunca kendi taleplerini hayk�ran i�çilere 
ö�renciler de destek verdi. Emekçiler, binalara ast�klar� 
pankartlarla grevcilerin yan�nda olduklar�n� gösterdiler. 
Bir binaya as�lan pankartta yaz�l� �u slogan, Yunanistan 
i�çi s�n�f�n�n sald�r�lar kar��s�ndaki direni� kararl�l���n� da 
özetliyordu: “Daha fazla fedakârl�k yok, sava�a kar�� sa-
va�!” Yunanistan i�çi s�n�f� sermayenin sald�r�lara 
boyun e�meyerek ve direnme iradesi göstererek 
tüm s�n�f karde�lerine yol gösteriyor. �

Banglade�’te bir tekstil fabrikas�nda ç�kan yang�nda 
14’ü kad�n olmak üzere en az 21 i�çi öldü, 30 i�çi 

yaraland�. 25 �ubatta meydana gelen yang�nda, i�çiler 
kap�lar kilitli oldu�u için içerde mahsur kald�lar. Yo�un 
dumandan dolay� nefes alamayan i�çiler kaçacak yer 
bulamad�lar ve zehirlenerek alevler aras�nda can verdi-
ler. 

Gazipur bölgesindeki bu fabrikada �sveç moda zinci-
ri H&M için kazak ve h�rka üretiliyordu. Katliam�n ar-
d�ndan H&M hemen kendini aklamaya giri�ti. Firma 
ad�na yap�lan aç�klamada utanmadan �unlar söylendi: 
“Bildi�imiz kadar�yla bu korkunç kaza kötü çal��ma ko-
�ullar�ndan ya da yetersiz güvenlik önlemlerinden kay-
naklanmam��t�r.” 

Tekstil sektöründe ço�u kad�n olmak üzere yakla��k 
2 milyon i�çinin çal��t��� Banglade�’te i�çiler bu dram� 
ilk kez ya�am�yorlar. Dünyan�n konfeksiyon atölyesi 
olarak adland�r�labilecek olan bu ülkede, çal��ma ko�ul-
lar� son derece kötü, i� güvenli�i önlemleri al�nm�yor ve 
gerekli denetimler yap�lm�yor. Bu yüzden, 1990 y�l�nda 
240’tan fazla tekstil i�çisi hayat�n� kaybetti. 2006’da yi-
ne bir tekstil fabrikas�nda ç�kan yang�nda 54 i�çi öldü, 
100’den fazlas� yaraland�. Fabrika sahibinin derhal tu-
tuklanmas�n� ve ölen i�çilerin ailelerine ve yaralanan i�-
çilere tazminat ödenmesini talep eden sendikalar, üç 
günlük yas ilan etiler. Ayr�ca sendikalar güvenli çal��ma 
ko�ullar� için de bir kampanya ba�latt�lar. �

Banglade�’te 21 Tekstil ��çisi Yanarak Can Verdi

Yunanistan ��çi S�n�f� Krizin Faturas�n� Reddediyor!S�n�f� Krizin Faturas�n� Reddediyor!
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Fabrikalar� önünde i�ten ç�kar�ld�klar� günden bu 
yana direnen Akkardan i�çilerine, direni�lerinin 

18. gününde U�D-DER’li i�çiler olarak bir dayan��ma 
ziyareti düzenledik. Gebze ve �stanbul’dan otobüslerle 
gelen U�D-DER üyesi i�çiler, direni� alan�na “At�lan 
��çiler Geri Al�ns�n”, “Akkardan ��çisi Yaln�z 
De�ildir” sloganlar� e�li�inde yapt�klar� yürüyü�le gir-
diler. Bu ziyarete ESP, ÖDP, Kristal-��’te örgütlü Cam 
Elyaf ve Duravit i�çileri, Petrol-�� ve Emekli-Sen tem-
silcileri, Tuzla deri ve tersane i�çileri, E-Kart’ta direni�-
te olan, ABB, Bayer, Bilkar, Yap�teknik fabrikalar�nda 
çal��an i�çiler de destek verdiler. 

Havan�n so�uklu�u, içilen çaylar ve i�çilerin kay-
na�mas�yla yok oldu. Bir Akkardan direni�çisi, haz�rla-
nan platformdan ziyaretçi i�çileri selamlad�ktan sonra, 
Kemal Türkler E�itim ve Kültür Vakf� ad�na Sebahat 
Türkler’in Akkardan i�çilerine gönderdi�i dayan��ma 
mesaj�n� okudu. Ard�ndan söz, Akkardan Direni� Ko-
mitesi ad�na Bayram Y�lmaz’a verildi. Patronun i�ten 
atma sald�r�s�na 10 �ubattan bu yana direni�le kar��l�k 
verdiklerini belirten Y�lmaz, “henüz yolun ba��nday�z, 
direni�ten ve i�çi s�n�f�n�n mücadelesinden ö�renece�i-
miz çok �ey var” dedi. “Bugün iki mutlulu�u bir arada 
ya��yorum, ilk olarak Akkardan’da direni�çi bir i�çi 
olarak onurumla direnmekten, ikinci olarak da U�D-
DER’li bir i�çi olmaktan mutluluk duyuyorum” sözle-
riyle dile getirdi duygular�n�. Patronun kriz bahanesine 
inanmad�klar�n� söyledi ve “hakk�m�z olan� almay� ö�-
renmeli, i�, onur ve insanl���m�z için direnmeye de-
vam etmeliyiz” diyerek konu�mas�n� bitirdi. Direni� 
alan�, Bayram Y�lmaz’�n konu�mas�n� “Birle�en ��çiler 
Yenilmezler” slogan� ile destekledi. 

U�D-DER ad�na bir kad�n i�çi söz ald� ve duygular�-
n� �öyle dile getirdi: “12 y�l evvel bir direni� ya�ad�m, 
12 y�l sonra bugün yine bir direni�teyim. Bunun bir 
tek nedeni var: �lk direni�imde U�D-DER’i var eden ��-
çi Öz E�itim Gruplar�n�n yapt��� bir ziyarette onlarla 

tan��mamd�r. �lk direni�ime, 4 ayl�k çocu�umu evde 
b�rakarak kat�l�yordum. �imdi o�lum 12 ya��nda ve 
burada yan�mda. ��çi e�lerine sesleniyorum. Çocukla-
r�n�z�n gelece�i için direni�e destek olun, Akkardan’da 
e�leriniz ve çocuklar�n�zla birlikte, yan yana olursak 
kazanabiliriz.” 

Direni�çi aileleri ad�na söz alan Zekiye Y�lmaz, “Bir 
i�çi e�i olarak daima direni�çi i�çilerin yan�nda olaca-
��m! U�D-DER Kad�n Komisyonu ile beraber direni�çi 
i�çilere ev ziyareti yap�yoruz. ��çi e�leri bir araya gel-
meli. Akkardan patronu sadece 97 i�çiyi de�il 97 aile-
yi i�ten atm�� oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar 
Gününden ders alaca��z. Kazanana kadar mücadele 
edece�iz. Hakl� mücadelelerinde e�lerimizin, çocukla-
r�m�z�n yan�nda yer almal�y�z” dedi.

Etkinli�in devam�nda U�D-DER Müzik Grubu, i�çi 
�ark�lar�, türküler ve mar�larla direni� yerini bayram 
yerine çevirdi. Dinletinin ard�ndan direni�çi bir i�çi ço-
cu�u ile 620 gündür grevde olan E-Kart i�çisi birer ko-
nu�ma yapt�lar. Konu�malar�n ard�ndan U�D-DER ��çi 
Tiyatrosu, Hamdolsun Örgütlüyüz adl� oyunu ser-
giledi. 

U�D-DER, di�er direni�lere oldu�u gibi Akkardan 
direni�ine de destek olmaya devam ediyor. Akkardan 
i�çilerinin i�e geri dönme mücadelesi, i�ten at�lan, zo-
runlu izinlere ç�kart�lan ve k�sa çal��ma ödene�ine 
mahkûm edilen i�çilere önemli bir örnek te�kil ediyor. 
Bölgede birçok fabrikada uygulanan benzeri sald�r�lar� 
geri çevirmenin yolu Akkardan i�çilerinin yükseltti�i 
direni� bayra��n� sahiplenmekten geçiyor. ��çilerin, 
i�çi ailelerinin, sendikalar�n, i�çi örgütlerinin 
ve bütün s�n�f dostlar�n�n dayan��ma içine gir-
mesi gerekiyor. Patronlar�n sald�r�s� bugün Akkar-
dan i�çilerine, yar�n hepimizedir. E�er bizler Akkardan 
direni�ini sahiplenir ve desteklersek, kazanan hem Ak-
kardan i�çileri hem de bizler olaca��z. �

Akkardan Direni�ine U�D-DER Deste�iAkkardan Direni�ine U�D-DER Deste�i
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü an-
mak üzere derneğimizin bütün temsilciliklerin-

de “Emekçi Kadınlar Şenliği” gerçekleştirildi. 
Kadınıyla erkeğiyle patronlar sınıfına karşı mücadele 
yürüten işçi kardeşlerimiz, bu etkinlikte de bir kez daha 
mücadele duygularını tüm dostlarımızla birlikte paylaş-
tılar. Emekçi kadın kardeşlerimiz mücadelenin simgesi 

olan kızıl karanfillerle karşılandılar.
Etkinliklerimiz, dernek faaliyetlerimizin tanıtıldığı si-

nevizyon gösterimi ve dernek adına yapılan konuşma-
larla başladı. Dernek temsilcilerimiz yaptıkları konuşma-
larda, emekçi kadınların her alanda ezildiklerine değine-
rek örgütlenme ve mücadele çağrısı yaptılar. 

UİD-DER Müzik Grubunun söylediği marşlar ve tür-
küler eşliğinde etkinliğimiz devam etti. İşçi kardeşlerimiz 
duygularını ve düşüncelerini Sınıf Kürsüsünde dile ge-
tirdiler. Kadın işçiler, kadın olmalarından dolayı işyerle-
rinde ve yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunları 

anlattılar. Kadınların yaşadığı esas sorunların er-
keklerden değil kapitalist sistemden kaynaklandı-
ğını, kadınların ezilmesine kapitalizmin yol açtı-
ğını vurgulamaları önemliydi. Bir işçi kadın, UİD-DER’le 
mücadeleye atılan eşinin nasıl değişime uğradığını, bir-
birlerine olan ilgi ve sevgilerinin nasıl arttığını gururla 
anlattı. Genç işçi kadınların, annelere seslenerek, çocuk-
larını mücadeleden alıkoymamalarını, mücadele eden 
kadınların özgüveninin arttığını ve UİD-DER’in güven 
veren büyük bir okul olduğunu söylemeleri anneler üze-
rinde de etkili oldu. Ve annelerin de peşpeşe kürsüye çı-
karak kadın ve erkeklerin eşit olması gerektiğini, kadınla-
rın bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini söylemeleri ve 
kadınlara saygı duyulmasını istemeleri oldukça anlamlıy-
dı. 60-65 yaşlarındaki annelerimizin kürsüye çıkma ce-
sareti göstererek bu şekilde konuşmaları herkesi çok etki-
ledi ve büyük alkış aldı. Etkinliklerimiz, söylenen şarkılar 
ve çekilen halaylarla sona erdi. 

UİD-DER’de Emekçi Kadınlar Şenliği

Bültenimiz İşçi Dayanışması’nı fabrika önlerinde, 
işçi mahallelerinde ve direniş alanlarında işçi 

kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Dünya-
da ve Türkiye’de yaşanan mücadele deneyimlerini 
tüm işçilere ulaştırmayı amaçlayan bültenimizin bu 
sayısını Ankara’da Tekel işçilerine ve Tuzla’da 
Tersane işçilerine de ulaştırdık.

Tekel işçileri için direnişlerinin 68. gününde başla-
yan ve iki gün devam eden Tekel İşçileriyle Dayanış-
ma Nöbeti boyunca bütün direniş çadırlarına bülteni-
mizi ulaştırdık. Tekel işçilerinin mücadelesi her çadırı 
adeta ısıtmıştı. Yaptığımız sohbetlerde yaşadıkları so-
runları ve deneyimlerini aktardılar. Bizler de yürüt-
tükleri mücadelenin işçi sınıfı için çok önemli olduğu-
nu, dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşan-
makta olan mücadelelerin ortaklaştırılması gerektiğini 
ifade ettik.

Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan RMK tersane-
si önünde yaptığımız dağıtımda, birçok tersane işçi-
siyle sohbet etme olanağımız oldu. Dok Gemi-İş’te 
örgütlü olan işçi kardeşlerimiz, ücretlerine yapılan 
yüzde 4’lük zamdan hiç memnun olmadıklarını, sen-
dikalı oldukları halde birçok işçi arkadaşlarının işten 
çıkarıldığını anlattılar. 

Patronlar sınıfı işçi kardeşlerimize pervasızca saldı-
rıyor. Amaçları bizi krizin faturasını sessiz sedasız 
ödemeye razı etmek. Oysa bizler sadırılara engel ol-
mak istiyorsak, her alanda birleşmeli ve mücadeleyi 
büyütmeliyiz. 

İşçi Dayanışması Direniş
Çadırlarında ve Fabrikalarda

İşçileri bilinçlendirmeye ve örgütlü bir güç haline getirme-
ye çalışan derneğimiz, tüm temsilciliklerinde “İşten 

Atılmalara Karşı Neler Yapmalıyız?” seminerleri gerçekleş-
tirdi. Pek çok sektörden işçinin katıldığı etkinliklerin ilk bö-
lümünde yasal haklarımızın neler olduğu madde madde 
anlatıldı. İşten atılma durumunda neler yapmak gerektiğini 
hem sunucularımız hem de daha önce işten atılan arkadaş-
lar dile getirdiler. “Aramızda hiç işten kovulan oldu mu?” 
sorusunun cevabını havaya kalkan eller yanıtladı, salonu-
nun %90’ı daha önce işten atılmıştı.

Yasalara göre patronlar işçiyi kafasına göre işten çıkarta-
maz. Ama çıkarmıyorlar mı? Evet, çıkarıyorlar. Peki nere-
den alıyorlar bu hakkı? Elbette ki işçilerin örgütsüzlüğün-
den! İş yasasına göre, patronun işçiyi işten atması için, işçi-
nin ona küfretmesi, işyerinden bir şey çalması, makinelere 
zarar vermesi vb. gerekiyor. Oysa birçok işçi arkadaşımız 
işten atılmıştı ve hiçbirinin atılış sebebi bu gerekçeler 
değildi. İşsiz kalmamızın, tazminatımızı ve bütün hakları-
mızı patronlara bırakıp boynumuzu büküp gitmemizin se-
bebi örgütsüz oluşumuz ve haklarımızı bilmiyor olmamız-
dır. Bunları bilmek gerekiyor. Ama daha da önemlisi ör-
gütlü olmak gerekiyor. 

UİD-DER’in hazırladığı etkinlikler biz işçilerin haklarını 
öğrenmesine, işçilerin deneyimlerini birbiriyle pay-
laşmasına ve örgütlenmeye güç veriyor. Etkinlikleri 
bizzat işçiler hazırlıyor. Bütün işçi kardeşlerimizi UİD-
DER’in çalışmalarına davet ediyoruz. Biz işçiler güçlerimizi 
birleştirmeli, sınıfımızın kurtuluşu için birlikte mücadele et-
meliyiz. 

İşten Atmalara 
Boyun Eğmeyelim!
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 �Bostanc�’dan bir kad�n i�çi

Merhaba, kad�n ve erkek i�çi karde�lerim. 8 Mart 
Dünya Emekçi Kad�nlar Günü’nün yüzüncü y�l� 

kutlan�yor. 8 Mart vesilesiyle sizlere seslenmek ve kad�n-
lar�n ortak sorunlar�n� payla�mak istiyorum. Ben metal 
sektöründe çal��an bir i�çi kad�n�m. Y�llard�r da fabrika-
larda i�çilik yap�yorum. Ayn� zamanda bir anneyim. 
Dolay�s�yla sorumluluklar�m ve i� yüküm biraz daha a��r. 
Anneyim dedim, evet ama anne olma duygusunu bile 
tam olarak ya�ayamad�m diyebilirim. Çünkü çocu�um 
henüz 2,5 ayl�kken tekrar i�e ba�lamak zorunda kald�m. 
Kim istemez ki çocu�unun yan�nda olabilmeyi, bebekli-
�inin her bir an�n� birlikte ya�ayabilmeyi. Ama biz i�çi 
kad�nlar�n böyle bir “lüksü” yok. Bizler de e�lerimizle 
birlikte çal��mak zorunday�z. Asgari ücretin ne kadar 
oldu�unu her birimiz biliyoruz. Böyle bir ücret ile 
bir evin giderlerini kar��layabilmek mümkün mü? 
Bu nedenle de do�um sonras� ücretli olan 1,5 ayl�k 
iznimizi kulland�ktan hemen sonra i�ba�� yapmak 
zorunda kal�yoruz. Ya da 6 ayl�k 
ücretsiz izin alabiliyoruz. Ama 
eve giren asgari ücretle 6 ay 
idare edebilirseniz ve tabii 
patronunuz size 6 ay izin ver-
meyi kabul ederse. Genelde 
do�um izninde olan kad�nlar, 
çocuk dünyaya getirmenin 
cezas�n� i�sizlik olarak ödüyor-
lar. Patron, do�um sonras�nda 
günde 1,5 saat ücretli süt izni vermek 
zorunda. Veya bu izinleri birle�tirerek haf-
tada bir gün izin verebilir. Tabii ki bu patronlar�n i�ine 
gelmiyor ve izin vermemek için i�imize son veriyorlar. 

Ayn� zamanda biz kad�n i�çiler olarak patronlar�n bu 
kirli düzeninde iki kat daha eziliyor ve sömürülüyoruz. 
Patronlar�n sömürüsünün d���nda, hayat�n her alan�nda, 
yani i�yerinde, sokakta ve evde kad�n olmam�zdan kay-
nakl� cinsiyet ayr�mc�l���na u�ruyoruz, ikinci s�n�f insan 
muamelesi görüyoruz. Bununla birlikte, i�yerinde ve so-
kakta taciz ediliyor ve hakir görülüyoruz. Biz kad�nlar�n, 
tüm bu haks�zl�klar� ve çarp�kl�klar� görmemiz gerekiyor. 
Hangi i�çi kad�n arkada��m�z bu sorunlar� ya�am�yor ki? 
Bu nedenle mücadelenin en ön saflar�nda yerlerini al-
mas� gerekenler biz kad�n i�çiler olmal�y�z. Erkeklerimizle 
birlikte yan yana olmal�, birle�meli ve birlikte mücadele 
etmeliyiz. Bizim mücadeleye at�lmak için o kadar çok ne-
denimiz var ki. Fabrikada i�çisin, eziliyor ve sömürülü-
yorsun, tacizlere maruz kal�yorsun. Kad�n oldu�un için 
daha dü�ük ücret al�yorsun. Çocuk do�urdu�un için i�siz 
kal�yorsun. Konfeksiyonlarda üç be� kuru�a, sigortas�z 
çal��t�r�l�yoruz. Bir de gözlere gözükmeyen bir i� hayat�-
m�z daha var: Evlerimizde de çal���yoruz. Yemek yap, ço-
cuk büyüt, temizlik yap derken hayat�m�z katlan�lmaz ha-

le geliyor. Soral�m kendimize: Ne anlad�k bu ya�amdan? 
Hangi gün kendimiz için bir �eyler yapabildik? Çocukla-
r�m�z�n gelece�i için hangi u�ra�lar�n içinde olduk?

Bizlere, 8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü’nü mi-
ras b�rakan Amerikal� tekstil i�çisi kad�nlar gibi mücadele 
etmeliyiz. Bugün 8 saat çal��ma hakk� varsa, geçmi�te 
Amerikal� kad�n ve erkek i�çilerin, Rus ve Avrupal� ka-
d�nlar�n mücadelesi sayesinde var. Bugün i�yerlerinde 
her ne kadar uygulanmasa da kre� hakk�m�z var. Bu hak 
da geçmi�te verilmi� mücadeleler sayesinde kazan�lm��-
t�r. Ama bizlere b�rak�lan miras� art�ramad���m�z gibi, eli-
mizde olan�n gasp edilmesine de sessiz kal�yoruz. Oysa 

daha insanca ya�am için bu mirasa sahip ç�kmal�y�z. 
8 Mart’� yaratan kad�n i�çiler, bu miras� bizlere b�ra-
kabilmek için bedel ödediler, hayatlar�n� ortaya koy-
dular. Biz kad�n i�çiler, erkek i�çilerle bir araya gelerek 
güçlerimizi birle�tirmeli, var olan haklar�m�z� korumal� 
ve yeni hak- lar alabilmek için mücadele etmeli-

yiz. Birlikte taleplerimizi ortak-
la�t�rmal�, omuz omuza verme-
liyiz. Bizler çaresiz de�iliz. Tüm 

i�çiler yan yana geldi�imizde, 
isteyip de ba�aramayaca��-
m�z hiçbir �ey yoktur. Ben 

bir kad�n i�çi olarak, ço-
cu�umun ve insanl���n 
gelece�i için mücadele 
etmeyi seçtim. Bizden 
sonra gelecek i�çi ku�ak-
lar�na, çocuklar�m�za b�-

rakaca��m�z miraslar ol-
mal�. Soruyorum ne b�rakabilece�iz çocuklar�m�za? Ama 
mücadele edersek güzel bir dünya ve insanca ya�anabi-
lecek bir hayat b�rakabiliriz. 

Bu y�lki 8 Mart bizlere geçmi�imizi yeniden hat�rlats�n. 
Hakl� taleplerimiz için bir araya gelelim ve birlikte müca-
dele edelim. 
��Her i�yerine, her mahalleye ücretsiz kre�ler 

aç�ls�n!
��Do�um sonras� izinler art�r�ls�n ve ücretli ol-

sun!
��Kad�nlar�n muayyen günlerindeki izin hakk� 

uygulamaya geçirilsin!
��Çal��ma saatleri k�salt�ls�n, herkese i�!

Evet, bir i�çi ve bir insan olarak bunlar� istemem o ka-
dar do�al ki. Haydi, i�çi karde�lerim. Sizler de isteklerini-
zi bu listeye ekleyin. Birle�tirelim umutlar�m�z�, güçlerimi-
zi ve birlikte mücadele edelim. Bunu yapmak zor de�il. 
Bunun için tek gerekli olan �ey 3 iken 5, 5 iken 10, 10 
iken 100 olabilmektir. Bizler de bunu yapabiliriz. Bizler 
insan gibi ya�amay� hak eden insanlar�z. Çünkü biz üre-
ten, biz çal��an ve biz var eden insanlar�z. Kurtulu� Yok 
Tek Ba��na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz! �

8 Mart ve Kad�n ��çilerin Sorunlar�
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FABR�KALARDAN

 � Esenyurt’tan bir kad�n i�çi

11 ya��mda çal��maya ba�lad�m. 24 y�ld�r birçok sek-
törde çal��arak ya�am�n� sürdüren biriyim. Birçok 

�eyle kar��la�t�m. �imdi bak�yorum da, hayat�m�zda de�i-
�en hiçbir �ey yok. Çünkü pay�m�za dü�en hep ayn� yok-
luk. Her gün daha kötü ko�ullarda ya��yoruz. Kelle ba��na 
bizden vergi al�n�yor, eme�imizin her gün biraz daha avuç-
lar�m�z�n aras�ndan kay�p yok oldu�unu görüyorum. 
Umutlar�m�z�n çal�nd���n�, çocuklar�m�z�n gelece�inin yok 
edilmek istendi�ini görüyorum ve bunun için de içimdeki 
öfke her gün biraz daha büyüyor. Ve art�k tahammül ede-
miyorum. Bu mektubu okuyan herkese bir anne olarak 
sesleniyorum; gelece�imizi yok etmek isteyenlere izin ver-
meyelim. Bunlara kar�� dik dural�m. ��çiysen, kad�nsan, ba-
baysan susma! Kaybedecek hiçbir �eyin yok. Çocuklar�n 
için, onlar�n gelece�i için susma. Bir çocu�un hastalansa 
ç�rp�n�rs�n, ona bir �ey olursa diye korkars�n, hemen dokto-
ra ko�ars�n, ama gelecekleri çal�n�yor, yok ediliyor ve sen 
susup bekliyorsun. Bundan daha önemli ve de�erli ne ola-
bilir? Hiç dü�ündün mü? Yar�n� olmayan�n hiçbir �eyi yok 
demektir. Benim korkum çocu�umun yar�n�n�n ne olaca��. 
Umutlu yar�nlar diliyorum. �

 � Ankara’dan bir grup i�çi

Merhaba. Bizler Ankara’da çal��an sendikas�z 
i�çileriz. Patrona ve muhbirlerine kar�� mü-

cadele ederek, U�D-DER’in deste�iyle i�yerimize 
sendikay� getirmeye çal���yoruz. Mücadelemiz 
patronun tüm bask�lar�na kar��n devam etmekte 
ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürece�iz. 
Fabrikam�zda o kadar çok de�i�ecek �ey, müca-
dele edecek sorun var ki. Ama i�çi arkada�lar�-
m�z�n azim ve kararl�l���yla bunlar� da a�aca��z. 
Bu konuda hem bizlere çok görevler dü�üyor 
hem de bize yol gösterecek U�D-DER’li i�çi arka-
da�lar�m�za çok görev dü�ecek. 

Bizler ilkin fabrikan�n �imdiye dek görmedi�i 
bir eylemi yaparak, imza toplayarak, yemekleri 
düzeltmeye çal��t�k. Ama bu eylemi yaparken de 
patron bu durumu bahane ederek bir arkada��-
m�z� i�ten att�. Bir arkada��m�z i�ten at�ld� diye 
mücadelemizi b�rakmad�k ve b�rakmayaca��z 
da. As�l görevimiz i�çi arkada�lar�m�z� bilinçlen-
dirmektir. Bu mücadeleye ne pahas�na olursa ol-
sun devam edece�iz. �

Ankara’da ��çiler 
Mücadele Ediyor

 � Adana’dan bir grup Tekel i�çisi

Merhaba dostlar, biz Adana’dan Tekel i�çileriyiz. 
Birkaç gün önce Ankara’da çad�rlar�m�z� kald�r�p 

memleketimize geldik. Kendi ellerimizle olu�turdu�u-
muz evlerimizi sökmek, aylard�r bizlere destek olan i�-
çi dostlar�ndan, esnaftan ayr�lmak elbette kolay olma-
d�. Mücadelemizin geldi�i yeni safhada illere dönüle-
rek 1 Nisan ve 26 May�s tarihlerindeki geli�meleri de 
kapsayan yeni bir süreç ba�lad�.

Asl�nda içimizden baz� arkada�lar�m�z gibi d��ar�da-
ki baz� çevreler de bu süreci olumsuz anlamda yorum-
lad�lar. Bu süreç asl�nda iki yönlü bir süreç. E�er bizler 
sadece saptanm�� günleri beklersek sendika bürokrasi-
sinin ve AKP’nin ekme�ine ya� sürmü� olaca��z. Ama 
bizler geldikten sonra süreç üzerine birkaç toplant� ya-
parak yanl��lar�m�z� saptad�k. En büyük yanl���m�z ko-
mite kuramay�p i�lerimizi geli�igüzel yapmak oldu. 
Ama �imdi daha geni� kapsaml� bir toplant� yaparak 
komitemizi olu�turaca��z. Adana ve Mersin’deki sendi-
kalar� ve kitle örgütlerini dola�arak kamuoyu olu�tura-

ca��z. Örgütlülü�ümüzü peki�tirip Antep’teki Çemen 
tekstil i�çilerinin direni�ini, �zmir’deki Tari� i�çilerinin 
direni�ini ziyaret etmek istiyoruz. 

E�er önümüzdeki süreci örgütlü bir �ekilde örersek 
Ankara’ya Adana Tekel i�çileri olarak daha sa�lam gi-
deriz. Ayr�ca di�er illerdeki arkada�lar�m�zla da kurdu-
�umuz ba�la bu örgütlülü�ü daha da geni�letebilece-
�imizi dü�ünüyoruz. Bizler Adana’da çal��malar�m�z� 
yürütürken Mersin ile de ba�lant�l� olmak durumun-
day�z. Birbirine yak�n bu iki kentte güçlü bir duru� ser-
gilemeliyiz. Bunun için Mersin’deki U�D-DER’li arka-
da�lar�n yan�m�zda olaca��n� biliyoruz. Bizlere müca-
delemizin eksik yerlerini göstererek tamamlamaya ça-
l��an, memlekete döndü�ümüzde de yaln�z b�rakma-
yan, buralara gelip bu mücadeleyi kendi mücadelesi 
olarak sahiplenen insanlara ihtiyac�m�z giderek art�-
yor. Tekel direni�i olmas� gerekti�i �ekilde Tekel i�çi-
lerinin inisiyatifinde büyümeye devam edecek. 
Art�k gün bekleme günü de�il örgütlü bir �ekilde hare-
kete geçme günüdür.��

Adana Tekel ��çileri Mücadeleye Devam Ediyor

Çocuklar�m�z�n 
Gelece�i Çal�n�yor
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E�im yedi senedir Akkardan’da çal��an bir i�çiydi. 
E�imin tebligatla i�ten ç�kar�ld���na dair belge eve 

geldi�inde, o an hiçbir �ey dü�ünemedim. Dünya ba��-
ma y�k�lm��t�. Biz ne yapar�z, ne yeriz, ne içeriz diye dü-
�ünmeye ba�lad�m. Ama hep e�imin yan�nda ve des-
tekçisiyim. E�im ve onunla birlikte i�ten at�lan 96 i�çi 
direni�e geçmi�lerdi. Ben de e�imle birlikte mücadele 
etmeye karar verdim. �yi günde de kötü günde de bizler 
e�lerimizin yanlar�nda olmal�y�z. 

Hep birlikte fabrikan�n önünde i�ten at�lan arkada�-
larla birlikte direni�e geçtik. ��ten at�lan arkada�lar�n ba-
z�lar� e�lerini ve çocuklar�n� da getirmi�lerdi. Orada al-
k��lar tutuldu sloganlar at�ld�. Ben ilk defa böyle bir or-
tamdayd�m. Çok duygulanm��t�m, kendimi tutamad�m 
ve gözlerim doldu. Çünkü böyle bir ortamda olmaktan 
çok gurur duymu�tum. Oradaki insanlar�n hepsinin ka-
deri ayn�… Herkes ekme�inin pe�inde, çoluk çocu�u-
nun r�zk�n�n pe�inde… Kim ister ki, çocu�u bir �ey iste-
di�inde alamas�n. E�inin, çocu�unun karn�n�n yar� aç 
yar� tok olmas�n� kim ister ki? Kimse… Herkes mücade-
le vermeye gelmi�ti. Yerel gazeteden röportaj yapt�lar. 
“E�inizin i�ten ç�kar�lmas�yla ilgili ne dü�ünüyorsunuz?” 
diye sorduklar�nda ise, sonuna kadar e�imin arkas�nda-
y�m diye cevap verdim. 

Ben bir kad�n olarak nas�l e�imin arkas�ndaysam, 
fabrika önüne giderek yanlar�nda olduysam, bütün i�-
ten ç�kar�lan i�çilerin e�lerinin de öyle olmalar�n� isterim 
ve e�lerine sonuna kadar destek vermelerini beklerim. 
Birlik olan, birle�en i�çilerin bir �ekilde seslerinin bir 
yerlere ula�t���ndan emin olmal�y�z. Bizler ne kadar 
dimdik e�lerimizin arkas�nda durursak, e�lerimiz de o 
kadar kendilerine güvenirler ve bu onurlu mücadelele-
rinde sonuna kadar direnirler ve kazan�rlar. Çal��an i�-
çilerin de bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Bu kriz 
ortam�nda bugün i�sizlik bizim ba��m�zdaysa yar�n da 
sizlerin ba��na gelebilir. O yüzden B�RLE�EN ��Ç�LE-
R�N AYAK SESLER�NE KULAK VEREL�M VE B�RL�K 
OLALIM!��

Bir Akkardan ��çisinin 
E�inden Mektup

 � Bir kad�n tekstil i�çisi

Bilindi�i gibi patronlar biz i�çi s�n�f�n� ezmekte ve 
kölelik ko�ullar�nda çal��t�rmaktad�r. Üstelik 

“��inize gelmiyorsa, be�enmiyorsan�z gidebilirsiniz” 
diye kap�y� gösteriyorlar. Patronlar, krizi f�rsat bilip, 
giderek büyüyen i�sizler ordusunu bir tehdit olarak 
kullan�p, insanlar�n üzerinde bask� kurup, onlar� daha 
fazla sömürmeye, sessizle�tirmeye çal���yorlar. Ne var 
ki örgütsüzlükten dolay� patronlara cevap veremiyo-
ruz. Peki, i�çi s�n�f�n�n kaybedecek neyi var? Neyi 
kaybedece�iz sesimizi ç�kar�rsak? 

Ben de onlardan biriydim, i� hayat�na at�l�p U�D-
DER’le tan��ana kadar neyin ne oldu�unu bilmez-
dim. �ki y�ld�r çal���yorum; ne izin param� veriyorlar 
ne de izne ç�kar�yorlar. Gece vardiyas�nda yeme�imi-
zi bile vermiyorlar, sürekli bask� ve korkuyla çal��t�r�-
yorlar bizi. �u s�ralar i�yerimiz hapishaneyi aratm�-
yor. Telefon yasak, giri�te güvenli�e b�rak�yoruz. �im-
di de giri� ç�k��larda yap�lan aramada çantalar�m�z� 
bo�alt�yorlar, didik didik ar�yorlar. Öyle üzerimize ge-
liyorlar ki i�kence ko�ullar� sanki. Fabrikaya girdi�i-
mizde d��ar�yla her türlü ba��m�z kesiliyor. Daha an-
lat�labilecek çok �ey var ama en önemlisi tüm bunla-
ra kar�� i�çi arkada�lar�m�zda bir yaprak k�p�rdamas�-
n�n bile olmamas�. Sadece kendi aralar�nda konu�u-
yorlar, k�z�yorlar, ortada yine bir �ey yok maalesef. 
Ben de haklar�m� bilmedi�im için bilinçsiz bir i�çi ola-
rak sustum, sustum… Ama U�D-DER sayesinde art�k 
ben de bir �eyler yapmak istedi�imi fark edip bu sus-
kunlu�a bu korkuya bir son verip, bilinçlenmek ve 
bilinçlendirmek için elimden geleni yapmaya karar 
verdim. 

Art�k susmayaca��m, art�k korkmak yok, bence 
korkunun ecele faydas� da yok. Korkular yenilmelidir. 
Hakl� davam�z� sürdürmeliyiz. Karanl�ktan ayd�nl��a 
ç�kmal�y�z. ��çi s�n�f�na korkmak, susmak yak��maz. 
Biz i�çiler bilinçlenmeye yönelik her türlü etkinlikler-
de bulunmal�y�z. Duran insanlar� yürütmeli, yürüyen-
leri ko�turmal�, ko�anlar� da daha h�zl� ko�malar� için 
te�vik etmeliyiz. Korktu�umuz sürece bizi daha 
çok bast�racaklar, sömürecekler. Biz i�çilerin 
daha ne kadar i�kence çekmesi gerekiyor? Bir �eyler 
yapmak için daha ne kadar göz yumaca��z haklar�-
m�z�n elimizden gitmesine. Art�k dur diyelim bu yan-
l�� gidi�ata. �imdi korkma, y�lma zaman� de�il, bera-
ber olma zaman�d�r. Hep hat�rlayal�m �u cümleyi: 
“B�RLE�EN ��Ç�LER YEN�LMEZLER!” �

Korkular 
Yenilmelidir
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�� C�NAYETLER�NE SON

 � Gebze’den bir i�çi 

Geçen haftalarda Bal�kesir’in Dursunbey ilçesinde 
bulunan �enta� maden oca��nda bir grizu patla-

mas� meydana geldi. Bu patlamada 13 i�çi karde�imiz 
hayat�n� kaybetti. Ayr�ca 18 i�çi de yaral� olarak has-
taneye kald�r�ld� ve hastaneye kald�r�lan i�çilerden bi-
risi daha ya�am�n� kaybetti. Ayn� maden oca��nda 
2006 y�l�nda da bir grizu patlamas� meydana gelmi� 
ve yine 17 i�çi karde�imiz patronun kâr h�rs�n�n kur-
ban� olmu�tu. 

�� kazalar� ve i�çi ölümleri durmak bilmiyor. Daha 
2010 y�l�na girerken, Bursa’da, yine bir maden oca-
��nda meydana gelen göçükte 19 i�çi karde�imiz ha-
yat�n� kaybetmi�ti. Patronlar için i�çiler say�lar-
dan öteye bir anlam ifade etmiyor. Onlar için 
bizler ne birinin babas�, ne birinin abisi, ne birinin ar-
kada�� ne de bir insan�z. Onlar için sadece kâr getiren 
“mahlûkatlar�z.” Ölenlerin yerine yenileri al�n�r ve 
üretim aksat�lmadan devam eder, t�pk� bozulan bir 
çark�n di�lisinin de�i�tirilmesi gibi. Bursa’daki göçük-
ten sonra patronun utanmadan ölen i�çilerin aileleri-
ne kan paras� teklif ederek meseleyi kapatmak iste-

mesi, üstelik de bunu gazetelere ilan vererek yapmas� 
bunun bir delilidir. 

Karde�ler, tüm bunlar ba��m�za da��n�k ve örgütsüz 
oldu�umuz için geliyor. Oysa tüm bu i� cinayetlerine 
dur demek bizlerin elinde. Bizler ellerimizi birle�tirir 
ve kenetlenirsek, yani örgütlü bir güç olarak hare-
ket edersek, patronlara, dönen bir di�linin sadece 
bir çark� olmad���m�z� gösterebiliriz. Ve insanca ya�a-
ma ve çal��ma için her türlü olana�� sa�lar�z. Bizim 
örgütlülü�ümüz kar��s�nda korkuya kap�l�rlar, daha 
önce de�er vermedikleri biz i�çilerin taleplerini yerine 
getirmek zorunda kal�rlar.

Evet, karde�ler, 14 eve ve 14 evle birlikte i�çi s�n�f�-
n�n yüre�ine ate� dü�tü. 14 i�çi karde�imizi daha pat-
ronlar�n kötü ve a��r çal��ma ko�ullar�na kurban ver-
dik. Daha kaç kurban vermeliyiz? Bu ate�in kendi 
evimize dü�mesini mi beklemeliyiz? Dostlar, bir i�çi 
karde�imizi dahi kurban vermemek için patronlara 
kar�� örgütlenmeli ve bir bütün olarak mücadele ver-
meliyiz. Biz i�çiler için, bundan ba�ka yap�lacak bir 
�ey yoktur. 
KURTULU� ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDE! �

Bal�kesir’de 14 ��çi Daha �� Cinayeti Kurban�

 � K�raç’tan bir i�çi

Okudu�um bir habere göre Bay-
demirler grubu yönetim kurulu 

ba�kan� Mustafa Baydemir, 2010’da 
açacaklar� 40 yeni ma�aza ile 70 
milyon dolar ciro hedeflediklerini 
aç�klam��. Mustafa Baydemir aç�kla-
mas�nda krize kar�� ba�ar� ile diren-
diklerini, krizde çal��anlar�n� i�ten ç�-
karmad�klar�n� söylemi�. 

�nsan sormadan edemiyor, aca-
ba gerçekten de i�çi ç�karmad� m�? 
Ya da bu kadar paray� bu adam na-
s�l kazan�yor? Daha geçen y�l 
Baydemirler’de çal��an i�çiler aylar-
ca alamad�klar� maa�lar�n� istedikleri 
zaman kap� önüne konmu�tu. Di�er 
taraftan 3 y�l içersinde Brillant’�n tek 
fabrikas�na 3 bin i�çi giri� ç�k�� yap-
m�� ve i�ten at�lm��t�. Bütün bunlar 
hesaba kat�l�rsa bu i�yerinde nelerin 
döndü�ü daha iyi anla��l�r san�r�m. 
Bir sene içersinde 70 milyon dolar 

ciro hedefleyen Baydemirler grubu 
acaba i�çisine bu paradan ne kadar 
veriyor? Ya da �öyle soral�m, Bay-
demirler böyle büyürken çal��an i�-
çileri ne durumda? ��çiler de ekono-
mik olarak büyüyor mu yoksa gün-
den güne küçülüyor mu? 

BR�LLANT’�n nas�l büyüdü�ünü 
anlamak için genel i�leyi�ine �öyle 
bir bakmak gerekir. Çal��anlar�n�n 
neredeyse yüzde doksan� asgari üc-
retle çal���yor. Buna 
ra�men maa�lar çok 
geç veriliyor, fazla 
mesai ücretleri sü-
rekli kesilerek verili-
yor, yemekler kali-
tesiz oldu�u kadar 
bir de mide bulan-
d�r�c�. Askere gitmek 
için i�ten ç�kan i�çiler 
senelerce tazminat�n� 
alam�yor, tazminats�z i�-

ten atmak için özellikle eski i�çilerin 
aç��� kollan�l�yor (ki birçok i�çi taz-
minats�z at�ld�). Baydemirler’in nas�l 
bu kadar büyüdü�ünün cevab� bu-
rada bence. Baydemirler krize kar�� 
“ba�ar�yla” mücadele etmi� olabilir 
ama tam da bu yüzden binlerce ça-
l��an� her gün krizle bo�u�uyor. Öy-
le görünüyor ki BR�LLANT i�çileri 
haklar�n�n gasp edilmesine göz 
yumduklar� sürece daha çok açl��a 
mahkûm olacakt�r. Yani bugün 
tüm di�er i�çiler gibi BR�L-
LANT i�çilerinin de haklar�n� 
aramaktan, birlik olup müca-
dele etmekten ba�ka 
�anslar� yoktur. �

��çilerin S�rt�na Basarak 
Yükselen Dev: BR�LLANT
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Elaz��’�n Karakoçan ilçesi Ba�yurt beldesinde 8 Mart 
günü meydana gelen 6 büyüklü�ündeki depremde 

41 ki�i öldü. Onlarca ki�i yaraland� ve onlarca ev y�k�ld�. 
Depremden sonra hükümet köylüleri suçlamaya ba�lad�. 
Hükümete göre, köylüler “kerpiç” evlerde ya�ayarak 
canlar�n� bile bile tehlikeye atm��lard�. 

Kerpiç evlerde ya�ayan köylüler, hayvanc�l�k ve ta-
r�mla u�ra�an yoksul insanlard�. Devlet, fay hatlar�n�n 
kesi�ti�i, deprem olaca��n�n önceden bilindi�i bölgede, 
halk� daha güvenli bölgelere ta��yacak ad�mlar atmam��-
t�. TOK�’nin ba�ar�lar�yla övünen hükümet, nedense bu-
güne kadar deprem ku�a�� üzerinde ya�ayan insanlar�n 
bar�naca�� dayan�kl� evler in�a etmekten kaç�nm��t�r. Bu 
umursamazl�k neticesinde Elaz��’�n Okçular, Göçmenler, 
Yukar� ve A�a�� Kanatl� köylerinde 42 ki�i hayat�n� kay-
betti. Bu duyars�zl�k tersanelerde, madenlerde, in�aatlar-
da da devam ediyor. Birçok i�çi karde�imiz hayat�n� kay-
bediyor. 

Son haftalarda dünyan�n çe�itli ülkelerinde ve 
Türkiye’de meydana gelen depremlerde ölenlerin, evleri 

ba�lar�na y�k�lanlar�n, depremden sonra var�n� yo�unu 
yitirerek aç ve susuz kalan insanlar�n yoksul köylüler, i�çi 
ve emekçiler oldu�u bir kez daha ortaya ç�kt�. Elaz��’daki 
depremin �iddetinden çok daha yüksek büyüklükte dep-
remler, dünyan�n çe�itli ülkelerinde ya�anmas�na ra�-
men, can kayb� Elaz�� ile kar��la�t�r�ld���nda çok daha az 
kalmaktad�r. Türkiye’nin birçok bölgesi deprem ku�a�� 
içinde yer almaktad�r. Bu ac� gerçe�e ra�men devlet hiç-
bir önlem alm�yor. Deprem bölgesine giderek “devlet bü-
tün vatanda�lar�n yaralar�n� saracakt�r” gibi klasik nutuk-
lar atan siyasetçilere güvenerek, ya�am�m�z� güvence alt�-
na alamay�z. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen 
depremlerin, sellerin ve do�a olaylar�n�n bir felâkete dö-
nü�mesinin nedeni kapitalist düzendir. E�er gerekli ön-
lemler al�n�rsa, bu do�a olaylar� bir y�k�ma dönü�meden 
rahatl�kla atlat�labilir. ��çiler bu düzeni de�i�tirme-
den ve kendi iktidarlar� alt�nda yeni bir düzen 
kurmadan kapitalizm do�a olaylar�n� felâkete dö-
nü�türmeye devam edecek.  �

Elaz�� Depremi ve Sistemin Çürüyen Yüzü

SOLDAN SA�A
1. Kollama, kar��l�kl� yard�mla�ma.
2. Rey
3. Logaritman�n k�saltmas�. - Eski dilde din-
lenme. - Dört taraf� suyla çevrili kara parças�.
4. Gezgin dervi�. -  Has, Özgü, Ait.
5. �tme emri. - Dört kenar� birbirine e�it �ekil.
6. Biraz uzakta olan bir �eyi göstermek için 
kullan�lan söz. - Dü�ünce.
7. Bir büyük ba� hayvan. - Demirin simgesi. - 
Örgü örmekte kullan�lan ucu sivri metal.
8. Özellikle veremli hastalar�n kald��� has-
tane.
10. Han�m�n Çifli�i roman�n�n yazar�
11. Bir soru kelimesi. -  Bir nota. - Bir ek. - 
Ate�.

YUKARIDAN A�A�IYA
1. Paran�n de�erinin dü�mesi.
2. Uzakl�k belirtir. - Bir nota.
3. Ortak dava arkada��. - Tufan peygamberi.
4. Varl�klar�n görüntüsünü yans�t�r. - Kuyruk 
sokumu kemi�i. - K�rm�z�.
5. Lityumun simgesi. - Balkanlarda bir nehir.
6. Karakter. - Bir hastal�k.
7. Belirli ve ortak bir amac� gerçekle�tirmek 
için kurulan topluluk, cemiyet.
8. K�l, tüy. - Dâhi. - Bir soru eki.
9. Üye. - Konsey, sovyet, meclis.
10. 1937–38 y�l�nda büyük katliam�n ya�an-
d��� yerin eski ad�. - �sveç i�çi sendikas�.
11. Göçebelerin konak yeri. - Oksijenin sim-
gesi.

��Ç�N�N BULMACASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Geçen Ay�n Çözümü
Soldan Sa�a: 1.T�K - OLU� 2. TAKS�T 3. EKE - PA 4. TAK - �T�. 5. AMORT�SMAN 
6. AYRAN 7. KÖSELE 8. LEN�N - R�K. 9. KÜR - KARA 10. �MA - FAK
Yukar�dan A�a��ya: 1. META - KA 2. KAM - ÖLÜ 3. EKO - SER 4. �T - EN 5. 
KAP�TAL�ZM. 
6. KAT�YEN 7. OS - �SR 8. L�R - MASRAF 9. AR - NAN - �RA 10. DÜN - KAK.
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Kapitalizmin tarihindeki en büyük ekonomik kriz-
lerden birini ya��yoruz. Tabii ki kriz deyince akla 

hemen yo�un i�ten atmalar geliyor. Türkiye’de bir 
milyondan fazla i�çi i�ini kaybetmi� bulunuyor. ��çi 
karde�ler, bilmeliyiz ki yasalara göre patronlar kendi 
keyiflerince i�çi ç�kartamazlar. Yani bunu gerekçeli bir 
nedene dayand�rmak zorundalar. Yasalarda k�smi de 
olsa belli güvencelerimiz bulunuyor, gerekli hukuki 
yollar� sonuna kadar kullanmal� ve haklar�m�z� koru-
mal�y�z. Örne�in, i�ten at�ld���m�zda ihbar ve k�dem 
tazminat� alma hakk�m�z var. ��çinin bu tazminat� ala-
bilmesi için, i� sözle�mesinin feshedilmesinde belli ko-
�ullar�n yerine gelmesi gerekiyor.

K�dem tazminat�na hak kazand�ran fesih 
halleri �unlard�r: �� Kanununa tâbi i�yerlerinde, bir 
y�ldan fazla çal��an i�çinin i� sözle�mesinin;

1. Patron taraf�ndan haks�z olarak feshedilmesi;
2. Askerlik hizmeti dolay�s�yla feshedilmesi,
3. Emeklilik, ya�l�l�k, malullük veya toptan ödeme 

almak amac�yla feshedilmesi,
4. Kad�n i�çilerin evlenmeleri halinde, evlendi�i 

tarihten itibaren bir y�l içinde, evlilik nedeniyle 
feshedilmesi,

5. ��çinin ölümü nedeniyle feshedilmesi (k�dem 
tazminat� bu durumda mirasç�lar�na ödenir),

6. ��çi taraf�ndan hakl� nedenlerle (�� Kanununun 
24. maddesi uyar�nca) feshedil-
mesi.

Peki, hangi hallerde k�dem taz-
minat� hakk�m�z� kaybederiz? 
Bu maddeler ise �öyle:

1. ��çinin istifas� veya i�i terk et-
mesi,

2. Patron taraf�ndan �� Kanu-
nunun 25/2 maddesine dayan�larak 
i�ten ç�kart�lmak,

3. Belirli i� sözle�mesinin, sürenin 
bitimiyle kendili�inden sona er-
mesi,

4. �� sözle�mesinin kar��l�kl� anla�-
ma ile sona erdirilmesi,

5. �� sözle�mesinin son buldu�u tarih-
te i�çinin çal��ma süresi bir y�l� dol-
durmam��sa i�çiye k�dem tazminat� 
ödenmez. 

K�dem Tazminat� Nas�l Hesaplan�r? 
K�dem tazminat� i�çinin çal��ma süresince 

geçen her bir y�l için, giydirilmi� son brüt ücre-

tinin 30 günlük tutar�d�r. Bir y�ldan artan süreler için 
ise ayn� ücret üzerinden ortalama yap�larak ödeme 
yap�l�r. Giydirilmi� ücretten kas�t; i�çiye verilen ikrami-
ye, prim, yakacak yard�m�, yol paras�, yemek, giyim, 
aile, çocuk, konut yard�m� gibi ek ödemelerin dâhil ol-
du�u ücrettir. Süreklilik göstermeyen yard�mlar k�dem 
tazminat� hesaplamas�na dâhil edilmez.

K�dem tazminat� hesaplamas�na bir örnek verelim: 
Örne�in i�çinin bir i�yerinde çal��ma süresi “1 y�l + 1 
ay + 19 gün” olsun. Son ald��� ayl�k brüt ücreti de 
1200 TL olsun. Bu i�çi senede iki ikramiye, 480 TL 
yakacak yard�m� als�n. Ve yemek paras� da (para ola-
rak verilmesi �art de�ildir, i�yerinde yemek veriliyorsa 
onun ayl�k tutar� esas al�n�r) ayl�k 26 TL olsun. 

Ayl�k brüt ücret 1.200 TL

Senede iki maa� ikramiyenin ayl�k 
tutar� (2400 TL /12 ay) 

200 TL

Y�ll�k yakacak yard�m�n�n ayl�k tutar� 
(480 TL/ 12 ay) 

40 TL

Ayl�k yemek paras� 26 TL

1 y�l için toplam k�dem tazminat� 1.466 TL
1 ay için k�dem tazminat� 
(1466 TL/12 ay) 

123 TL

19 gün için k�dem tazminat� 
((1466 TL/365 gün) x 19 gün) 

77 TL

Toplam 1.666 TL
Damga vergisi (%0,6) 9,90 TL

HAK ED�LEN NET KIDEM TAZM�NATI 1.656,10 TL

Evet dostlar, k�dem tazminat�yla ilgili haklar�m�z 
bunlar. Bugün patronlar uzun zamand�r gözünü dik-
tikleri k�dem tazminatlar�m�z� ortadan kald�rmak için 

har�l har�l çal���yorlar. Biz i�çileri sefalet ücretle-
rinde gece gündüz çal��t�r�rken ve 
sonra i�leri bitip bizi bir paçavra gibi 

kap� önüne koyarlarken, hakk�m�z 
olan üç kuru� paraya göz dikiyorlar. Biz i�-

çiler çal��ma ya�am�m�z� ilgilendiren konu-
lar� ve haklar�m�z� kesinlikle ö�renmeli ve 

sonuna kadar takipçisi olmal�y�z. Aksi takdir-
de patronlar ve onlar�n temsilcileri bizlerin haklar�n� 
olabildi�ince gasp etmeye devam edecek. Unutma-

yal�m ki patronlar s�n�f� bilinçli i�çileri kesinlikle alda-
tamazlar. Bilinçli ve örgütlü i�çiler patronlar s�n�f�n�n 
tüm dalaverelerini, tüm oyunlar�n� bozarlar ve hakla-
r�n� koruyup sa�lamla�t�r�rlar. �

K�dem Tazminatlar�m�z� Hesaplayal�m
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Ba�bakan Erdo�an yapt��� birçok konu�mada, sanki 
Tekel i�çileri suç i�lemi� gibi, “siyaset yap�yorlar”, 

“ideolojik” davran�yorlar diyerek onlar� suçlu gösterme-
ye kalkt�. Türk-�� Ba�kan� Mustafa Kumlu ise, 17 Ocak 
günü Tekel i�çileriyle yap�lan dayan��ma mitinginde, 
“ben kefilim, vallahi billahi i�çiler siyaset yapm�yorlar” 
dedi. �u i�in garipli�ine bir bak�n karde�ler: ��çilerin 
haklar�n� savunmas� gereken bir sendika ba�kan� ile ser-
mayenin ç�karlar�n� güden hükümetin ba�� i�çilerin siya-
set yapmamas� konusunda hemfikirler. Onlara göre i�çi-
ler siyaset yapmamal�lar! Peki karde�ler, siyaset nedir ve 
i�çilerin siyaset yapmas� gerçekten kötü müdür? Siyaset 
yapmak sadece kravatl� birtak�m adamlar�n tekelinde 
midir? 

Ba�bakan, bakanlar ve sendika bürokratlar�n�n yap-
may�n dedi�i siyaset, i�çilerin ortak ç�karlar� için 
yapt��� eylem ve gösterilerdir. Tekel i�çileri 4/C sta-
tüsünde çal��maya kar�� durarak, güvenceli çal��ma hak-
k� için çe�itli eylemler yapt�lar. Birle�erek kurduklar� ça-
d�rlar�nda günlerce direndiler. Direni�lerini toplumun ge-
neline yaymaya çal��t�lar. Polisin sald�r�s� i�çileri y�ld�ra-
mad�, birle�en i�çilerin eylemleri sokaklara ta�maya ba�-
lad� ve dayan��ma grevleri hayat� etkiledi. Böyle olunca, 
t�pk� CHP ve MHP gibi patronlar�n siyasetini yapan AKP, 
halk�n gözünde y�prand��� için korkmaya ba�lad�. S�k�-
�an hükümet, Tekel i�çilerini “yetim hakk� yiyorlar”, 
“yan gelip yat�yorlar” karalamalar�yla suçlayarak, i�çile-
rin toplumda kazand��� sayg�nl��� yok etmeye giri�ti. Te-
kel direni�i, i�çilerin ellerindeki haklar� bir bir almaya 
al��k�n olan patron siyasetçilerini korkuttu. Zira Tekel i�-
çileri, oy verdikleri partilere ve güvendikleri siyasetçilere 
art�k güvenmiyorlard�, mücadele içinde onlar�n gerçek 
yüzlerini görmeye ba�lam��lard�. 

Bugüne kadar sermaye yanl�s� siyasetçiler, biz i�çileri 
cahil yerine koyarak, siyaseti bilmedi�imizi söylediler. 
Onlara göre biz “sürü”, kendileri ise “çoban”d�. ��çi ve 
emekçiler kendi kendilerini yönetemediklerinden, ortak 
hareket edemediklerinden ve iyi ile kötüyü ay�ramad�k-
lar�ndan dolay� bizleri yönetmek için çe�itli partiler ku-
rup, siyaset yap�yorlarm��! Güya kendi s�n�flar�n�n ç�kar-
lar� için de�il de, “halka hizmet” için siyasete soyunmu�-
lar! Patronlar s�n�f�n�n siyasetçileri bunlar� söyleyerek, 
“siyaseti bize b�rak�n, siz i�çiler siyasete bula�may�n, biz 
sizin ad�n�za da siyaset yapar�z” diyorlar. Kendilerine 
“saadet”, “ak”, “do�ru yol”, “cumhuriyet”, “anavatan”, 
“milliyetçi” gibi de�i�ik adlar veriyorlar. Bu s�fatlarla biz 
i�çilerin zihnini buland�rmak ve pe�lerine takmak istiyor-
lar.  Asl�nda hepsi de i�çi ve emekçileri oy deposu 
olarak görüyorlar. Bizden istedikleri her be� y�lda bir 
sand�k ba��na giderek, kendilerine oy atmam�zd�r.

Siyaseti, patron partilerine sadece “oy vermek” ola-
rak dü�ünürsek, çok büyük hata yapm�� oluruz i�çi kar-
de�ler. Patronlar�n siyaseti sürdükçe, biz i�çiler ezilmeye 
devam ederiz. ��sizlik ve yoksulluk artarken, biz, patron 

partileri gelsin bizi kurtars�n diye bo� yere umut ederiz. 
Sermaye yanl�s� siyasetçiler bizlere yalan söylüyorlar. 
Onlar�n siyaseti kâr, sömürü ve soygun siyasetidir. ��çi 
ve emekçiler için de�il, patronlar için siyaset yaparlar. 
Patronlar�n düzeni ilelebet sürsün, bir avuç para babas� 
bu sömürü düzeninin keyfini sürsün diye bizi siyasetten 
uzak tutuyorlar. �stiyorlar ki, biz i�çiler birbirimize gü-
venmeyelim, patronlar�n kurdu�u sa� veya sözde sol 
partilerden birine oy vererek birbirimize dü�man olal�m, 
onlar�n yalan ve vaatlerine kanarak y�llarca bo� yere du-
rumumuzun düzelece�ine inanal�m! Patron siyasetçileri-
nin bu ve benzeri yalanlar�na kar�� ç�karak demeliyiz ki, 
“sizlerin siyasetine de, yalanlar�na da karn�m�z tok, biz 
bundan böyle patronlar�n de�il kendi siyasetimizi yapa-
ca��z.” 

Biz i�çiler haklar�m�z� ancak kendi ba��ms�z s�n�f 
ç�karlar�m�z temelinde siyaset yaparak alabiliriz. Biz 
i�çilerin siyaset derken anlad���, bütün i�çilerin ortak ta-
lepleridir, ortak ç�karlar�d�r. Bizler ya�ad���m�z toplumda 
i�sizli�in, yoksullu�un, açl���n ortadan kalkmas�n� istiyo-
ruz. Her i�çinin i� güvencesine sahip olmas�n�, i� kazala-
r�nda ölmemesini, meslek hastal�klar�na yakalanmama-
s�n� istiyoruz. Hepimiz asgari ücretin sefalet ücreti ol-
maktan ç�kart�lmas�n� istiyoruz. Fabrikalarda sendikal�, 
sigortal� ve daha insanca çal��ma hakk�na sahip olmak 
istiyoruz. Ald���m�z ücretin zam ve vergilerle tekrar eli-
mizden al�nmas�n� istemiyoruz. Bizler de insanca ya�a-
mak, sosyal faaliyetlere kat�lmak, sevdiklerimize zaman 
ay�rmak istiyoruz. Biz i�çilerin savundu�u bu talepleri, 
patronlar�n düzeninden yana olan hiçbir parti ve siya-
setçi savunamaz. Bu taleplerin hayat bulmas� için çal��-
mazlar, kendi efendileri olan patronlarla kar�� kar��ya 
gelmezler. O nedenle biz i�çiler, siyasete kat�lmal� ve si-
yasetimizi kendi s�n�f örgütlerimizde yükseltmeliyiz. Biz-
ler insan�n insan gibi ya�ad���, sömürünün ortadan kalk-
t���, herkesin e�it oldu�u bir dünya kurmak için iktidar� 
kendi ellerimize almal�y�z. Tüm bunlar� ba�arabilmek 
için, biz i�çilerin ba��ms�z s�n�f ç�karlar� temelinde birle-
�ip örgütlenmesi gerekiyor. ��çi s�n�f�n�n siyaset yapmas�-
n�n önüne konulan tüm yasaklar kald�r�lmal�d�r. Sendi-
kalarda, U�D-DER gibi i�çi örgütlerinde, i�yerlerinde, 
mahallelerde, okullarda, k�sacas� hayat�n her alan�n-
da s�n�f�m�z�n ve ç�karlar�m�z�n siyasetini yapma-
l�y�z. �

Siyaset Nedir, Kimler Siyaset Yapar?

y�z. �




