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

Emperyalist Sava�lar� Ancak ��çi S�n�f�n�n Mücadelesi Durdurabilir! 

i�çi dayan��mas�
Kapitalizmin neden oldu�u haks�z ve gerici sava�lar, 

Balkanlar ve Ortado�u’dan sonra, �imdi de Kafkasya’y� 
kana bulam�� bulunuyor. ABD emperyalizminin k��k�rtma-
s�yla Gürcistan’�n Güney Osetya’ya sald�rmas� ve Rusya’n�n 
devreye girmesiyle binlerce ki�i katledildi. Kentler ve köyler 
yak�l�p y�k�ld�, on binlerce insan çaresizce evlerini terk etti. 
Kafkasya i�çi ve emekçi s�n�flar� bir kez daha emperyalist 
ve kapitalist devletlerin ç�karlar�n�n kurban� oldular. Bu sa-
va� �imdilik yat��m��sa da, sonraki sava�lar�n tohumlar�n�n 
at�ld��� ve Türkiye’nin de bu kanl� emperyalist oyunun için-
de daha fazla yer alaca�� bir gerçektir.  

Yürütülen sava� bir ç�karlar sava��d�r, enerji yataklar�n� 
ve nakil hatlar�n�, pazar ve yat�r�m alanlar�n� payla�ma sa-
va��d�r. Bu sava��n ba� sorumlusu ABD emperyalizmidir, 
ama AB, Rusya, Japonya ve Çin gibi emperyalist güçler de 
masum de�illerdir. Bu emperyalist güçler de yürüyen pay-
la��m sava��n�n bir parças� ve taraf�d�rlar. Fakat Türkiye’nin 
egemenleri de masum de�illerdir, onlar da bu sava��n bir 
parças�d�rlar. Sermaye s�n�f�, hükümet ve ordu, Türkiye’nin 
bölgesel bir güç olmas�n� yani ba�ka ülkelerin i�çilerini de 
sömürmesini istiyor. Ama bölgesel bir güç olmak demek, 
silahlanma ve sava� demektir, yürüyen sava��n bir parças� 
olmak demektir. Türkiye’nin Afganistan’a ve Lübnan’a as-
ker göndermesi, Gürcistan’a silah satmas� ve askeri e�itim 
vermesinin nedeni budur. Türkiye’nin tarafs�z oldu�unu 
söyleyen hükümet halk� kand�r�yor. ABD ve NATO sava� 
gemilerinin Bo�azlardan geçip Karadeniz’e gitmesine izin 
veren, Türkiye’nin egemenleri de�il mi? Son model silah-
larla donanm�� bu sava� gemilerinin bar�� yerine sava� ge-
tirece�i aç�k de�il mi? 

Her geçen gün silahlanma daha fazla h�z kazan�yor, sa-
va�a ayr�lan bütçeler giderek �i�iyor ve silah tekelleri muaz-
zam kârlar elde ediyorlar. Dünyada bir y�lda silahlanmaya 
harcanan para, bir trilyon dolar� a�m�� bulunuyor. 
Silahlanma ve sava� patronlar s�n�f� için muazzam kârlar 
demekken, i�çi ve emekçi kitleler için y�k�m, i�sizlik, açl�k 

ve sefalet, kan ve gözya�� demektir. Silahlanmaya ayr�lan 
devasa bütçelerin kayna��n�, emekçilerden toplanan vergi-
ler olu�turmaktad�r. AKP hükümeti i�neden ipli�e her �eye 
zam yaparak i�çi-emekçi kitlelerin üzerindeki yükü daha da 
art�r�rken, silahlanmaya ayr�lan bütçeyi �i�irmeye devam 
etmi�tir.  

Türkiye i�çi s�n�f�, giderek her yana s�çrayan bu haks�z 
ve gerici emperyalist sava�a alet olmamal�d�r. Bu sava� bi-
zim sava��m�z de�il, egemenlerin ç�kar sava��d�r. Sessiz se-
das�z oturup sava� cehenneminin her yeri yak�p y�kmas�na 
izin veremeyiz. Fabrikalarda, i�yerlerinde ve mahallelerde, 
yani hayat�n her alan�nda emperyalist sava�� te�hir etmeli 
ve ona kar�� örgütlenmeliyiz. Nas�l ki emeklilik ya��m�z�n 
yükseltilmesine, sa�l�k hakk�m�z�n elimizden al�nmas�na, 
dü�ük ücrete ve a��r çal��ma ko�ullar�na kar�� ç�k�p müca-
dele etmemiz gerekiyorsa, egemenlerin ç�kar sava�lar�na 
da kar�� ç�k�p mücadele etmeliyiz. Gücümüzü sava�a kar�� 
da birle�tirmeliyiz. 

Türkiye i�çi s�n�f�n�n ç�karlar� ile di�er ülkelerin i�çileri-
nin ç�karlar� ortakt�r ve tüm ülkelerin i�çileri sava�a kar�� 
ortak bir mücadele yürütmelidir. Bunun tarihsel oldu�u ka-
dar güncel örnekleri de bulunmaktad�r: geçti�imiz Nisan 
ay�nda Güney Afrika’n�n liman i�çileri, Çin’den 
Zimbabwe’ye gönderilen silah sevkiyat�na engel olmu�lar-
d�r. Keza �srailli pilotlar tutuklanmay� göze alarak Filistinli 
kad�n ve çocuklar�n üzerine ate� açmay� reddetmi�lerdir. 

Silah ve asker sevkiyat�na kar�� grevler örgütleyen, silah 
üretmeyi reddeden i�çi s�n�f�, egemenlerin ç�kar sava��na 
büyük bir darbe vuracakt�r, vurmal�d�r. Emperyalist sava�-
lara kar�� i�çi s�n�f�n�n uluslararas� örgütlülü�ünü, dayan��-
mas�n� ve mücadelesini yükseltelim. Dünyay� bir kanser gi-
bi saran emperyalist sava� virüsünü, ancak dünya i�çi s�n�f� 
durdurabilir. Dolay�s�yla dünya bar��� ancak ve ancak i�çi 
s�n�f�n�n mücadelesiyle sa�lanabilir.

Emperyalist sava�a hay�r! 
Dünyaya bar�� i�çilerle gelecek!
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��çi s�n�f�n�n içinde bulundu�u örgütsüzlük ve da��n�kl�k, 
kendisini grev mücadelelerinde de gösteriyor.  Son y�llar-

da ya�anan grevlerde,  grev komiteleri ya hiç örgütlenmi-
yor ya da eksik örgütleniyor. Böylece i�çiler önemli bir mü-
cadele silah�ndan yoksun kald�klar� için, grevlerde, patron-
lar kar��s�nda örgütsüz ve da��n�k bir manzara çiziyorlar. 
Oysa grev ya da direni�lerde, i�çilerin mücadeleye haz�r-
lanmas�nda, sevk ve idare edilmesinde ve uzun soluklu bir 
mücadele yürütülmesinde grev komitelerinin rolü çok bü-
yüktür.  

��çilerin grevi kazanmas� için örgütlü ve haz�rl�kl� olma-
lar� gerekir. Patronlar ellerindeki tüm olanaklar� kullanarak 
grevi k�rmak, i�çileri bölmek isterler ve bask�larla greve son 
vermeye çal���rlar. Patronlar�n sald�r�lar�na kar�� durmak ve 
grevi kazanmak için en temel araçlardan biridir grev komi-
teleri! Grev ancak i�çilerin örgütlü, disiplinli ve ortak müca-
deleleri sayesinde kazan�labilir. Patronlara, anti-demokratik 
yasalara ve grev k�r�c�lar�na kar��, grevi ba�ar�yla sonuçlan-

d�rmada grev komiteleri i�çilere öncülük eder. 
Grev yerleri, sadece i�çilerin gözcülük yapt�klar�, bekle-

dikleri ve dayan��ma ziyaretlerini kabul ettikleri yerler ol-
mamal�d�r. Grev i�çiler için bir mücadele okuludur. Grev 
komitesi ise i�çileri her gün yeniden örgütleyerek mücade-
lenin seyrini elinde tutar. 

Grev komitesi, yürütülen mücadelenin i�çiler lehine so-
nuçlanmas� için yap�lacak i�leri örgütler. Taban�n inisiyatif 
kazanmas�n�, i�çilerin kendine güvenmesini, mücadele az-
minin ortaya ç�kmas�n� ve güç kazanmas�n� sa�lar. 
Yürütülecek tüm i�lere grevdeki i�çileri katan grev komite-
leri, al�nan kararlar� i�çiler ile birlikte alarak i�çi demokrasi-
sinin küçük bir örne�ini sunar. ��bölümü temelinde her i�çi-
nin grevde sorumluluk almas�n� sa�layan grev komiteleri, 
grevin güvenli�ini sa�layarak grev k�r�c�lar�na engel olur. 
Fabrikalara, sendikalara ve i�çi örgütlerine ziyaretler düzen-
leyerek dayan��may� örer. Grev yerlerinde e�itim etkinlikle-
ri örgütleyerek i�çi s�n�f�n�n mücadele tarihinin i�çilere akta-
r�lmas�nda, geli�en siyasi olaylar�n de�erlendirilmesinde ve 
sonuçlar ç�kart�lmas�nda grev komitelerine büyük görevler 
dü�mektedir. Grev komiteleri grev boyunca bir yandan pat-
rona kar�� i�çilerin tetikte beklemesini sa�larken, di�er yan-
dan da grevin gücünü büyütmek ve yayg�nla�t�rmak için 
mücadeleyi yükseltmeye çal���r. 

Tarihsel bir örnek: Neta� Grevi 
Neta� Grevi, grevi ba�ar�ya ula�t�racak derslerle dolu ta-

rihsel bir örnek te�kil eder. 1986 y�l�nda, 3150 i�çiyle ba�-
layan ve kazan�mlarla biten grev, tam 93 gün sürmü�tü. 12 
Eylül’ün etkilerinin devam etti�i ola�anüstü ko�ullarda, 
greve ç�kman�n imkâns�z denildi�i bir dönemde ba�layan 
Neta� grevi, nas�l kazan�lm��t�? Neta� i�çileri greve aylar ön-
cesinden komiteler kurarak haz�rlanm��lard�. ��çilerin öncü-
lü�üne soyunan grev komitesi, tüm i�çilerin güvenini ka-
zanm��t�. Her gün en az 500 i�çi grevde aktif rol al�yordu. 
Grev yerinde 163 i�çi her an tetikte bekleyerek nöbet tutu-
yordu. Bir tek i�çi dahi farkl� i�te çal��m�yordu. Maddi so-
runlar�n� çözmek için s�n�f içinde dayan��ma kampanyalar� 
organize ediyorlard�. Grevle dayan��may� sendikalara, fab-
rikalara, mahallelere ve ailelere kadar giderek, bizzat ken-
dileri örgütlediler. Neta� i�çilerinin iç örgütlenmeleri disip-
linli ve sa�lamd�. Grevci i�çiler biliyorlard� ki, tüm i�çi s�n�f� 
ad�na kavga veriyorlard�. Seslerini Türkiye i�çi s�n�f�n�n ya-
n� s�ra, Avrupal� karde�lerine de ula�t�rmay� ba�arm��lard�. 
Neta� i�çilerinin yürüttü�ü bu zorlu ve ba�ar�l� mücadele, 
bu mücadelenin kazan�lmas�nda kilit önemde olan grev ko-
mitelerinin örgütlenmesi bugün de örnek al�nmal�d�r.  

Önceki i�çi ku�aklar�n�n kah�rl� mücadelelerinden do�up 
geli�en grev komiteleri, i�çi s�n�f� için evrensel bir mücadele 
arac�d�r. Tüm engellemelere ra�men bugünün genç ve de-
neyimsiz i�çi ku�aklar�yla i�çi s�n�f�n�n tarihsel mücadele 
araçlar�n� bulu�turmal�y�z. Mücadelenin ba�ar�ya giden zor-
lu yolu ancak örgütlü güçle a��labilir. Geçmi�te oldu�u gibi 
bugün de, grevi kazanmak için grev komitelerimizi kurup 
mücadeleyi daha örgütlü ve bilinçli bir �ekilde sürdürmeli-
yiz. Do�ru bir örgütlenmeye sahip, gereken araçlarla do-
nanm�� bir mücadele, patronlar s�n�f�n�n yüre�ine korku sa-
lacak ve kazanan i�çiler olacakt�r. Unutmayal�m ki “i�çi s�-
n�f� ya örgütlüdür ve her �eydir ya da örgütsüzdür 
ve hiçbir �eydir!” �

Grev Komiteleri
Grev yerleri, sadece i�çilerin gözcülük yap t�klar�, 
bekledikleri ve dayan��ma ziyaretlerini kabul ettikleri 
yerler olmamal�d�r. Grev i�çiler için bir mücadele 
okuludur. Grev komitesi ise i�çileri her gün yeniden 
örgütleyerek mücadelenin seyrini elinde tutar. 
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�MES sanayi sitesinde bulunan UNO unlu mamuller fabri-
kas�nda i�çi k�y�m� ya�and�. Tek G�da-�� sendikas�na üye 

olduklar�, sendikadan istifa etmedikleri ve sendikala�ma 
çal��mas�na devam ettikleri için 11 i�çi i�ten at�ld�. Bu 
i�çilerden 10’u fabrika önünde direni�e ba�lad�. 

Yakla��k 500 i�çinin çal��t��� fabrikada sendikal örgütlen-
me çal��malar� Tek G�da-�� sendikas� öncülü�ünde iki y�l ev-
vel ba�lam��t�. Bask�lar nedeniyle i�çilerin ço�unlu�u 
sendikadan istifa ettirildi. Ülker G�da’n�n UNO’ya ortak ol-
mas�yla beraber i�çiler, patronlar eliyle Öz-G�da-�� sen-
dikas�na üye yap�lmaya ba�land�. ��çilerin büyük ço�un-
lu�u Öz-G�da-�� sendikas�n� patron sendikas� olarak nite-
liyorlar ve üye olmak istemiyorlar. �� çiler, “uzla�mac�, pat-

ron yanl�s�, i�çi haklar�n� savunmayan 
sendikac�lara güvenmediklerini” dile getiri-
yorlar. 

Ekmek ve unlu mamuller üretimindeki i�çiler 
3 vardiya halinde çal���yorlar. Y�llard�r dü�ük üc-
retle ve yo�un mesailerle çal���yorlar. Ziyaret 
etti�imiz i�çiler, fabrikada çok say�da i� kazas� 
ya�and���n� söylüyorlar. Arkada�lar�n�n parmak 
kopmas� nedeniyle sakat kald���n�, yo�un çal��-
ma nedeniyle bel f�t���n�n artt���n� dile getiri-
yorlar. 

Direni�te olan i�çiler kendi elleriyle haz�rlad�k-
lar� “birlik olursak kazan�r�z”, “sendikal� ol-
duk i�ten kovulduk” dövizleriyle UNO’daki ve 
çevre fabrikalardaki i�çilere seslerini duyurarak 
i�çi karde�lerinden destek almaya çal���yorlar. 
ABB i�çilerinin kendilerini desteklemesinden 
mutluluk duyduklar�n� ifade ediyorlar. Fabrika 
içinden de destek ald�klar�n� ifade eden i�çiler, 

“bizler direni�e ba�lamasayd�k çok say�da i�çi �im-
di sessiz sedas�z i�ten at�lm�� olacakt�” diyorlar. Sa-
bah yürüyerek direni� yerine gelen i�çiler, i�ba�� saatinde 
servisteki i�çi arkada�lar�na seslenerek direni�lerine destek 
bekliyorlar. 

�MES sanayi bölgesinde UMUR ve YASAN i�çilerinin 
ard�ndan UNO i�çileri de sendikala�t�klar� için i�ten at�ld�lar. 
��ten at�lmalar�n, dü�ük ücretin ve a��r çal��ma ko�ullar�n�n 
hüküm sürdü�ü bu sanayi sitesinde i�çilerin büyük ço-
�unlu�u örgütsüz. Kölece çal��ma ko�ullar�na son verecek 
olan, i�çilerin birlik olmas�, örgütlenmesi ve patronlara kar�� 
mücadele etmesidir. 

Direni�çi UNO ��çisi Yaln�z De�ildir!

UNO’da ��çiler Direni�te

Uzel ��çilerinden Bas�n Aç�klamas�
 Gebze’den U�D-DER üyesi i�çiler  �

Uzun bir süre önce, ücretlerini alamad�klar� için dire-
ni�e geçen UZEL i�çileri, 1 Eylülde Gebze Cumhuriyet 

Meydan�nda bir bas�n aç�klamas� düzenlediler.
Bas�n aç�klamas� esnas�nda i�çiler, “��çiler burada 

Türk Metal nerede”, “Türk Metal Uzel’den defol”, “Türk 
Metal bizi kaça satt�n” gibi, Türk Metal sendikas�n� da 
ele�tiren sloganlar att�lar.

��çiler, Türk Metal’in kendilerinin yan�nda olacak yerde 
patronlarla anla�ma yoluna giderek i�çilere sahip ç�kma-
d���n� ifade ettiler. Uzel i�çilerinin eme�inin kar��l���n� alana 
kadar mücadele edeceklerini belirten i�çiler, hem patrona 
hem de Türk Metal sendikas�n�n ba��na çöreklenmi� sendi-
ka bürokrasisine kar�� mücadele etmeye kararl� olduk-
lar�n� dile getirdiler. Eyleme yakla��k 100 i�çi kat�ld�. Ayr�ca 
çevreden de bas�n aç�klamas�na kat�l�m oldu.

Uzel i�çilerinin dedi�i gibi, Türk Metal sendikas� i�çi-
lerin ç�karlar�n� de�il patronlar�n ç�karlar�n� savunu-
yor. Birçok fabrikada oldu�u gibi Uzel’de de i�çileri sürekli 
susturma rolünü üstleniyor. Ancak biz i�çiler �unu çok iyi 

bilmeliyiz: As�l sahibinin biz oldu�umuz sendikalar�m�z� mü-
cadeleci sendikalara dönü�türebilmek bizlerin ellerinde. 
Onun için en gerici sendikalarda bile militan s�n�f müca-
delesini yükseltmeliyiz. S�n�f mücadelesinin önündeki tüm 
engelleri ortadan kald�rabilecek yegâne güç, s�n�f bilinci ile 
donanm�� örgütlü i�çi s�n�f�d�r. Sendikalar�m�z�n tepesi-
ne çöreklenmi� bürokratlar� da ancak bu güç defedebilir. �
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��ten at�lan ASS�TT i�çileri, 7 Eylül Pazar günü 
yapt�klar� bir bas�n aç�klamas�yla direni�lerini 

ba�latt�klar�n� duyurdular. Türk Telekom’a ba�l� 
TTNet ça�r� merkezinin ta�eron firmas� olan 
ASS�TT bünyesinde, �stanbul’da yakla��k 600, 
Ankara’da ise 650 i�çi çal���yor. Ta�eron siste-
mini kendi ç�karlar� do�rultusunda istedikleri gi-
bi kullanan patronlar, buralarda çal��an i�çileri 
azg�nca sömürmekte, zaman� geldi�inde grev k�-
r�c�s� olarak kullanmaktad�rlar. Bunun bir sonu-
cu olarak TTNet i�çileri de Telekom i�çilerinin 
grevinin k�r�lmas� için Telekom’un bünyesinde 
gösterilmi� ve grevin ertesinde tekrar ASS�TT’e 
al�nm��lard�.

TTNet i�çileri Ankara’da geçti�imiz y�l Haber-�� sendi-
kas�na üye oldular ve yetki davas�n�n sonucunu bekliyor-
lar. Ankara’da ba�layan bu mücadele �stanbul’a da s�çrad� 
ve �stanbul’da da örgütlenme çal��mas� ba�lat�ld�. 
Fakat i�çilerin örgütlü gücünden korkan patron bizzat bu ör-
gütlülü�ü da��tmak ve i�çiler üzerindeki sömürü gücünün 
k�r�lmas�n� engellemek için sald�r�lara ba�lad�. 

��çiler hem yap�lan bask�lar� protesto etmek hem de iki 
y�ld�r zams�z çal��t�klar�n� ve zam taleplerini duyurmak için 
31 Temmuzda i� b�rakma eylemi gerçekle�tirmi�lerdi. 
Bu eylem sayesinde %10 maa� zamm� ve %10 prim zamm� 
almay� ba�arm��lard�. Fakat patron bunun üzerine 11 i�çi-
yi i�ten att�. At�lan i�çiler bas�n aç�klamas�nda bu sald�r�la-
r�n onlar� y�ld�ramayaca��n� söylediler: “Y�llar y�l� dü�ük üc-
retlere, a��r çal��ma ko�ullar�na ve �ef bask�lar�na sesimizi 
ç�karmadan çal��t�k. Gece gündüz çal��mam�z�n bedelini ki-
mimiz hastalanarak, kimimiz psikolojisi bozularak ve kimi-
miz de hakaretlere maruz kalarak ödedik. Fakat art�k b�çak 
kemi�e dayand�. Assistt i�çisi ya�ad��� sorunlar� çözmek için 
örgütleniyor, bilinçleniyor ve mücadele ediyor. Bu mücade-
le hepimizin mücadelesidir. Bizler ancak bu mücadeleye ka-
t�larak çal��ma ko�ullar�m�z� düzeltebiliriz.  S�ran�n bize gel-
mesini beklemeden, bana bir �ey olmaz demeden gücümü-
zü birle�tirelim. Biz çal��mazsak hayat durur, patronlar pes 

eder” dediler.  
��çiler taleplerini �öyle s�ralad�lar:

At�lan i�çiler derhal geri al�ns�n!1. 
Ücretlerimiz iyile�tirilsin!2. 
Tak�m liderleri bask�s� son bulsun!3. 
Mola sürelerimiz artt�r�ls�n!4. 
Tuvalet ve yemek molalar� üzerindeki bask�c� ve 5. 
keyfi uygulama son bulsun!
Düzenli sa�l�k kontrolleri yap�ls�n!6. 
Sendikala�ma hakk�m�z engellenmesin!7. 
Gece vardiyalar�na ek ödeme yap�ls�n8. !

TTNet çal��anlar� her geçen gün daha da yo�unla�t�r�lan 
performans bask�s�na maruz kalmakta ve bütün mola ve 
yemek saatleri insani ihtiyaçlara göre �irketin kâr amac�-
na ba�l� olarak planlanmaktad�r. Bilgisayar kar��s�nda rad-
yasyon etkisine maruz kalan çal��anlar, di�er taraftan tele-
fon ba��nda sürekli olarak sinir harbiyle bo�u�maktad�r-
lar. Mü�teriyi memnun etmemenin bedeli maa� kesintisi 
olurken, t�pk� Marport i�çilerinde oldu�u gibi rapor almak 
da i�ten at�lma sebebi haline gelmektedir. 

TTNet i�çileri daha insani bir çal��ma sistemine geçilme-
sini talep etmektedirler. Bu mücadelelerini i�yeri önündeki 
oturma eylemleriyle ve süreli açl�k grevleriyle peki�ti-
receklerini ifade ediyorlar. TTNet i�çilerinin bu hakl� ve 
onurlu mücadelelerinin yan�nda olmal�y�z. �

ASS�TT Ça�r� Merkezi ��çileri Direni�te

E-Kart Grevi 
Devam Ediyor

Gebze’den U�D-DER üyesi i�çiler �

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Eczac�ba�� 
ve Giesecke & Devrient (Almanya) ortakl���na ait 

E-Kart fabrikas�nda, i�çilerin yürüttü�ü grev üçüncü ay�-
na yakla��yor. 

70. gününde U�D-DER olarak grevdeki i�çi dostlar�m�z� 
ziyaret ettik. Grev yerine att���m�z sloganlar ve alk��lar 
e�li�inde yürüdük. Bizi alk��larla kar��layan grev gözcüsü 
i�çi dostumuzla yapt���m�z sohbette, grev gözcüsü arkada�, 
yürüttükleri grevin ba�ar�ya ula�aca�� inanc�n�n tam ol-

du�unu dile getirdi. Sürecin her geçen gün daha iyiye git-
ti�ini de vurgulad�. 

E-Kart i�vereninin alm�� oldu�u sipari�leri Alman orta�� 
Giesecke & Devrient’e kayd�rmaya çal��mas�na, orada ör-
gütlü olan Verdi sendikas� da kar�� durmu�tu. Bu 
uluslararas� destek E-Kart i�çilerinin mücadelesinde anlam-
l� bir yere sahip. 

E-Kart i�çileri emin ad�mlarla grevlerini ba�ar�ya ta��-
maya çal���yorlar. Bu gibi grev ve direni�lerde dayan��ma 
a��n� örebilmek büyük önem ta��maktad�r. Patronlar s�n�f�-
n�n sald�r�lar�na kar�� güçlü bir direnç gösterebilmek ve i�çi 
s�n�f�n�n mücadelesini daha yukar�lara ta��mak için 
Ö�REN, Ö�RET, ÖRGÜTLE…

Ya�as�n S�n�f Dayan��mas�!
Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� Mücadele Birli�i!
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Gebze’den bir metal i�çisi  �

A�ustos ay�nda yakla��k yüz bin metal i�çisini ilgilendiren 
grup toplu i� sözle�mesi görü�meleri (T�S) ba�lad�. T�S gö-

rü�melerinde patronlar ad�na MESS, metal i�çileri ad�na ise 
Birle�ik Metal-�� (D�SK), Çelik-�� (Hak-��) ve Türk Metal (Türk-
��) sendikalar� masaya oturuyor. 

Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan metal sektö-
rü özellikle son y�llarda büyümenin ve kâr oranlar�n�n yüksek 
olu�uyla göze çarp�yor. Son on y�lda çal��an i�çi say�s�nda da 
art�� söz konusu, fakat ortalama ücretler asgari ücret düzeyin-
de. Giderek dü�en ve enflasyonla birlikte sürekli eriyen ücret-
ler, 12 saati a�an çal��ma ko�ullar� ve esnek çal��ma dayatma-
s�, metal i�çilerinin hayat�n� katlan�lmaz k�l�yor. Bu yüzden on 
binlerce i�çi bu T�S görü�melerinden ç�kacak zam oranlar�n� 
bekliyor. 

Görü�me masas�na oturan sendikalar�n, toplu sözle�me tas-
laklar�n� i�çilerin istekleri do�rultusunda haz�rlad�klar�n� dü�ün-
mek ise olanaks�z. Türk Metal’in tutumunu uzun uzad�ya an-
latmam�za gerek yok. Ho�nutsuz olan sendikal� i�çiler 
Gebze �ubesine s�k s�k gidip sözle�me tasla�� hakk�nda bil-
gi almaya çal���yorlar. Türk Metal’e üye bir fabrikada çal�-
�an bir metal i�çisinden durum hakk�nda bilgi istedi�imde 
bana �unlar� söylüyor: “Sendikam�za gidip tasla�� soruyo-
ruz. Neler yapt�klar�n� ve haz�rlanan tasla��n içeri�ini ö�-
renmek istedi�imizi belirtiyoruz. Ald���m�z cevap tasla��n 
internet sitesinde yer ald��� ve oradan bakabilece�imiz �ek-
linde oluyor. Kaçamak cevaplarla bizi idare etmeye çal���-
yorlar. Üstüne basa basa ülkedeki krizden bahsediyorlar. 
Sendika yöneticisine bu krizin sorumlusunun biz olmad���-
m�z� ve patronlar�n krizini neden ön plana ç�kard�klar�n� 
sordu�umda ise bana tuhaf bak��larla bak�yor. Ba�ka fab-
rikalardan i�çilerin de s�k s�k gelip �ube yönetimini s�k��t�r-
d���n� duydum. Bizim asl�nda di�er fabrikadaki i�çi arka-
da�lar�m�zla görü�üp ortak bir �ekilde �ubeye bask� yap-
mam�z gerekiyor.”

Çelik-�� sendikas�nda da sessizlik hâkim. Sorulmad��� 
takdirde aç�klanan hiçbir �ey olmuyor. Baz� s�k��t�r�c� soru-
lardan sonra ise temsilciler �öyle bir cevap veriyorlar: “Biz 
ne yapsak bo�. Sonuçta MESS’in alaca�� karar� uygula-
maktan ba�ka çaremiz yok. Sonucu bekleyece�iz. Ama di-
�er sendikalardan daha geri ko�ullarda bir sözle�meye im-
za atmayaca��z.” Bir yandan i�çilere pasif bir tutum tak�n-
malar� ö�ütlenirken ayn� zamanda sendikalar aras� rekabet 
de vurgulanmadan geçilmiyor.

Birle�ik Metal-�� ise haz�rlanan tasla�� MESS’ten önce 
i�çilere sundu. Sendikan�n sitesinde yap�lan aç�klamalarda 
özellikle Türk Metal sendikas�n�n tutumlar� a��r bir dille 
ele�tiriliyor ve i�çiler dikkatli olmaya ça��r�l�yor. Özellikle 
de patronlar�n esnek çal��may� sözle�meye geçirmeye çal�-
�acaklar� ve Türk Metal ba�kan�n�n buna kar�� ç�kmayaca-
��n� aç�klad��� vurgulan�yor. 

Sonuç olarak, sendika bürokratlar�n�n bu tutumlar�, ta-
bandaki i�çilerin sürecin d���na itilmelerinden ve militan bir 
mücadele yürütememelerinden kaynaklanmaktad�r. 
Meydan� bo� bulan sendika bürokratlar� istedikleri gibi at 
ko�turmakta ve militan öncü i�çilerin de önünü kesmekte-
dirler. ‘80 öncesi i�çi hareketinde metal i�çileri ve sendika-

lar� önemli bir yer tutmu�tur. Yürüttükleri militan mücadele ile 
bugünlere önemli deneyimler b�rakm��lard�r. Biz yeni ku�ak i�-
çilerin de bir an önce silkinmesi ve mücadeleye at�lmas� gere-
kiyor. Sendikalar�n biz i�çilere ait oldu�unu bilmeli ve evimizi 
kirleten ha�ereleri temizlemeliyiz. Sadece sözle�me döneminde 
tepkimizi dile getirmekle bir �ey elde edemeyiz. Patronlar�n ör-
gütlü bir �ekilde yürüttü�ü sald�r�lara kar�� örgütlü bir �ekilde 
mücadele yürütmeliyiz. Unutmayal�m ki birle�en i�çiler ye-
nilmezler!

23 A�ustos günü direni�teki Desa deri i�çileri, Tuzla deri i�çile-
riyle birlikte, Desa’n�n Ni�anta��’nda bulunan sat�� ma�a-

zas� önünde bir bas�n aç�klamas� yapt�lar. Bas�n aç�klamas�nda 
Desa-Deri ürünlerinin boykot edilmesi ve internet sitesine 
e-mail yoluyla tepkilerin dile getirilmesi istendi. Çe�itli kurumlar�n 
ve kad�n örgütlerinin de destek verdi�i bas�n aç�klamas�na bizler 
de U�D-DER’li deri i�çileri olarak destek verdik.

Bas�n aç�klamas�n� okuyan Deri-�� genel örgütlendirme sekre-
teri Gürsel Mente�e, Düzce Desa’da direni�çi i�çilerin polis tara-
f�ndan yo�un bask� gördü�ünü, Desa patronunun i�çilerin cep te-
lefonlar�na tehdit mesajlar� göndertti�ini, Sefaköy Desa’daki dire-
ni�çi i�çi Emine Arslan’�n direni�e ailesi ile birlikte devam etti�ini, 
ona da “kald�r�m i�gali” bahanesiyle 62 YTL para cezas� kesil-
di�ini, tüm bunlara ra�men direni�çi i�çilerin mücadelede kararl� 
olduklar�n� belirtti.

Bas�n aç�klamas�n�n dönü�ünde, Düzce Desa i�çilerine, U�D-
DER’in ��çi Dayan��mas� adl� bültenini tan�tarak son say�m�zdan 
birer tane b�rakt�k. 

Dünyan�n pek çok ünlü markalar�na üretim yapan Desa-
Deri’de, i�çilerin ald�klar� ücretle ya�amlar�n� sürdürmeleri olanak-
s�zken, patron kâr�na kâr kat�yor. 

Desa’n�n örgütlenmesinin oradaki sanayi bölgesi için de çok 
önemli oldu�unu söylüyordu bir direni�çi i�çi. Sadece bir tane 
örgütlü i�yeri var, o da bölgeye ba�ka yerden ta��narak gelmi�. 
Bu anlam�yla Desa’n�n örgütlenmesi ayn� zaman da Düzce’nin 
örgütlenmesi olarak görülüyor.

Birimize yap�lan hepimize yap�lm��t�r �iar�ndan hareket 
ederek Desa Deri i�çilerini yaln�z b�rakmayal�m. Direni�lerine 
deste�i büyütelim. �

Deri i�çilerinden 
Desa ürünlerini 
boykot ça�r�s�

Metal Sektöründe T�S 
Görü�meleri Ba�lad�
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�sveç’ten bir i�çi  �

Volvo i�çileri, bürokratik sendika yönetimine kar�� hare-
kete geçiyor. �sveç otomotiv tekeli Vol-

vo’da i�çiler i�ten atmalara kar�� huzursuz. 
Son aylarda 3 bine yak�n i�çi ç�kartan 

Volvo’nun i�ten atmalara devam etmesi üze-
rine i�çiler sendikay� harekete geçmeye zorlu-
yor. Volvo i�çileri toplu sözle�me görü�meleri 
öncesinde, sendikaya, geni� kat�l�ml� bir i�çi 
toplant�s� yapma ça�r�s�nda bulundular. ��-
çiler, bürokratik sendika yönetimine, “Sözle�-
me görü�melerini kapal� kap�lar arkas�nda 
yapmay�n, i�çilerin söyleyeceklerini dinleme-
den önce bir �ey imzalamay�n!” uyar�s�nda 
bulundular. Sözün bitti�i yerde grev ba�lar 
diyen i�çiler, i�ten at�lma korkusuyla ya�ad�k-

lar�n�, “yeni bir i� bulabilir miyim”, “at�lmazsam i�ten at�-
lanlar nedeniyle i� yüküm çok mu artacak” gibi sorular�n�n 
yan�tlanaca�� bir toplant�n�n zorunlu oldu�unu dile getiri-
yorlar. ��çilerin suskun kalmakla suçlad��� sendika ise, yeni 
i�ten ç�karmalar söz konusu olmayaca�� için böylesi bir 
toplant�y� gereksiz buldu�unu aç�klad�.

Volvo’daki s�n�f bilinçli i�çilerin de vurgulad��� gibi, 
“Mücadele etmeyen kazanamaz! S�n�fa kar�� s�n�f! Tek sila-
h�m�z örgütlü olmak!”. �

VOLVO ��çileri ��ten 
At�lma Tehdidi Alt�nda

Pakistan’da pek çok �irket üretim maliyetlerini dü�ürmek 
için, giysi aksesuarlar�, tak�, ayakkab� dikimi, nak��, hal� 

dokuma gibi i�leri kad�nlara, kendi evlerinde ürettiriyor. 

Böylelikle patronlar hem üretim alan�ndan tasarruf ediyor 
hem de i�çilerin yemek, ula��m, sigorta primi gibi maliyetle-
rinden kaç�nm�� oluyorlar.

Bu tür i�lerde çok dü�ük ücretler kar��l���nda 
üretim yapan kad�nlar, her türlü i� güvencesinden 
yoksun, sa�l�k ve emeklilik gibi en temel sosyal 
haklardan bile faydalanamadan sömürülüyorlar. 
Hiçbir yasal statüleri veya haklar� yok. Pakistan’da 
patronlar için kendi evlerinde üretim yapan yakla-
��k 10 milyon kad�n i�çi var. 

��çi örgütlerinin 2 eyalette 3 y�ld�r sürdürdükle-
ri çal��malar sonucunda evde çal��an kad�nlar 11 
ayr� kooperatif bünyesinde örgütlendiler. Koope-
ratiflerde ba�layan örgütlenme “Pakistan Ev i�çile-
ri Sendikas�n�n” çat�s� alt�nda birle�tiriliyor. 22 
A�ustosta Lahor’da toplanan ulusal kongreye 500 
delege kat�ld� ve 25 ki�ilik bir Yürütme Kurulu se-
çildi. 

Birbirlerinden yal�t�k halde çal��malar�na ra�-
men ülke çap�nda örgütlenmeye giri�ebilen ve ül-
ke tarihinde ilk defa sendikala�an Pakistanl� ev i�-
çileri, i�çi s�n�f�n�n örgütlenmek üzere hiçbir engel 
tan�mamas� gerekti�ini bir kez daha ispat ediyor-
lar. �

Pakistan’da Kad�n ��çiler Örgütleniyor

Mücadele etmeyen kazanamaz!
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Güney Afrikal� i�çiler elektrik ve g�da fiyatlar�ndaki art��� ve hayat pa-
hal�l���n� protesto etmek üzere 6 A�ustosta ülkede 1 günlük genel 

grev gerçekle�tirdi. Güney Afrika Sendikalar Kongresinin ça�r�s�yla yap�-
lan grevde onbinlerce i�çi sokaklara döküldü. Protesto grevi tüm ülkede 
hayat� felç etti. Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz ve Ford gibi dev oto-
motiv fabrikalar�, alt�n ve kömür madenleri 1 günlü�üne kapand�. Tekstil 
sektöründe i�çilerin greve kat�l�m� %93 oldu. Ula�t�rma sektörü tamamen 
durdu. Okullar kapal� kald�. 

��veren örgütleri yapt�klar� aç�klamalarda “ülke ekonomisinin zaten ya-
va�lad���n�, grev yüzünden üretim kayb�na u�rad�klar�n�, i�çilerin böyle 
eylemler yapmamalar� gerekti�ini” söyleyerek bolca s�zland�lar. �

Güney Afrikal� ��çiler Hayat Pahal�l���n� Protesto Etti

Hindistan’da havayolu, demiryolu ve bankac�l�k sektör-
lerinde çal��an milyonlarca i�çi, artan enflasyonu ve 

hükümetin i�çi dü�man� politikalar�n� protesto etmek üzere 
1 günlük genel grev gerçekle�tirdi. H�zla geli�en telekomü-
nikasyon sektöründeki i�çilerin greve kat�l�m�, grevin büyük 
bir ba�ar�yla gerçekle�mesinde önemli rol oyna-
d�. Havayolu, demiryolu ve karayolu ta��mac�l�-
�� 1 günlü�üne durdu. Bir sendika sözcüsü, ey-
lemin, “hükümetin yerli ve yabanc� �irketleri ve 
spekülatörleri daha fazla ��martmamas� yönün-
de bir uyar�” niteli�i ta��d���n� söylüyordu. 

Greve bankac�l�k sektöründeki 900 bin çal��an destek 
verdi. Hükümetin çal��an say�s�n� azaltmak üzere tüm devlet 
bankalar�n� birle�tirme planlar� protesto edildi. Hindistan’da 
ba�ta g�da olmak üzere tüm mallar�n fiyatlar�ndaki art�� 
özellikle dar gelirli emekçi s�n�flar�n ya�am�n� giderek zorla�-
t�r�yor. �

Hindistan’da Genel Grev

Hyundai yönetimi, i�çilere, toplu sözle�me görü�melerindeki anla�mazl��� sona 
erdirme ça�r�s� yapt�. 45 bin Hyundai i�çisinin üye oldu�u sendika geçti�i-

miz ay boyunca ücretlerin yükseltilmesi ve çal��ma ko�ullar�n�n düzeltilmesi talep-
leriyle bir dizi i� durdurma eylemi gerçekle�tirmi�ti. Bu k�smi grevler sonucunda 
Hyundai, bir ay içerisinde 236 milyon dolarl�k üretim kayb�na u�rad�. Dünyan�n 
6. büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, maliyetlerin sürekli artt���n�, buna kar-
��n sat��lar�n azald���n� aç�klad�. 

Kapitalist ekonominin krizinin derinle�mesi, patronlar�n i�çi haklar�na daha 
fazla sald�rmas�n� gündeme getiriyor. Buna kar�� i�çilerin eylemlilikleri art�yor. 
Burjuva devletler ise i�çi hareketine sald�rarak i�çi dü�man� karakterlerini gözler 
önüne seriyorlar. Temmuz ay� ba�lar�nda genel grev ça�r�s� yapt�klar� gerekçesiyle 
Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) üyesi baz� sendikalar�n liderleri hükü-
met taraf�ndan 
tutukland�. 
Tutuklanan 
sendika liderle-
rinin serbest b�-
rak�lmas� için 
ba�lat�lan, 
Güney Kore 
hükümetini 
protesto kam-
panyas� ise de-
vam ediyor.  �

Güney Kore’de ��çi 
Mücadelesi Devam Ediyor

ABD’de 27 Bin Boeing 
��çisi Grevde
ABD’nin çe�itli eyaletlerindeki Boeing 

uçak fabrikalar�nda çal��an 27 bin 
i�çi greve ç�kt�. 6 Eylül sabah� ba�layan 
grevde, i�çiler Boeing yönetimine ate� 
püskürdüler. Boeing yönetimi i�çilere re-
el ücretlerde dü�ü�ü, i�çilerden kesilen 
sa�l�k primlerinin artt�r�lmas�n� ve çe�itli 
yard�mlar�n kesilmesini öngören bir söz-
le�me dayat�yor. Yüzde 6’y� geçen y�ll�k 
enflasyona ra�men firma yönetimi i�çi-
lere önümüzdeki üç y�l için toplam yüz-
de 11 zam öneriyor. 

Boeing i�çileri �irketin i�çi say�s�n� 
azaltma ve sendikas�zla�t�rma planlar�na 
kar�� da mücadele ediyor. �irketin i�çi 
say�s� son on y�lda 60 binden 27 bine 
indirildi. ��çi say�s�n� alabildi�ine dü�ü-
ren ve üç ki�inin yapaca�� i�i bir ki�iye 
yapt�ran Boeing, her y�l milyarlarca do-
lar kâr ediyor ama bununla da yetinme-
yip daha fazlas�n� istiyor. Bunun için de 
i�çilere sa�l�k giderlerini kendi ceplerin-
den kar��lamalar�n�, ücretlerinin alabildi-
�ine dü�mesini, çal��ma saatlerinin uza-
mas�n�, çe�itli üretim birimlerinin sendi-
kas�zla�t�r�lmas�n� dayat�yor. �
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Grev ve direni�ler, s�n�f mücadelesinde i�çiler için önemli 
bir okuldur. Derne�imiz de bu bilinçle, hem grevci i�çi-

lere destek sunmak hem de faaliyet yürüttü�ü alanlardaki 
genç i�çileri grevci i�çilerle bulu�turarak bu okulu tan�malar�-
n� sa�lamak amac�yla grev ve direni�lere çe�itli ziyaretlerde 
bulundu. U�D-DER olarak Desa Deri, E-Kart, Unilever, 
Marport, Ça� Temizlik, TTNet, UNO, TEGA ve Brillant i�çi-
lerini mücadelelerinde yaln�z b�rakmad�k. Elimizden geldi�i 
kadar mücadelelerine omuz vermeye, geçmi�in mücadele 
deneyimlerini aktarmaya ve farkl� fabrikalardan-i�yerlerinden 
i�çiler aras�nda dayan��ma a��n� örmeye çal��t�k.

Halen direni�te olan Marport Liman i�çileriyle birlikte dü-
zenledi�imiz dayan��ma etkinli�i, bu aç�dan anlaml�yd�. 
Direni�lerinin 46. gününde, U�D-DER’li i�çilerden olu�an ��çi 
Korosu ve Müzik Grubumuz mar�larla, türkülerle, halaylarla 
Marport i�çilerine güç ve moral verdiler. �iir 
grubumuz da, i�çi s�n�f�n�n devrimci �airlerin-
den derlenmi� kavga ve umut dolu �iirlerle et-
kinli�imize renk katt�, Marport i�çilerine bu kav-
gada yaln�z olmad�klar�n� bir kez daha hat�rlat-
t�, s�n�f dayan��mas�n�n güzelli�ini gösterdi. 

Etkinli�imiz, derne�imizi tan�tan bir sineviz-
yon gösterimiyle ba�lad�. Ard�ndan bir temsilci 
arkada��m�z, etkinli�in, hakl� bir kavga yürüten 
Marport i�çilerine destek olmak ve moral ver-
mek amac�yla düzenlendi�ini anlatan bir ko-
nu�ma yapt�. Program, Marport i�çileri ad�na 
bir i�çi karde�imizin konu�mas�yla devam etti. 
Son bölümde yer alan S�n�f Kürsüsünde ise 
hem U�D-DER’li i�çiler hem de Marport i�çileri 
söz alarak, örgütlenmenin öneminden ve zor-
luklar�ndan, mücadele deneyimlerinden bahsettiler. Bir 
Marport i�çisinin “12 y�ll�k i�çiyim, bu kadar s�cak bir ortam, 
bu kadar güzel bir atmosfer hayat�m boyunca hiçbir yerde 
görmedim” demesi ve bir di�erinin de bizi “bundan sonra 
ailem sizsiniz” diyerek u�urlamas�, etkinli�imizin amac�na 
ula�t���n�n bir göstergesiydi. 

Gerek etkinli�imizin içeri�iyle gerekse de örgütlülü�ümüz 
ve disiplinimizle, Marport i�çilerine i�çi s�n�f�n�n mücadele 
tarz�n� ve deneyimlerini göstermeye, aktarmaya çal��t�k. 
Çünkü grev ve direni�lerdeki i�çi karde�lerimizin en büyük 
sorununun bilinçsizlik ve örgütsüzlük oldu�unu iyi biliyoruz. 
Di�er grev ve direni� yerlerine düzenledi�imiz ziyaretlerimiz-
de de ayn� perspektifle hareket ediyoruz. 

Temsilciliklerimizde de etkinliklerimiz devam ediyor. 
Esenler temsilcili�imizde gösterilen Kara Nisan filminde, 
1994 y�l�nda küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda’da, ç�kar 
pe�indeki emperyalist güçlerin ve yerel iktidarlar�n yürüttü�ü 
korkunç katliam anlat�l�yordu. Bu katliamda, bir ay gibi k�sa 

bir süre içerisinde 1 milyon insan öldürülmü�tü. Filmin ar-
d�ndan yap�lan sohbette, bir i�çi arkada��m�z, “sermaye dü-
zeni sürdükçe bu katliamlar da sürecek, kapitalizm bizi öl-
dürmeden biz onu öldürelim” diyerek, ne yap�lmas� gerekti�i 
konusunda en özlü cevab� vermi� oldu. Benzer �ekilde 
Ankara Tuzluçay�r’da da i�çi çocuklar�na yönelik olarak 
Tavuklar Firarda filmi gösterildi. ��çi s�n�f�n�n çocuklar�n�n ile-
ride mücadeleci birer i�çi olmalar�n�n, küçük ya�larda ala-
caklar� s�n�f bilincine ba�l� oldu�unu biliyoruz. Filmde verilen 
“as�l çitler beynimizde” mesaj�, bu aç�dan anlaml�yd� ve s�-
n�fs�z ve sömürüsüz bir dünya kurman�n mümkün oldu�unu 
anlat�yordu. 

Etkinliklerimizin yan� s�ra, derne�imizin ��çi 
Dayan��mas� bültenini fabrika önlerinde ve sanayi bölgele-
rinde da��tmaya devam ediyoruz. ��verenlerin ve onlar�n 

u�aklar�n�n tüm engellemelerine ra�men bu faaliyetimiz de-
vam edecek. Amac�m�z, i�çiler aras�ndaki dayan��may� ör-
mek, i�çilerin ya�ad�klar� dünyada olup bitenlerden ve kendi 
s�n�flar�n�n sorunlar�ndan haberdar olmalar�n� sa�lamak, ses-
lerini birbirlerine duyurmakt�r. Nitekim müdürlerin ve güven-
lik �eflerinin ho�una gitmese de, birçok fabrikada i�çilerin 
bülten da��t�m�na kar�� gösterdikleri olumlu tepkiler, bülten-
de kendi i�yerlerine ve sorunlar�na dair haberleri ilgiyle ara-
malar�, do�ru yolda oldu�umuzun göstergesidir. S�n�f�na 
duydu�u güvensizlik nedeniyle baz� i�çi arkada�lar�m�zdan 
“yapacak bir �ey yok, kaderimize raz� olmal�y�z” sözlerini 
duysak da, çok iyi biliyoruz ki biz �srarl� çabalar�m�z� sürdür-
dükçe ve s�n�f mücadelesinin ate�i kendilerini sard�kça bu i�-
çilerin dü�ünceleri de de�i�ecektir. 

��çi s�n�f�n�n mücadele tarihi, bugün ekti�imiz tohumlar�n 
birgün ye�erece�ini, büyüyece�ini ve emeklerimizin kar��l���-
n� eninde sonunda alaca��m�z� kesin bir biçimde gösteriyor. 
Yeter ki azimle ve sab�rla yürümeye devam edelim. �

Marport Liman ��çileriyle 
Dayan��ma Etkinli�i
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Gebze’den U�D-DER üyesi bir  �
grup i�çi

Derne�imiz U�D-DER’in ��çi Da ya-
n��mas� bülteninin A�ustos say�s�-

n� Hasköy Sanayi Sitesi i�çilerine ula�-
t�rd�k. Amac�m�z, patronlar s�n�f�n�n 
amans�z sald�r�lar�na kar�� dur demek 
ve s�n�f�m�z�n örgütlü mücadelesini öre-
bilmek. Bu vesileyle bültenimizde yer 
alan dünya i�çi hareketinden geli�me-
ler, ülkemizde ve bölgemizde ya�anan 
grevler, direni�ler, i�ten ç�karmalar ve i� 
cinayetleri haberlerini i�çi arkada�lar�-
m�za ula�t�rmak, sorunlar�m�z�n ayn� 
oldu�unu ve birlikte mücadele etme-
miz gerekti�ini payla�abilmek istiyoruz.

Derne�imiz U�D-DER’in Gebze 
tem silcili�inden i�çi arkada�larla, 23 
A�ustos Cumartesi günü Hasköy Sa-
nayi Sitesinde �apka ve önlüklerimizle 
bülten da��t�m� gerçekle�tirdik. Yakla��k 
2000 i�çinin çal��t��� sanayi sitesinde 
döküm, makine, metal kesim, plastik 

ve tekstil atölyele-
ri bulunuyor. Yo-
�un olarak genç 
i�çilerin çal��t��� 
sa nayi sitesinde, 
çal��ma saatleri 
diz ginsiz uzuyor 
ve say�s�z i� kazas� 
ya�an�yor. 

Sanayinin giri-
�inde yemekhane-
lerin önünde, i�çi 
arkada�lar�m�z�n 
yeme�e geli� saa-
tinde yapt���m�z 
bülten da��t�m� oldukça verimli geçti. 
��çi karde�lerimize bir taraftan bülteni-
mizde yer alan haberlerden bahsettik, 
di�er taraftan da ya�ad���m�z ko�ullar� 
payla�t�k. Di�er taraftan onlarla sohbet 
ederek onlar� derne�imizin etkinlikleri-
ne davet ettik. Yapt���m�z k�sa ve an-
laml� da��t�m�m�zdan sonra oradan ay-

r�ld�k. Bültenimize ve bizlere ilgi göste-
ren, s�cak davranan i�çi arkada�lar�m�-
z�n yan� s�ra s�n�flar�na olan güvensizli-
�i dile getiren i�çiler de oldu. Ama biz 
s�n�f�m�z�n mücadele tarihinden biliyo-
ruz. Bugün ekti�imiz tohumlar ye�ere-
cek, büyüyecek ve bizler emeklerimizin 
kar��l���n� almaya ba�layaca��z. �

Ya�as�n ��çi Dayan��mas�

Anakara Tuzluçay�r’dan bir i�çi �

17 A�ustos Pazar günü U�D-DER’li i�çiler olarak Anka-
ra’da çocuklar için bir çizgi film gösterimi yapt�k. 

Kötü ko�ullarda ya�ad�klar� çiftlikten kaçmak için örgütle-
nen tavuklar�n hikâyesini anlatan Tavuklar Firarda filmini 
izledik hep birlikte. Film hem e�lenceyi içinde bar�nd�r�-
yordu hem de bizlere as�l çitlerin kafam�zda 
oldu�unu, önce bunlar� a�mam�z ve birlikte 
çabalamam�z gerekti�ini vurgulayan mesajlar 
veriyordu. Film, sürekli yumurtlamak zorunda 
b�rak�lan, yumurtlamay�nca da kesilmek ve 
turta yap�larak ölmek istemeyen tavuklar�n, 
art�k b�ça��n kemi�e dayand��� noktada ör-
gütlenerek o esaretten kurtulmalar� ve dü�le-
dikleri çitsiz ye�il bir dünyada mutlu bir �ekil-
de ya�amaya ba�lamalar�yla son buldu.

Çocuklar filmden çok etkilendiler. Film 
son ras�ndaki sohbetimizde çocuklar�n hepsi 
de tavuklar�n birlikte çal��t�klar� için çiftlikten 
kaç may� ba�ard�klar�n� ve e�er tek ba�lar�na 
kalsalard� turta olmaktan kurtulamayacaklar�-
n� söylediler.

Filmde, burjuva ideolojisinin kafam�zda 
ya ratm�� oldu�u engeller yüzünden bu esarete 
maruz kal���m�z yans�t�l�yor ve bir araya gele-

rek hayal edilen bütün güzelliklere ula�man�n imkâns�z ol-
mad��� vurgulan�yordu. Ancak filmde geçen bir cümle ol-
dukça etkileyiciydi: “Etraf�m�zda çitler yok! Çitler beyni-
mizde!” Bizler de biliyoruz ki, beynimizdeki bu çitlerden 
sadece i�çi s�n�f�n�n bilimiyle kurtulaca��z. Ve bu esaretin 
zincirlerini örgütlü mücadelemizle k�raca��z! �

Esas Çitler Beynimizde
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�kitelli’den bir i�çi  �

U�D-DER Esenler Temsilcili�inin düzenlemi� oldu�u bir film 
etkinli�ine kat�ld�m. Çe�itli fabrikalardan gelen i�çi karde�-

lerimle birlikte izledik. Filmin sonunda film üzerine sohbet et-
tik. Çok güzel �eyler anlatt�lar. Güzel bir sohbet oldu. �nsanlar� 
en az�ndan kendi kendine dü�ünmeye sevk etti.

Film 1994 y�l�nda küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda’da 
ya�anm�� olan insanl�k d��� bir katliam� anlat�yordu. Yakla��k 
bir ay içinde bir milyon insan�n nas�l ve neden katledildi�ini, 
bütün dünyan�n gözü önünde ya�anan bu katliama insanlar�n 
nas�l seyirci oldu�unu anlatan bir filmdi. �nsan�n izlerken bile 
tüylerinin diken diken oldu�u bu film egemen s�n�f�n kendi ç�-
karlar� u�runa insanlar� nas�l gözden ç�kard���n� anlat�yordu. 

Y�llarca bir arada ya�am�� olan Hutular ve Tutsiler, milliyet-
çilik zehri ile zehirlenerek birbirine dü�man hale getirilmi�. 
Film, ço�unlu�u olu�turan Hutular�n az�nl�ktaki Tutsilere yöne-
lik soyk�r�m�n� ve 1 milyon insan� katledi�ini anlat�yordu. Peki 
bu katliam ne için yap�ld�? Elbette bu katliamdan birileri kendi 
hesab�na kâr elde etti. Filmde insanlar� öldürmek için palalar 
kullan�l�yordu. Palalar Çin’den gelmi�ti. Hutulara ba�ka kim 
yard�m ediyordu? Fransa! Bar�� gücü ad� alt�nda kimler vard� 
dersiniz? ABD, Belçika vs. Filmi izledikten sonra �unu dü�ün-
düm; iyi de bu ülkelerin bu soyk�r�ma ortak olmalar�n�n bir ne-
deni olmal�? Kendi sermayeleri için ya pazar alan� ya da talan 

alan� elde etmek. Sermayedarlar�n hiç de umurunda de�ildi 
orada ya�am�n� yitirenler. 

�nsan katliam� Ruanda ile s�n�rl� kalmad�. Balkan ülkelerin-
de, Somali’de, Kenya’da, Osetya’da, Lübnan’da, Irak’ta, 
Türkiye’de ve dünyan�n birçok yerinde patronlar s�n�f�n�n ç�-
karlar� u�runa milyonlarca insan katledildi ve katledilmeye de-
vam ediyor. Katliamda kullan�lan palalar�, kur�unlar�, silahlar� 
üreten maalesef biz i�çiler de�il miyiz? Bunlar� üretirken bizden 
birilerinin ya�am� elinden al�ns�n diye mi üretiyoruz? Çinli bir 
i�çi karde�imiz üretti�i palalar�n Ruanda’da ya da Kenya’da in-
sanlar� katletmek için kullan�laca��n� bilebilir miydi? 

Patronlar s�n�f� ve onlar�n u�aklar� bizlerin bilincini öyle bir 
zehirliyor ki ne yapt���m�z�n bile fark�nda olam�yoruz. Onlar�n 
en önemli silahlar�ndan biri milliyetçiliktir. Bizi bize kar�� bu si-
lahla vurmas�n� çok iyi biliyorlar. Bizlere bir kimlik veriyorlar. 
Bu kimli�in d���ndaki herkesi dü�man görmemizi istiyorlar. 
Oysa içinde ya�ad���m�z toplumsal yap�da tek anlaml� kimli�i-
miz var. O da s�n�fsal kimli�imizdir. Di�er ta��d���m�z kimlikler 
biz i�çi-emekçileri parçalamak için patronlar s�n�f�n�n i�ine ya-
ramakta. Bizim dü�man�m�z herhangi bir yerde çal��an ya da 
ya�ayan i�çi-emekçi karde�imiz de�il patronlar s�n�f�d�r. 

Bu sistemin insanl��a ya�att��� ac�lar�n aleti olmak istemi-
yorsak, insanca bir ya�am istiyorsak, gelecek ku�aklara insan-
ca bir ya�am b�rakmak istiyorsak, bütün var olan kimliklerimizi 
s�n�fsal kimli�imizle bütünle�tirmeli ve s�n�fsal kimli�imizle pat-
ronlar s�n�f�na kar�� mücadele etmeliyiz. Gelecek güzel günler 
biz i�çilerin ellerinde!

Gebze’den bir grup i�çi  �

Geçti�imiz Cumartesi günü, U�D-
DER’in Marport liman i�çileri için 

düzenledi�i müzik ve �iir dinletisine Geb-
ze temsilcili�imizden bir grup i�çi olarak 
bizler de kat�ld�k. Amac�m�z direni�teki 
i�çi arkada�lar�m�za hem moral vermek 
hem de bugüne kadar s�n�f�m�z�n tari-
hinde edinilmi� mücadele deneyimleri-
ni ve patronlar s�n�f�n�n biz i�çilerden 
özenle saklad��� ya da çarp�tt��� gerçek-
leri payla�abilmekti.

Etkinli�in serbest kürsü bölümünde 
ilk konu�may�, 12 y�ld�r Marport i�çisi 
olan bir i�çi karde�imiz yapt�. Esprili bir 
dille bizlere, bu yaz gündemde olan ke-
ne vakas�n�n ne oldu�unu anlatan i�çi 
arkada��m�z, asl�nda y�llard�r bizlerin 
kan�yla, can�yla, eme�iyle beslenen ke-
nelerin “patronlar s�n�f�” oldu�unu vur-
gulad�. Ard�ndan söz alan ba�ka bir 
Marport i�çisi, konu�mas�nda, “12 y�ld�r 
�stanbul day�m ve hiç bu kadar güzel bir 
ortam ya�amad�m. 4-5 sene içerisinde 
çok i�yeri de�i�tirdim ve hep do�rular� 
söyledi�im için dokuz köyden kovuldum. 
E�er bizler haklar�m�z için mücadele et-
mezsek bir gün �erefimizi de kaybederiz. 
U�D-DER’li arkada�lar�n bizlerin yan�nda 
olarak ya�att�klar� bu güzel duygular sa-

yesinde ben de art�k bu ailenin bir par-
ças�y�m” diyerek bizlerle duygular�n� 
payla�t�.

Bir di�er i�çi arkada��m�z ise, “1996 
y�l�ndan beri bu limanlarda beraber çal�-
��yoruz. Birçok arkada��m�z�n sen dika 

konusunda bir bilgisi yoktu. Dolay�s�yla 
bu haz�rl�ks�zl���m�z pat ronlar cephesini 
sevindirdi. Biz lerin omuzlar�ndaki sorum-
luluk ve ya�anan maddi s�k�nt�lar direni�-
teki arkada�lar�m�z�n birço�unun i�e ge ri 

dönmesine neden oldu. Ya�anan süreçte 
210 i�çi arkada��m�z sen dikam�z�n da 
onay�yla i�e geri döndü. Bizler ise d��ar�-
dan deste�imizi sürdürüyoruz. Bugün ilk 
sendikal� olan biz de�iliz, son da olma-
yaca��z, ya�as�n s�n�f dayan��mas�” diye-
rek mücadele vurgusu yapt�.

S�n�f karde�lerimizden biri ise konu�-
mas�na bir özele�tiriyle ba�lad� ve �unla-
r� söyledi: “Bizler bu mücadelenin ba��n-
da, bu i�i 1-2 hafta içersinde bitiririz di-
ye dü�ünüyorduk. Art�k �unu biliyoruz 
ki sendikal mücadele uzun ve çetin bir 
mücadele. Biz bu ya�ad�klar�m�zdan çok 
�ey ö� rendik. Bizler mücadelemizle bu 
i�i ba �araca��z ve güzel günler görece-
�iz.”

Söz alan U�D-DER’li i�çi arkada�lar�-
m�z ise grev ve direni�lerin bizler için 
önemine de�inerek, patronlar s�n�f�na 
kar�� örgütlü mücadelenin �art oldu�una 
vurgu yapt�lar. Daha sonra çekti�imiz 
halaylar�n ard�ndan, her zaman yanla-
r�nda olmaya devam edece�imizi ifade 
ederek karde�lerimize veda ettik. �

Ya�as�n Marport ��çilerinin Sendikala�ma Mücadelesi

Ruanda’daki Katliam

Te�ekkür
Bir liman i�çisi olarak sizleri tan�maktan gurur duydum. ��çi ailesi olarak sizleri unut-
mayaca��z. Bize verdi�iniz desteklerden dolay� te�ekkür ederiz.

Bir Marport i�çisi
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Amerikal� Siyah ��çilerin Sendikal Mücadelesi
��çi mücadelesinin önemli kald�raçlar�ndan biridir sendika-

lar. Sendikalar tüm i�çilerin üye olabildi�i, i�çilerin ekono-
mik ve demokratik haklar�n�, kazan�mlar�n� savunan kitlesel 
örgütlenmelerdir. ��çi s�n�f� sendika kurma hakk�n� uzun ve 
zorlu mücadeleler sonucunda kazanm��t�r. Sendikal hakk�n 
kazan�lmas� gibi, i�yerlerine sendika sokmak ve patronlara 
kabul ettirmek de ço�u kez zorlu mücadelelerle olmu�tur. 
Patronlar, dünyan�n her neresinde olursa olsun, i�çilerin 
sendikal mücadelesini k�rmak için bask� ve �iddete ba�vur-
mu�lard�r. ��te geçen aylarda U�D-DER’in bir etkinli�inde 
gösterilen “Sendika” adl� film de, 1925-1937 y�llar� aras�n-
da Amerikal� siyah i�çilerin sendikal mücadelesini anlat�yor. 

Türkçeye “Demiryolu Devrimi” ad�yla çevrilen film, 
demiryollar�nda çal��an i�çilerinin sendikala�ma mücadele-
sini konu ediniyor. Dönemin ABD’sinde zenci i�çilerin sen-
dika kurma mücadelesi 
vermesi ve ba�ar�ya ula�-
malar� dü�ünülecek �ey 
de�ildi. Ama bu dü�ünüle-
meyecek �eyi, sendikac� 
ve sosyalist i�çi önderi 
olan Randow ile arkada�-
lar� ba�ard�lar. 

Her düzeyde ve her 
türlü ayr�mc�l�k ile kar�� 
kar��ya gelen siyah i�çile-
rin verdi�i mücadelenin 
ba�ar�ya ula�mas� hiç de 
kolay olmad�. 1 May�s ve 
8 Mart gibi uluslararas� ta-
rihsel mücadele deneyim-
lerini bayra��na yazmas�na 
ra�men, Amerikan i�çi s�-
n�f� içinde beyaz ve siyah 
ayr�m� sürmekteydi. Siyah 
i�çiler hem renklerinden 
hem de i�çi olmalar�ndan 
dolay� çifte ezilmi�lik ve 
sömürü alt�ndayd�lar. Bu olumsuz duruma son verecek i�çi 
mücadelesi de ABD devletinin bask� ve engellemeleriyle ka-
r� kar��yayd�. Filmin ilk karelerinde “Amerika zenci sen-
dikas�na haz�r m�?” sorusuna i�çi önderi, “biz haz�rla-
mad�kça Amerika hiçbir �eye haz�r olamaz” diyerek 
cevap veriyor. Siyasal, ekonomik ve sosyal haklar kazan-
mak için patronlar s�n�f�ndan hiçbir �ey beklenmemesi, be-
lirleyici olan�n i�çilerin örgütlü mücadelesi oldu�u vurgula-
n�yor filmde. 

Geçen yüzy�l�n ba�lar�nda demiryollar� kapitalist sanayi-
nin can damar�yd�. Uçsuz bucaks�z topraklar demiryollar� 
sayesinde birle�iyordu. Kitlesel seyahatlerin ve mal ta��ma-
c�l���n�n da adresi demiryollar�yd�. Demiryolu �irketleri özel-
likle siyah i�çileri çal��t�rmay� tercih ediyorlard�. Uzun ve yo-
rucu çal��ma kar��l���nda siyah i�çilere çok az ücret verili-
yordu. Güvencesiz olan i�çiler, siyah olmalar�ndan dolay� 
da a�a��lan�yorlard�. Zengin beyaz yolcular siyah i�çileri dö-

vüyor, köpek gibi havlat�yor ve trenden at�yorlard�. Patron 
ile i�birli�i yapan sar� sendika da i�çileri korumuyor ve hat-
ta i�ten ç�kar�lmalar� için talimat veriyordu. 

��çi önderi Randow, örgütlenmenin sorumlulu�unu üst-
lenir. ��çilerin ya�ad��� sorunlar� ele alan, sendikal sorunlara 
çözümler getiren, sosyalist ve militan yaz�lar�yla dikkat çe-
ken Mesajc� adl� gazetede hareketin güçlenmesinde kilit 
bir rol oynar. Bir müddet sonra 5000’den fazla siyah demir-
yolu i�çisi aras�nda sa�lam bir birlik olu�ur. ��çilerin sar� sen-
dika olan ERP’ye kat�lmamalar�, bah�i� a�a��lanmas�na son 
vermeleri, siyahlar�n da insan oldu�u ve yüksek ücreti hak 
etti�i dü�üncesi i�lenir toplant�larda. ��çilerin örgütlenmesi-
nin önüne geçemeyen patron ve adamlar�, sert yöntemleri 
devreye sokarlar. ��çileri i�ten atmak, sendika temsilcilerini 
dövmek, tutuklatmak, parayla sat�n almaya çal��mak ve öl-

dürmeye te�ebbüs etmek 
gibi bir dizi sald�r� ba�lat�-
l�r. Bu bask� ve engelle-
melere ra�men yar� yar�-
ya ço�unlu�u kazanan si-
yah i�çiler, yine de 
AFL’den (Amerika ��çi 
Federasyonu) destek ve 
yard�m alamazlar. Çünkü 
AFL s�n�f i�birli�ini, uzla�-
may�, yasalar�n d���na ç�k-
mamay� ve patronlar� ür-
kütmemeyi savunan tesli-
miyetçi bir sendikal anla-
y��� temsil etmektedir. 

Tüm bask�lara, sendi-
ka bürokrasisinin ihaneti-
ne ve o y�llarda hüküm 
süren ekonomik krizin 
a��rl���na ra�men i�çi ön-
deri Randow ve arkada�-
lar� mücadeleden vazgeç-
mezler. Üye say�s�n� artt�r-

mak için çal��maya devam ederler. 1933 y�l�na gelindi�inde 
10.000 siyah i�çiyi örgütlemeyi ba�ar�rlar. Bu uzun müca-
delenin sonucunda hükümete de iki maddelik taleplerini 
kabul ettirirler: Tren yolu yasas�n�n ç�kart�lmas� ve kurdukla-
r� sendikan�n yetkisinin tan�nmas�. ABD hükümeti ve ser-
maye s�n�f� i�çilerin taleplerini kabul etmek zorunda kal�r ve 
kazanan siyah demiryolu i�çileri olur.  

Filmde sar� sendikalar ele�tirilip militan bir mücadele yü-
rüten sendikac�lar öne ç�kart�l�yor. Ki�isel ç�karlar�n kar��s�na 
kolektif i�çi ç�karlar� konuyor. ��birlikçi sendikalar�n i�çileri 
her türlü karar mekanizmas�n�n d���nda tutmas�na kar��n, 
mücadeleyle kurulan sendikada kararlar i�çilerin oylar�yla 
al�n�yor. Tüm bu aç�lardan film, sendikal planda örnek al�n-
mas� gereken bir mücadele hatt� sunuyor. Sendikalarda mi-
litan s�n�f sendikac�l���n� egemen k�lmaya çal��an U�D-DER, 
önümüzdeki dönemde bu ve benzeri i�çi filmlerini göster-
meye devam edecek. �
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Ford 
Fabrikas�nda 
��çi K�y�m�!

Ayd�nl�’dan bir metal i�çisi �

Eylül ay�n�n ba�lar�nda Ford firma-
s� üretiminin %33’ünü Türkiye’den 

Polonya’ya kayd�rd���n� aç�klad�. Bu-
nun sonucunda Gölcük’te üretim 
yap makta olan Ford fabrikas�nda i�çi k�y�m� ba�la-
d�. Geçti�imiz hafta ba�layan i�çi k�y�m�nda 250 arka-
da��m�z i�inden oldu. Bunlar sadece ba�lang�çt�. Ford 
fabrikas�nda kan�m�z� emenler bununla yetinmeyecekle-
rini gösterdiler ve Ford bünyesinde toplam 1250 i�çi 
arkada��m�z�n i� akdinin feshedilece�ini aç�klad�lar. 

Ford fabrikas�na üretim yapan yan sanayilerde de i�-
çi ç�karmalar ba�lad�. Benim çal��t���m fabrika da üreti-
minin %70’ini Ford’a yap�yor. Eylül ay�n�n sonuna 

kadar 50 i�çi arka-
da��m�z i�ten at�la-
cak. Bunun sebebi 
olarak da ana firma-
lar�n sipari�lerinin 
dü�mesi gösteriliyor.  

Kapitalist sistem 
her kriz döneminde 
oldu�u gibi bugün 
de krizin faturas�n� 
bizlere ç�kar�yor. Ey-
lül ay�n�n ba��nda 13 
i�çi arkada��m�z i�in-
den oldu. Kendileri 

kârlar�ndan zarar eder ken hep beraber a�la�an ve duy-
gu sö mürüsü yap�p bizleri kand�ran patronlar, bize ke-
merimizi daha çok s�kmam�z� öneriyorlar. Patron, krizin 
yak�n zamanda a��laca��n� ve i�çileri tekrar i�e alaca��n� 
söyleyerek bizleri aldatmaya devam ediyor. 

Biz i�çiler, kapitalist sistemin krizinin faturas�-
n� patronlara ödetmeliyiz. ��ten at�lan i�çi arkada�-
lar�m�z�n yan�nda yer al�p onlarla birlikte mücadele et-
meliyiz. �

Devlet Malzeme 
Ofisinde 
Sorunlar�m�z
DMO’dan bir matbaa i�çisi  �

Ben Devlet Malzeme Ofisinde 10 y�ld�r çal��an bir 
i�çiyim. DMO devlet sektöründe yer alan bir matbaa 
fabrikas�d�r. Di�er tüm sektörlerde oldu�u gibi bizim 
i�yerimizde de birçok sorunlar ya��yoruz. Baz� arka-
da�lar�m�za neredeyse vizite kâ��d� dahi vermiyor-
lar. Devlet i�i oldu�u için i�yerinde kaybolan herhangi 
bir malzemeden i�çiler sorumlu tutuluyor. H�rs�z mu-
amelesi görüyoruz. ��çi memur ayr�m� oldukça faz-
la yap�l�yor. Bir türlü ortak biçimde duram�yoruz. 
Ayn� �ekilde i�çi arkada�lar�m�z�n aras�nda da ayr��-
malar var. Özellikle de bilinçsizli�imizden kaynakl� 
olarak din tart��malar� üzerine yap�lan grupla�malar 
ortaya ç�k�yor. Namaza giden arkada�lar gitmeyenleri 
tuhaf kar��l�yor, uzayl� olarak görüyor. Oysaki bizler 
bu ayr�mlar�n tuza��na dü�meden patronlar�n bizlere 
neler yapt���n� görmeliyiz. Bizim paralar�m�z� yat�r�m 
ad� alt�nda iktidar yanda�� �irketlere pe�ke� çekiyorlar. 
Bozuk makineleri fabrikaya dolduruyorlar. Fabrika 
2 y�l sonra ta��nacak olmas�na ra�men yat�r�m ad� al-
t�nda çöpe at�lan paran�n haddi hesab� yok. 

Bizlerin bu sorunlara kar�� duyarl� olmam�z laz�m. 
Bi linçlenmemiz için bizim sorunlar�m�z� anlatan, hak-
lar�m�z� ö�reten, mücadeleyi örgütleyen U�D-DER’e 
kat�lmam�z ve i�yerlerimizde sendikal mücadelemizi 
yükseltmemiz laz�m.

Pendik’ten bir tersane i�çisi �

Bugünlerde tersanelerde denetimler daha s�k yap�l�yor. Ancak 
denetimlerin s�kla�mas�na ra�men çal��ma ko�ullar�m�zda hiç 

iyile�me yok. Hatta b�rakt�k iyile�me olmas�n� ko�ullar her geçen 
gün daha da zorla��yor. Çok a��r ko�ullarda çal��mam�z�n üstü-
ne bir de fazla mesai eklenince ad�m atacak halimiz kalm�yor.

Gece mesaileri Çal��ma Bakanl��� taraf�ndan yasaklanm�� ol-
mas�na ra�men ayl�k mesaimiz 150-200 saati buluyor. ��lerin çok 
yo�un oldu�u gerekçesiyle y�ll�k izin hakk�m�z� kulland�rtm�-
yorlar. Hem y�ll�k izinlerimizi kullanam�yoruz hem de üstüne üst-
lük fazla mesailerde can�m�z ç�k�yor. Kald���m�z fazla mesailer 
birkaç saat de�il, en az 6 saatten ba�l�yor ve 24 saate ka-
dar ç�kabiliyor. Çal��ma saatini de eklersek 24-36 saat kesintisiz 
çal��m�� oluyoruz. Fazla mesailerin hepsi kay�t d��� tutuluyor. Bu 
yüzden fazla mesaiye kald�-
��m�z s�rada i� kazas� geçir-
memiz halinde “Senin bu 
saatte evde olman gerekmi-
yor muydu? Ne i�in var bu-
rada?” deyip bizi rahatl�kla 
suçlayabiliyorlar.

Biz i�çiler kendi haklar�-
m�z� savunmazsak, bizim 
yerimize ba�kas� savuna-
maz. E�er biz i�çiler örgütlü 
bir �ekilde sesimizi ç�kar-
mazsak patronlar bizi kaale 
bile almazlar. Ama örgütlü 
olursak kar��m�zda tir tir tit-
rerler. �

Tersanelerde A��r Çal��ma 
Ko�ullar� Devam Ediyor



13no: 6  •  Eylül 2008   •   i�çi dayan��mas�   

FABR�KALARDAN - ��YERLER�NDEN

Kent G�da’da �� Kazalar�
Kartal’dan bir g�da i�çisi  �

Kent G�da fabrikas�nda geçen hafta iki i� kazas� mey-
dana geldi. �� kazas�n�n birinde i�çi arkada�lar�m�zdan biri 
prese elini s�k��t�r�rken, di�erinde i�çi arkada��n kafas�na 
demir dü�mesi üzerine kafas� yar�ld�. Pansuman� yap�l�p i� 
kazas� raporu tutulan i�çi arkada��m�za 4 gün izin verildi. 
��verenin tutumuysa ibret vericiydi. ��veren temsilcisi yap-

t��� konu�malarda “Bu kazalarda bizim de�il sizin suçunuz 
var. Bundan sonra i� kazas� geçirenin gözünün ya��na 
bakmam, direkt kovar�m!” diyerek i� kazalar�n�n suçunun 
bizim oldu�unu söylüyordu. Oysa hem Kent G�da’da hem 
de di�er fabrikalarda çal��ma temposunun yo�unlu�u ve 
ekonomik s�k�nt�lar bizleri öyle bir duruma getiriyor ki, 
dikkatli olabilmemiz neredeyse olanaks�z hale geliyor. 

�� kazalar�n�n sorumlusu biz de�il kapitalist sömürü dü-
zenidir. �nsanca ya�amak istiyorsak kapitalizmi yok etmeli-
yiz, o bizi yok etmeden. �

K�raç’tan bir tekstil i�çisi �

Ben iki y�ld�r �stanbul’day�m ve Baydemirler (Brillant) fab-
rikas�nda dokumac� olarak çal���yorum. Düne kadar hayat 

bana hep tozpembe geliyordu. Beraber çal��t���m i�çiler ya�am 
ko�ullar�ndan dert yan�yorlar ama ben ald�r�� etmiyordum. 
Fakat aylar geçtikçe hayat�n zorluklar� kar��ma ç�k�yordu teker 
teker. “Ben de mi ilerde böyle dert yanaca��m?” diye kendimi 
sorgulamaya ba�lad�m. Verdikleri üç kuru� parayla karn�m�z 
zor doyuyor, sosyal hakk�m�z zaten bitmi�, yar�nlar�m�z böyle 
mi olacak? Biz böyle konu�mazsak, ses ç�karmazsak, her deni-
lene boyun e�ersek, patronlar hep sömürecek bizi. Ben kendi 
hakk�m� arayamayacak kadar aciz olmad���m� dü�ünmeye 
ba�lad�m. 

Ben Baydemirler’e girdi�imde ayl�klar�m�z ay�n 15’inde, 
mesailer ise ayl�klardan ayr� veriliyordu. Ücret bordromuzda 
mesai saatimiz gösterilmiyordu. Arkada�lar�m s�rf pazar me-
saisine gelmedikleri için i�ten ç�kar�ld�lar. Çok çal���yor-
duk, arkada�lar�m buna tepki olsun diye pazar mesaisine gel-

memi�lerdi. O an kafamdan �u geçti; bu kadar 
kolay m� i�ten atmalar�? Onlar 

bu i�yerine emek vermi�-
lerdi, fakat patron bir an-

da onlar� silip att�. 
Anlad�m ki i�çiye 

de�er verilmi-
yormu�. Sonra 
ayl�klar�m�z� 
ay�n 20’sinde, 

mesailerimizi 
27’sinde verme-
ye ba�lad�lar. Biz 
patronlar�n bas-
k�lar�na ra�men 

küçük eylemler 
yap�yorduk. Ama 

bu eylemler küçük oldu�u için sesimiz fazla ç�km�yor-
du. 

Ayl�klar�m�z�n daha da geciktirilerek 26’s�nda verilece�ini 
ö�rendi�imizde B vardiyas� i� yava�latt�. Fakat müdür i� 
yava�latan 70 i�çiyi ciddiye almam��t�. “Kimseye aç�klama 
yapmam” demi�ti. Buna tepki gösteren i�çi arkada�lar�m, her-
kese “i� b�rakaca��z” diye duyurmu�lard�. B vardiyas� içeri 

girmedi. A vardiyas� da fabrikan�n önünde bekledi. Yakla��k 
500 ki�i vard�k. �lk defa bu kadar kalabal��� bir arada gör-
düm. Fakat ne istedi�imizi bilmiyorduk. �lk önce fabrika mü-
dürü bizi ikna etmeye çal��t�. Onu kimse dinlemedi: “Patron 
gelsin, sen kimsin” diye ba��r�p yuh çektik. Bu arada patron 
geldi derdimizi anlatt�k, “ayl�klar�m�z geç verilmesin” de-
dik, bordomuzda hem ayl���m�z�n, hem mesaimizin yaz�lmas�n� 
ve bir de biraz daha insanca ya�ayabilece�imiz zamm� istedik. 
Bunlar�n hiçbirini kabul etmedi. Bize “ay�n 20’sinden önce 
maa�lar�n�z� veremem” dedi ve çekip gitti. Bunun üzerine 500 
ki�iden 350’ye yak�n i�çi itiraz etti. “��ba�� yapmayaca��z” 
diye fabrika önünde ba��rmaya ba�lad�k. Patron bize k�zarak 
yan�m�za gelip “buradakilerin ç�k���n� ve tazminatlar�n� veriyo-
rum, i�ten ç�kart�yorum” dedi. “Her �ey bu kadar kolay m�?” 
dedim kendi kendime. Patron C vardiyas�n�n servislerini gön-
dermeyip, fabrikada çal��may� durdurdu. Çe�itli sendikalar, 
özellikle Teksif sendikas� fabrikaya geldi. ��çilere haklar�n� 
okudular, i�çilere yard�mc� oldular. Patron, sendikan�n önüne 
geçebilmek için ayn� fabrika içindeki i�çileri farkl� i�yer-
lerindeymi� gibi gösterip, i�çileri parça parça ediyor. Bu 
yüzden daha önceki sendikala�ma giri�imleri ba�ar�s�z olmu�. 

Sabr� ta�an i�çiler teker teker ç�k��lar�n� istemeye ba�lad�lar. 
Müdürler i�çileri ikna etmeye, i�e geri döndürmeye çal��t�lar, 
ba�aramad�lar. O gün ak�ama kadar fabrikan�n önünde dire-
ni� oldu. Tam 24 saat fabrikadayd�m. Hep birlikte ertesi gün 
yine fabrikan�n önünde toplanma karar� ald�k. Yakla��k 300 
ki�iden olu�an bir grup vard�. Ço�unluk ç�k���n� al�p bu 
yerden kurtulmak istiyordu. Ama bilmiyorlard� ki her yer 
ayn�. Ben bunu U�D-DER’li karde�lerimi tan�y�nca anlad�m. 
Buradan ç�kman�n çözüm olmad���n�, mücadele etme-
miz gerekti�ini bize anlatt�lar. Ben önceden U�D-DER’li 
karde�lerimin anlatt��� fikirlere kar�� biriydim. Ama sonra onla-
r�n ne kadar hakl� olduklar�n� gördüm. Hak aramak için ger-
çekten kararl� olmam�z ve birlikte hareket etmemiz gerekti�ini 
anlad�m. Ve U�D-DER’i tan�d�m ve U�D-DER’de i�çi karde�leri-
mi tan�d�m. �nan�n çok mutlu oldum. �nsan�n yan�nda birisi ve 
birliktelik varsa o insan her zaman kazan�r. Bu düzen 
böyle gitmez. Bu düzenin tekerine çomak sokma vakti geldi. 
E�er bu düzeni y�kmak istiyorsak birlik olmam�z ve i�çi haklar�-
n� bilmemiz �artt�r. 
Kahrolsun sömürü düzeni, patronlara gösterece�iz en 
kötü günleri!

Brillant’ta Dizginsiz Sömürü
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Bak�rköy’den bir güvenlik i�çisi  �

Ben �stanbul’un önde gelen bir al��veri� merkezinde gü-
venlik i�çisi olarak çal���yorum. Bu al��veri� merkezinde 

çal��an i�çilerle, al��veri� merkezine gelen mü�teriler (pat-
ronlar�n tabiri ile misafirler) aras�nda muazzam bir çeli�-
ki var. S�n�fsal çeli�kiler o kadar ortada ki bizi insan olarak 
bile görmüyorlar. S�ca��n alt�nda çal���yoruz ama hâlâ 
k��l�k formalar� kullan�yoruz. Uzun kollu gömlekler giymek 
zorundaym���z, çünkü gelen “misafirler” kolumuzdaki k�l-
lardan bile rahats�z olabilirlermi�! 12 saat ayakta çal�-
��yoruz. Vardiyal� bir i�yeri buras�; gecemiz gündüzümüz 
birbirine kar���yor. 2 gün gündüz, 2 gün gece çal���p 2 gün 
de tatil yap�yoruz. Uyku saatlerimiz hiçbir zaman düzenli 
olam�yor. Bu da hayat�m�z�, ili�kilerimizi düzene sokama-
mam�za, sürekli olarak yorgun olmam�za, alg� seviyemizin 
dü�üp dikkatli olamamam�za neden oluyor. Ve bu �ekilde 
hayat�m�z yok olup gidiyor.

Bilinçsiz ve örgütsüz oldu�umuzdan haklar�m�z� bilemi-
yor, bilsek bile koruyam�yoruz. ��yerine girerken i� sözle�-
mesinde, yasal olan 8 saatlik i� gününü 12 saate ç�kart�p, 
aradaki 4 saati de “fazla mesai olarak” dayatt�lar. En 
ufak bir hatam�zda, bizi istifaya zorluyorlar. Bilinçsiz olan i�-

çi arkada�lar�m�z da bu bas�nca da-
yanamayarak istifas�n� imzalayabili-
yor. Bir i�yerinden istifa etmek 
demek o i�yerindeki var olan 
bütün haklar� patrona gönüllü 
olarak vermek anlam�na gelir. 
��çiler birbirlerine cimrilik yaparken 
istifalar�n� imzalayarak patrona ba-
ya�� bir cömertlik yapm�� oluyorlar. 
��çiler için i�ten kovulmak onur k�-
r�c� bir durum olarak görülmekte-
dir. �stifa etmeleriyse asl�nda patro-
nun ekme�ine ya� sürmektedir.

Ben U�D-DER’e gelmeseydim ve 
bana kendi haklar�m anlat�lmasayd� 
ben de ya�ad���m olaylar kar��s�nda 
do�ru tutumlar alamayacakt�m, 
olaylar� do�ru yorumlayamayacak-
t�m. ��çi arkada�lar�ma do�ruyu anlatamayacakt�m. ��çi s�-
n�f�n�n üretimden gelen gücünün fark�nda olamayacak-
t�m. �yi ki vars�n�z dostlar�m… �

��çiler, Misafirler ve Onurumuz

�MES’ten bir matbaa i�çisi  �

Art�k asgari ücretin ne kadar oldu�u-
nu kimse bilmiyor. Asgari ücretle ça-

l��an i�çiler bile bilmiyor! Peki asgari üc-
ret ne kadar? 503 YTL mi, yoksa 457 
YTL mi? Çok de�il 8 ay önce hayat�m�za 
giren asgari geçim indirimi aldatmacas� 
sayesinde gerçek asgari ücreti hemen 
unutuverdik.

Geçen y�la kadar yapt���m�z al��veri�-
lerin fi�ini topluyorduk ve y�l sonunda 
bir miktar vergi iadesi al�yorduk. Hiçbiri-
miz bunu devletin bir k�ya�� olarak gör-
müyorduk. Çünkü zaten yapt���m�z har-
camalardan al�nan katma de�er vergisi-
nin bir miktar�n�n bize geri dönü�üydü 
bu. Yani kendi param�zd�. Sonra yeni bir 
düzenleme getirilece�i söylendi. Art�k fi� 
toplamam�za gerek kalmayacakt� çünkü 
y�l sonunda toplu olarak ald���m�z para 
12 aya bölünerek her ay bir miktar� veri-
lecekti. Bunun için de burjuvazinin uz-
manlar� çal��t�lar u�ra�t�lar ve sonunda 
bir rakam belirlediler. Gelirimiz ne olursa 
olsun bekârlar ve çocuksuz evliler ayl�k 
46 YTL, çocuklular ise çocuk ba��na eks-

tradan 7 YTL alacakt�. Asgari ücret alan-
lar için y�l sonunda toplu para almakla 
aya bölünmesinde pek bir fark yoktu. 
Hatta daha iyi bir miktar oldu�u da söy-
leniyordu. O yüzden ço�umuz biraz 
memnun veya yorumsuz kar��lam��t�k 
yeni durumu.

Gelin görün ki aradan bir y�l bile geç-
memi�ken bu asgari geçim indiriminin 
ne i�e yarad��� anla��ld�. Art�k asgari üc-
ret telaffuz edilirken asgari geçim indiri-
mini eklemeyi ihmal etmiyor medyam�z. 
Ak�ll�ya k�rk kere deli derlerse o da ken-
dini deli san�rm��. Bize de k�rk kere asga-
ri ücretin asgari geçim indirimi dahil 503 
YTL oldu�unu söylediler. �imdi art�k ki-
me sorarsan�z asgari ücretin 457 YTL ol-
du�unu unutmu�. Yoksulluk s�n�r�n�n 
2000 YTL’yi geçti�i, açl�k s�n�r�n�n ise 
800 YTL’nin üzerinde oldu�u bir dönem-
de �üphesiz 503 YTL çok komik bir ra-
kam olarak kal�yor. Ama 457 YTL raka-
m�ndan daha iyi göründü�ü kesin! Yani 
ücretimizin 46 liras�n� biz kendimiz ödü-
yoruz!

��in bir de asgari ücret almayanlar 

için olan boyutu var. Pek çok fabrikada 
bu y�l yap�lan zamlar oran olarak çok 
dü�ük kald�. Ancak i�verenler de asgari 
geçim indirimi için verilen paray� i�çiye 
verdikleri ücrete dahil edip telaffuz ettik-
lerinden yap�lan zamlar�n dü�üklü�ü o 
kadar da göze batmad�.

Önce ölene kadar bizi sömürmek için 
emeklilik ya��m�z� 65’e ç�kard�lar. Sonra 
i�siz kald���m�zda bir nebze olsun bizi ra-
hatlataca��n� dü�ündü�ümüz i�sizlik pa-
ram�za el koydular. Patronlar�n ödemesi 
gereken sigorta primini i�sizlik fonundan 
keserek bizim param�z� patronlara pe�ke� 
çektiler. �imdi de yine bizim param�z� bi-
ze lütufmu� gibi veriyorlar. Her seferinde 
de televizyon, internet ve gazeteleri ara-
c�l���yla bizi öyle bir bombard�mana tu-
tuyorlar ki, nerdeyse bir gün öncesini 
unutacak konuma geliyoruz.

Ezenler ve ezilenler oldu�u sürece 
onlar�n yalanlar� bitmeye-
cek. Patronlar s�n�f�n�n ve 
onun devletinin yalanla-
r�na kanmamak bizim 
elimizde. Yeter ki s�n�f�-
m�z� bilelim 
ve kendi sa-
f�m�zda ör-
gütlenelim. 
�

Asgari Ücret Yalan�



15no: 6  •  Eylül 2008   •   i�çi dayan��mas�   

FABR�KALARDAN - ��YERLER�NDEN

sahibi ve yaz� i�leri müdürü: U�D-DER ad�na Bayram Y�lmaz •  yönetim yeri: Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. Ery�lmazlar Sok. No:2/22 �çerenköy-�stanbul 
Esenler temsilcili�i: Turgut Reis Mah. Karaosmano�lu No:26 Esenler • Gazi temsilcili�i: 75. Y�l Mah. 1339. Sok. Ürek Apt. No:53 Gaziosmanpa�a

Gebze temsilcili�i: Hac�halil Mah. �smetpa�a Cad. Hüseyin Demir ��merkezi K.6 D.154 Gebze • Tuzla temsilcili�i: Tepe Dura��, Osmangazi �.Ö.O. Kar��s� Ayd�nl�
tel: (0 216) 572 41 52 •  www.uidder.org •  e-mail: iletisim_uid@uidder.org

Bask�: Berdan Matbaas� Davutpa�a Cad. Güven San. Sit. C Blok 215 Topkap�-�stanbul  tel: (0 212) 613 12 11 • Fiyat�: 0,50 YTL

Ankara Sincan’dan bir kad�n i�çi �

Yakla��k 450 i�çinin bulundu�u bir metal fabrikas�nda ça-
l���yorum. Patron ço�u i�çinin y�ll�k izinde olmas�n� da f�r-

sat bilerek bask�c� uygulamalar� bir bir hayata geçirmeye ba�-
lad�. �lk etapta sabah 10’daki 15 dakikal�k çay molam�z� kal-
d�rd� ve ö�le molas�na ekledi. Sadece 15.30’da bir mola 
hakk�m�z kald�, ancak bu sefer de çay da��t�m� durduruldu. 
Molan�n kald�r�lma gerekçesi olarak ise �unlar s�raland�: Mola 
sonralar� i�çilerin bant ba��na geç gelmesi, i�e adaptasyon so-
runu ya�amas�, böylece de en az 5 dakikan�n bo�a harcan-
mas�, makinelerin k�sa süreli kapan�p aç�lmas�n�n makinelerin 
verimini dü�ürüyor olmas�! Patrona göre bizler aral�ks�z 4-5 sa-
at ayakta çal��abilecek durumday�z ve makineler asla kapat�l-
mamal�. Hem patron ne de olsa o süreyi ö�le yeme�i molas�-
na eklemi�ti, dolay�s�yla hakk�m�z� çalm�� falan olmuyordu!

Sald�r�lar bununla da bitmedi. Su içti�imiz plastik bardaklar 
görüntü kirlili�i yarat�yor bahanesiyle kald�r�ld� ve yerine metal 
bardaklar kondu. 450 i�çiye sadece 20 tane metal bardak dü-
�üyor ki, bu kadar az bardaktan bu kadar çok ki�inin su içmesi 
sa�l���m�z aç�s�ndan da çok riskli. Ama patronlar�n bizim sa�l�-
��m�z� dü�ünmeye niyetleri yok. Olsayd� zaten bizlere kuyu su-
yu içirmezlerdi. Fabrikada birçok arkada��m�z gerek içti�imiz 
sudan olsun gerekse de yemeklerden olsun birçok defa zehir-
lendi. Ancak bunlar hiçbir �ekilde önemsenmedi�i için önlem 
almaya da gerek duymad�lar, sorunun düzeltilmesini talep etti-
�imizde de bizlere evden haz�r içme suyu getirin denildi. 
Bütün bunlar�n ard�ndan patron, alt� ayda bir yapt��� sadaka 
tutar�ndaki zamlar� da geri çekti. Üstelik fazla mesai parala-
r�n� almaya giden arkada�lar ücretlerinden 25 YTL’lik bir 
kesintinin yap�ld���n� gördüler. Bunun için kendilerine her-
hangi bir aç�klama da yap�lmam��t�.

Tüm bu sald�r�lar pe� pe�e geldi ve fabrikada i�çi say�s�n�n 
en az oldu�u dönemde, yani toplu y�ll�k izinlerin kullan�ld��� 
dönemde ya�and�. Buna ra�men Müdür bizlere “bu aralar çok 
yava�lad�n�z, art�k silkinin ve canlan�n” dedi. Biz de ona mola-
n�n kald�r�lmas�ndan dolay� çok yoruldu�umuzu ve ö�lene ka-
dar zor ayakta durdu�umuzu söyledik. Buna da “siz ya gecele-
ri uyumuyorsunuz ya da tembelsiniz ki çal��am�yorsunuz, 
ayakta duram�yorsunuz” diyerek yan�t verdi.

Ne yaz�k ki bir iki ki�iden fazla kimseden ses ç�kmay�nca 
üretim müdürü böyle pervas�zca konu�abildi. Bizler e�er en 
az�ndan orada bulunan 50 kad�n olarak hep birlikte sesimizi 
ç�karabilseydik böyle a�a��lay�c� sözler edemez, davran��lar 
sergileyemezdi. Tüm bu olaylar�n ba��ndan beri arkada�larla 
konu�uyoruz ve hepsi bu ya�ananlardan �ikâyetçi. Herkes ça-
l��ma ko�ular�n�n ne derece zorla�t���ndan dem vurup duruyor, 
ama toplant�da konu�maya gelince kimseden ses ç�km�yor. 
Ço�u i�siz kalmaktan korkuyor. Çünkü bir aileleri var ve 
para kazanmak zorundalar. Bir k�sm� ise çözümü i�ten ç�k�p 

ba�ka i�yerlerinde arama derdinde. Oysa bütün i�yerlerinde 
patronlar i�çi s�n�f� üzerinde benzer sald�r�lar� yürütüyor. 
Çözüm, bu fabrikadan ç�k�p ba�ka bir yerde i�e ba�la-
mak de�il. Çözüm, çal��t���m�z fabrikada bu ko�ullar�n düzel-
tilmesi için örgütlü bir mücadele yürütmektir. Ancak i�çi s�-
n�f� örgütlülükten o kadar yal�t�k tutuluyor ki 5 ki�i bir araya 
gelip i�yeri sorunlar�ndan dahi söz edemiyor. Tek tek sesimizi 
ç�karmam�z, kaybedilen haklar�m�z�n geri al�nmas�nda hiçbir 
etkiye sahip de�il. Bizler ancak örgütlü bir �ekilde mücadele 
edebilirsek haklar�m�z� kazanabilir ve insanca ya�ayabiliriz. 
Çünkü i�çi s�n�f� ya örgütlüdür ve her �eydir ya da örgütsüzdür 
ve hiçbir �eydir! �

inlerimize
Ç�kal�m!

�çisiTuzla’dan bir metal i��
inde i�yerlerimizde y�ll�k izinlerier sene yaz dönem
elli olmas�na ra�men bu sene debekleriz. Yasalarda b
üresinin ne kadar olaca�� hattai�yerlerimizde y�ll�k izin sü
n bir tart��ma yürüyor. Patronlarolup olmayaca�� üzerinden
olan y�ll�k izinlerimizi elimizdenbirçok i�yerinde hakk�m�z 

mi� durumdalar. Asl�nda her se-almak üzere sald�r�ya geçm
y� ba�arsak bile, patronlar�n key-ne, ola ki izinlerimizi almay
n zorunlu olarak bir hafta k���n,fine göre izinlerimizi bazen
k zorunda kal�yoruz. Bizi durupbir hafta yaz�n kullanmak
ve bizim s�rt�m�zdan ya�ayan budinlenmeksizin çal��t�ran v
nece�imize de keyiflerince kararasalaklar, ne zaman dinlen

veriyorlar. 
��ma ad� alt�nda pervas�zca sal-Bir yandan esnek çal�
ayatlar�m�za keyiflerince müda-d�r�yorlar di�er yandan h

edeyse her günü çal���yorsunuz.hale ediyorlar. Y�l�n nere
plam 15 gün izniniz var. BunuBuna ra�men senede top
olarak kullan�r�m politikalar�ylada nas�l üretime endeksli 

orlar. Her sene biraz olsun din-bize zehir etmeye çal���yo
e izin dönemlerini bekliyoruz.lenebilmek için dört gözle
uz dediysek yanl�� da anla��lma-�zin kullanmak istiyoru
üks otel ve yatlarda tatillere git-s�n. Öyle patronlar gibi lü
nsan vücudunun biraz dinlenme-mekten söz etmiyorum. �n
öz ediyorum. Bizi bir robot gibiye ihtiyac� oldu�undan sö
 çal��t�rmaya u�ra��yorlar. Tümgörüp, ya��m�z� de�i�tirip

y�ll�k izin hakk�m�z�n da gasp edil-di�er kazan�mlar�m�z gibi y
meli ve örgütlü bir biçimde kar��memesi için mücadele etm
saatlerimizin azalt�lmas� ve ya�a-koymal�y�z. Hem çal��ma s
k hem de k�sac�k y�ll�k izinlerimi-maya zaman kazanabilme

a�lamak, izinlerimizi ihtiyaç duy-zin daha uzun olmas�n� sa
du�umuz zamanlarda kullanabilmek için mücadele etmeyidu�umuz zamanlarda kulla
önümüze koymal�y�z.

Hak verilmez al�n�r. Biz de, gasp edilmi� kazan�m ve
haklar�m�z� geri al�p yeni haklar için mücadeleye at�lma-
l�y�z. �

Sald�r�lar Bitmek 
Bilmiyor



12 Eylül 1980 askeri fa�ist darbesinin üzerinden tam 
28 y�l geçti. Aradan 28 y�l geçmi� olmas�na ra�-

men, 12 Eylül rejiminin etkileri hâlâ sürüyor; hâlâ ser-
maye düzeninden ve darbeyi gerçekle�tiren generaller-
den 12 Eylül’ün hesab� sorulabilmi� de�ildir. 

12 Eylül darbesiyle kurulan fa�ist rejimin amac�, 
yükselen devrimci i�çi hareketini ezmek ve i�çi s�n�f�n� 
hizaya sokmakt�. ��çi s�n�f�n�n yükselen devrimci mü-
cadelesini ezmek için, sermaye düzeni sivil ve resmi 
kontrgerilla güçlerini harekete geçirerek katliamlar yap-
t�rm��, provokasyonlar tezgâhlatm�� ve böylece askeri 
darbeye ortam haz�rlatm��t�r. Bu haz�rl�k evresinden son-
ra, generaller öncülü�ünde ordu, sermaye düzenini kur-
tarmak için yönetime el koymu�tur. 

Darbenin ba��nda bulunan Genelkurmay Ba�kan� 
Kenan Evren, “asayi�i sa�lamak üzere” darbe yap�ld���n� 
aç�kl�yor ve grevde olan i�çilere i�ba�� yapmalar� 
ça�r�s�nda bulunuyordu. Böylece askeri darbenin as�l 
hedefinin örgütlü i�çi s�n�f� oldu�u ortaya konmu� 
oluyordu. 12 Eylül’de kurulan fa�ist rejimin ilk i�i, on 
binlerce grevci i�çinin grev çad�rlar�n� söktürmek, 

grevleri bast�rmak ve yasaklamak 
oldu. ��çi s�n�f�n�n neredeyse tüm 
siyasal ve sendikal örgütleri da-

��t�ld�, yöneticileri tutuklana-
rak cezaevine at�ld�. ��çi ve 
sosyalist bas�n tümüyle sustu-

ruldu ve kitaplar yasakland�. 
Yüz binlerce insan sor-
guland�, on binlercesi 

tutukland�, on bin-
lercesi yurt d���na 

kaçt�, on binler-
cesi i�kence 

tezgâhlar�ndan ge-
çirildi, onlarcas� ya idam 
edildi ya da sokak ortas�n-
da vuruldu ve bir o kadar� 
da sakat b�rak�ld�. Toplum 

tam anlam�yla korkutulup sindirildi; her türlü hak ve öz-
gürlü�ü yasaklayan koyu bir diktatörlük kuruldu. 

T�SK, MESS ve TÜS�AD gibi patron örgütleri bu fa-
�ist darbeyi sab�rs�zl�kla bekliyorlard�. Daha 11 Eylül gü-
nü Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu Ba�kan� 
Halit Narin, “DGM’ler kurulmadan üretim artmaz!” 
diyordu. ��çi hareketinin bast�r�lmas�yla sermaye s�n�f� 
hedefine ula�m�� oluyordu. Sermaye s�n�f�n�n temsilcileri 
darbeyi sevinçle kar��lad�lar; darbeden sonra Halit Narin, 
“Bugüne kadar onlar güldü, �imdi a�lama s�ras� 
onlarda!” diyordu. Büyük sermayenin a�ababas� 
Rahmi Koç da “Askeri yönetimin zaman�nda ve 
do�ru kararlar almas�yla çok de�erli zaman ta-
sarrufu sa�land���n�” söylüyordu. Daha sonra liberal 
ve demokrat pozlar tak�nan Turgut Özal ise, i�çi dü�man� 
24 Ocak program�n� kastederek  “12 Eylül olmasayd� 
bu ekonomik program�n neticelerini alamazd�k!” 
diyordu. 

Toplum pasifize oldu�u için fa�ist diktatörlük, 12 Eylül 
rejimini kal�c� hale getirecek anayasal de�i�li�i rahatl�kla 
hayata geçirdi. 1982 Anayasas�yla demokratik hak 
ve özgürlükler alabildi�ine k�s�tland�, siyasal ve 
sendikal örgütlenmenin önüne duvarlar örüldü. “Genel 
grev”i telaffuz etmek ya da bir i�çi eylemini bu �ekilde 
adland�rmak dahi suç say�ld�. 1983 y�l�na kadar hiçbir 
grev yap�lamad� ve yap�lan her grev giri�imi ise �id-
detle bast�r�ld�. Ayn� y�l sendikalar kanunu tümüyle 
de�i�tirilerek yürürlü�e sokuldu. 2821 say�l� kanunla i�-
yeri ve i�letme sendikac�l���, bölge sendikac�l��� ve fede-
rasyonlar yasakland�. Sendikalar�n yaln�zca i� kolu esas�-
na göre kurulabilece�i zorunlu hale getirilirken, bir de 
buna %10 i� kolu baraj� eklendi. Kurulan fa�ist rejim 
i�çi s�n�f�n�n ekonomik ve sosyal kazan�mlar�n� önemli öl-
çüde t�rpanlad� ve sermaye s�n�f� muazzam bir büyüme 
kaydetti. 

Siyasal ve sendikal örgütleri da��t�ld��� için, i�çi s�n�f� 
aktarma kay��lar�ndan yoksun kalm�� ve geçmi�in müca-
dele deneyimlerini genç ku�aklara aktaramam��t�r. Bun-
dan ötürüdür ki, 12 Eylül’ün ne oldu�unu ve toplumda 
ne büyük tahribata yol açt���n�, bugün i�çi s�n�f�na ve 
onun genç ku�aklar�na kavratmak büyük önem arz edi-
yor. Sermaye düzeninden ve darbeyi yapanlardan 12 
Eylül’ün hesab�n� sormak i�çi s�n�f�n�n boynunun borcu-
dur. 12 Eylül rejiminin topluma giydirdi�i deli gömle�ini 
tam anlam�yla parçalayacak olan i�çi s�n�f�n�n mücadele-
sidir. 12 Eylül’ün sorumlular�n� san�k sandalyesine oturt-
mak, demokratik hak ve özgürlükleri geni�letmek için 
mücadeleye! 
12 Eylül fa�izminin hesab�n� örgütlü i�çi s�n�f� soracak!

Sermaye Düzeninden 12 Eylül’ün 
Hesab�n� Sormak �çin Mücadeleye!


