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Her yer Kore, her yer direniş!

DİSK’in 2013 yılının Eylül ayın-
da başlattığı “Köleliğe 

karşı #Direnİşçi” kampanyası ilk kazanı-
mını elde etti. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazmi-
natıyla ilgili düzenlemenin gündemden 
kalktığını duyurdu. 
Kıdem tazminatı hakkının gaspına karşı 
düzenlenen 30’a yakın bölgesel eylem-
de ve DİSK üyesi sendikaların onlarca 
eyleminde iradelerini ortaya koyan 
işçiler, bu hak gaspının gündemden 
kalkmasını sağladı. İşyerlerinde, işçi 
semtlerinde bu kampanya çerçevesinde 
seferber olan DİSK’e bağlı sendikaların 

mücadelesi, toplumun geniş kesimleri 
tarafından takdirle izlendi. 
Öte yandan kıdem tazminatının gündem-
den kalkmasına rağmen hükümet yeni 
kölelik yasalarının peşinde. AKP hükü-
meti, taşeron çalıştırmayı genelleştirecek 
ve özel istihdam bürolarına işçi kiralama 
yetkisi verecek yasal düzenlemelere ha-
zırlandığını Üçlü Danışma Kurulu toplan-
tılarında açıkladı. DİSK tarafından konuya 
dair yapılan açıklamada, “Kıdem tazmi-
natının gaspına izin vermeyen #Direnİş-
çi kardeşlerimiz, diğer kölelik yasalarını 
da çöpe atacak birlik, dayanışma ve 
mücadele ruhuna sahiptir” denildi. 

DİSK üyeleri G.Kore’de işçilere 
yönelik baskıları protesto 

etmek için İstanbul’daki G.Kore Başkon-
solosluğu önünde bir dayanışma eylemi 
düzenlendi.

24 Aralık Salı günü saat 13:00’da Okmey-
danı’ndaki konsolosluk önünde toplanan 
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK’e bağlı 

sendikaların yöneticileri ve işçiler Korece 
ve Türkçe yazılı “Güney Koreli işçiler yal-
nız değildir” pankartı açtı.

Kore hükümeti demiryollarının özelleşti-
rilmesine karşı çıkmak için greve giden 
7000 işçiyi işten çıkartmış ve 130 sendika-
cıyı tutuklamıştı. Mücadele sonucu özel-
leştirme süreci durduruldu. 

TÜRKİYE’nin AB ile müzakere sürecinde “Sosyal 
Politika ve İstihdam” başlıklı 19. Faslın açılıp 
açılmaması tartışmaları devam ederken, ülkemizin 

gerçekleri bizzat hükümet kaynaklarından gelen veri-
lerle gözler önüne serildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye 
sayılarına ilişkin 2014 Ocak ayı istatistiklerini açıkladı. 
Bu istatistikler Türkiye’de sendikalaşma ve toplu sözleş-
me hakkının nasıl gasp edildiğinin nişanesi oldu.  
Bakanlığın verilerine göre, 2018 yılında kayıtlı işçilerin 
yarısı toplu sözleşme yapacak sendika bulamayacak. 
Yine işçilerin üçte biri tek sendika tercihine mahkum 
olacak. Bunun nedeni 12 Eylül darbesinden beri 
uygulanan ve AKP hükümetinin de 6356 sayılı yasayla 
sürdürdüğü işkolu barajı sistemi. Örgütlenme, toplu 
pazarlık ve grev haklarını yok eden, dünyada örneği 
olmayan bu sınırlama açıkça Anayasa’ya ve Türkiye’nin 
imza attığı ILO sözleşmelerine de aykırı. Tabii bu aykı-
rılıkları önleyecek bir hukuk sistemini ara ki bulasın! 
Örgütlenme hakkı sadece yasalarla gasp edilmiyor. Ta-
şeron işçiler farklı işkollarından gösterilerek örgütlen-
menin önüne geçiliyor. Mahkemelerin işkolunu doğru 
tespit eden kararları çiğneniyor, hukuk yok sayılıyor ve 
böylece kimi sendikalarımız barajı geçseler de toplu 
sözleşme yapmaya yetkili olamıyor.
Öte yandan işverenlerin e-devlet şifrelerini işçilerin 
elinden alması yöntemiyle örgütlenme hakkını ve 
özgürlüğünü gasp ettiğine dair haberler de gelmeye 
başladı. Açıkça suç olan bu eylemin de hesabını sora-
cak bir hukuk sistemi yok. Ve şu da unutulmamalıdır ki 
sendikalar yetkiyi devletten değil, işçiden alır. İşçinin 
örgütlenme iradesine baraj olmaz: Koyun tüm işyer-
lerine sandığı, kim çıkarsa o işçi adına toplusözleşme 
yapsın. Ama siyasal iktidar 12 Eylül ruhunu elden 
bırakmadığı için bu öneriye yanaşmamaktadır. 
Onlar ne yaparsa yapsın bu devran dönecek, hak 
yerini bulacaktır! Bu istatistik oyunu, bu yetki-baraj 
tezgahı, bu hukuk tanımazlık işçilerin örgütlü iradesi 
ile bozulacaktır. İşçilerin direne direne kurduğu ve 
13 Şubat’ta 47’nci yaşına girecek olan DİSK, yetkiyi 
işçiden almaya devam edecektir! Bu iddiayla başlattı-
ğımız örgütlenme seferberliği ile engelleri ve hukuk-
suzlukları aşa aşa, barajları yıka yıka geliyoruz! 
47’nci yılımızın mücadele günlüğüne kıdem tazminatı 
gaspının engellenmesinin onurunu yazan DİSK’lilerin 
48’inci yıl hedefleri bellidir: Taşeron cumhuriyetini yık-
mak, köle ticaretine geçit vermemek, barajları yıkmak 
ve işçi sınıfının geniş kesimlerini DİSK bayrağı 
altında buluşturmak. 
Öyleyse mücadeleye devam! 
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DİSK'E KARŞI 
E-SAHTEKÂRLIK!

Yatağan’da enerji ve maden işçilerinin 
aylardır özelleştirmelere karşı yürüttüğü 
mücadelede DİSK hep yanlarındaydı...

DİSK Yatağan işçisinin yanında Bu asgari ücret hırsızlıktır!

TÜRKİYE yolsuzluk 
skandalları ile çal-

kalanırken ve ayakkabı 
kutularından milyonlar 
çıkarken asgari ücret bir 
kere daha açlık sınırının 
altında açıklandı.  

“Açlık sınırının altında 
asgari ücret cinayettir” 
diyen DİSK,  Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun 
toplandığı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
önünde bir basın açıkla-
ması yaptı. Eyleme gelen 
işçilerin ayakkabı kutula-
rından “simit” çıkarken 
burada bir basın açıkla-
ması yapan DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, her 
gün ekonomik büyüme 

mucizesini anlatırlarken 
işçiye bir simit parası ka-
dar zammın öngörüldü-
ğü söyledi. Açıklamada 
asgari ücreti belirleyen 
komisyonda hiç bir as-
gari ücretli bulunmadığı-
na da dikkat çekildi 

Asgari ücretin açıklan-
masının ardından yapı-
lan açıklamada da DİSK 
Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, bir bakan 
maaşının 17 asgari ücre-
te eşit olduğunu söyledi 
ve “2014 yılı emeğe 
karşı bu organize 
hırsızlığa, gayrimeşru 
bu yolsuzluk düzenine 
karşı mücadele yılı 
olacaktır” dedi.  

DİSK  Yatağan’da 
termik sant-

rallerinin özelleştirilmesi-
ne karşı mücadele eden 
işçilere destek vermeye 
devam ediyor. Muğla’nın 
Milas ilçesinde 29 Aralık’ta 
düzenlenen “Özelleştir-
meye Karşı Emek ve Ba-
ğımsızlık Mitingi”ne on-
binlerce işçinin katılırken 
DİSK’e bağlı sendikalar da 
mitingde yerini aldı. DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko 
mitingde bir de konuşma 
yaparak dayanışma me-
sajlarını iletti. 

Özelleştirmeye dire-
nen işçilerin 23 Ocak’ta 
Ankara’da yaptıkları 
yürüyüşe de DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko ve 
DİSK’e bağlı sendikalar 
katıldılar. 

Daha önceden de 3 
Aralık’ta DİSK ve KESK 
yöneticileri işçileri 
Yatağan’da ziyaret etmiş, 
aynı gün DİSK’e bağlı 
Enerji-Sen sendikası 
da İstanbul’daki Galata 
Kulesi’ne pankart asarak 
direnişi selamlamıştı. 

SENDİKALARA üyelik 
için noter şartının 

kalkmasının ardından 
işçilerin DİSK’e yönelik 
ilgilerinin artması 
işverenleri rahatsız ediyor. 
Emeğin haklarını tavizsiz 
bir biçimde savunan 
DİSK’e bağlı sendikaları 
işyerlerinde istemeyen 
işverenler işçilerin e-devlet 
şifrelerine hukuksuz bir 
biçimde el koyuyor. 

Bunun son örneği DİSK 
Tekstil Sendikası'nın 
örgütlendiği İzmir 
Torbalı’daki YATSAN 
fabrikasında yaşandı. 

PTT ile organize bir 
biçimde işçilerin e-devlet 
şifrelerini ele geçiren 
işveren, işçileri kendi 
tercih ettiği sendikaya 
üye yaptı. Konuya dair 
açıklama yapan DİSK 
Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, “Sendikal 
hakların tam olarak tesis 
edilmesinin yolu, işyerine 
sandık koymaktan 
ve işçinin iradesini 
kayıtsız şartsız, barajlara 
sığınmadan tanımaktan 
geçmektedir” dedi.  
Çerkezoğlu, DİSK’in 
varlığını sağlayacak olanın 
daima işçilerin iradesi 
olduğunun ve bundan 
sonra da böyle olacağının 
altını çizdi. 

HER gün yeni bir yolsuzluk skandalıyla 
emekçilerin alın teriyle yaratılan değer-

lerin yağmalandığı ortaya çıkarken DİSK, 
KESK, TTB ve TMMOB’nin çağrısıyla “Bu 
pisliği halk temizleyecek” diyen on binler 
11 Ocak’ta Ankara’da buluştu. 
“Bozuk düzende sağlam çark olmaz!” 
sloganıyla düzenlenen “Özgürlük, Barış, De-
mokrasi, Adalet ve Emek Mitingi”nde yerini 
alan DİSK korteji, kitleselliği, coşkusu ve 
görselliği ile #Direnİşçi ruhunu alana taşıdı. 

Sıhhiye Meydanı’nda iş cinayetlerinde ölen 
işçiler, Roboski’de ve Haziran isyanınında ya-
şamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun 
ardından KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve TTB Genel Başkanı Özdemir Aktan birer 
konuşma yaptı.  Miting meydanına Haziran 
direnişinden ölen gençlerin resimlerinin 
bulunduğu “Sizin çocuklarınız çalıyor, bizim 
çocuklarımız ölüyor” pankartı asıldı. 

ÇALINAN 
EMEĞİMİZ 
DİSK Genel 
Başkanı Kani 
Beko, miting 
konuşmasında:  
“Ayakkabı 
kutularından 
çıkan; her yıl iş 
cinayetlerinde 
öldürülen işçilerin 
ödenmemiş 
emeğidir. 
Sermayeye 
peşkeş çekilen 
fabrikalarımızdır, 
Kocaeli, 
Seydişehir, 
Yatağan’dır. Gasp 
edilen emeklilik 
hakkımızdır, 
pazarlanan, 
sağlık hizmetidir. 
Yağmalanan 
kentlerimiz, 
kurutulan 
derelerimiz, 
kesilen 
ağaçlarımızdır.
Çocuklarımızın 
geleceğidir” dedi.

Bu pisliği halk temizleyecek!
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NEDEN 
SENDİKA?

Sendikal mücadeleyi demokrasi mücadelesi ile iç içe sürdürmeyi 
ilke edinen DİSK, Türkiye’deki tüm demokrasi ve özgürlük 
mücadelelerinde yer almayı görev bilmiştir. DİSK gücünü sadece 
ve sadece işçi sınıfının örgütlü mücadelesinden alır... 

İŞTEN atılma 
korkusundan 

kurtulmak ve 
geleceğe güvenle 
bakmak için;
l Daha fazla ücret, 
daha fazla sosyal 
haklar, daha iyi bir 
yaşam için; 
l İş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına 
dur demek için; 
l İşten başımızı 
kaldırıp kendimize ve 
çocuklarımıza vakit 
ayırabilmek için;
l Fazla mesai 
yaptığımızda ücretini 
alabilmek için;
l İşyerinde kreş 
açılması ve doğum 
iznimizi kullanabilmek 
için;  
l Daha fazla ücretli 
izin hakkı için; 
l Zamlar karşısında 
ezilmemek, 
ekmeğimizin 
küçülmesine seyirci 
kalmamak için,
l Çocuklarımızı 
okutmak, sağlıklı bir 
şekilde büyütmek için; 
l İşçi kardeşlerimizle 
rekabet etmek değil 
dayanışmak için;
l İşyerinde saygı 
görmek için;  
l Sesimizi 
duyurabilmek, 
geleceğimizi kendimiz 
belirlemek için; 
DİSK'Lİ OL,
SENDİKALI OL!..

DİSK İŞÇİLERİN 
ESERİDİR!

DİSK 1967 yılında 
kurulan bir 

işçi sendikaları konfede-
rasyonudur. DİSK’i işçiler 
kurmuştur. 

DİSK’in temel ilkelerinden 
biri siyasi iktidarlardan, 
devletten ve sermayeden 
bağımsız olmaktır. Çünkü 
ancak bu şekilde işçilerin 
hakları savunulabilir. 

Başka hiçbir güç odağına 
dayanmayan DİSK gücünü 
sadece ve sadece işçi sını-
fının örgütlü mücadelesin-
den alır. 

DİSK, işçi mücadelelerinde 
direne direne, kazana ka-
zana büyümüştür.

Yıllık kıdem tazminatının 
15 günden 30 güne çık-
ması da, bu hakkın gasp 
edilmesinin önlenmesi de 
DİSK’in mücadeleleri ile 
gerçekleşmiştir.

DİSK üyesi sendikalar 
daima en iyi toplu söz-

leşmeleri imzalamıştır. 
İşyerlerinde kreş uygula-
masından, üst aramaları-
nın engellenmesine kadar 
bir çok kazanım ilk kez 
DİSK tarafından gündeme 
getirilmiştir. 

DİSK ile beraber işçiler iş-
yerinde saygı görmeye 
başlamıştır. 

DİSK’li işçi sınıf bilinci ge-
lişmiş işçidir. İşçilerin dil, 
din, ırk, mezhep gibi ne-
denlerle parçalanmasının 
en fazla patronların işine 
yaradığını bilir. 

DİSK kendi üyelerinin hak-
ları için olduğu kadar tüm 
işçi sınıfının hakları içinde 
mücadele eder. 

Bugün kıdem tazminatının 
kaldırılması, taşeronlaştır-
ma, asgari ücret gibi ko-
nularda sesini yükselten, 
sokaklara çıkan, dik duran 
sendikal konfederasyon 
DİSK’tir.

DİSK güçlendikçe, DİSK’in 
üye sayısı arttıkça işçi sını-
fının haklarını gasp etmeyi 

DİSK DEMOKRASİNİN 
MOTOR GÜCÜDÜR!

DİSK d e v l e t i n 
kurdurduğu 

güdümlü sendikalara iş-
çilerin mahkum olmasını 
engelleyerek, Derby, Pa-
şabahçe, Kavel, 15-16 Ha-
ziran büyük direnişlerinin 
üzerinde yükselerek sınıf 
ve kitle sendikacılığının 
gerçek örgütü olduğunu 
kanıtlamıştır. 

DİSK sadece kendi üyele-
rinin değil tüm halkın de-
mokratik kazanımları için 
mücadele vermiştir. 

Bugün Özel Güvenlik Mah-
kemeleri diye bilinen ve hu-
kuksuz kararları nedeniyle 
kapatılması tartışılan Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri’nin 
1976’da açılmasını engelle-
yen DİSK’in direnişidir. 

12 Eylül 1980’deki askeri 
darbe DİSK’i kapatmış bu 
özel mahkemeleri açmış-
tır. 

1992’de yeniden ayağa 

kalkarken sendikal mü-
cadeleyi demokrasi mü-
cadelesi ile iç içe sürdür-
meyi ilke edinen DİSK, 
Türkiye’deki tüm demok-
rasi ve özgürlük mücade-
lelerinde yer almayı görev 
bilmiştir. 

1976’da ilk defa Taksim 
Meydanı’nda 1 Mayıs kut-
laması yapılması DİSK’in 
mücadelesinin sonucu ol-
duğu gibi, 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nün tatil ilan edil-
mesi de yine DİSK’in ve 
birlikte hareket ettiği de-
mokrasi güçlerinin kararlı 
mücadelesinin bir sonucu-
dur. 

DİSK sadece ülkede değil 
sendikalarda da demok-
rasiyi savunmuş, işçiler 
söz ve karar sahibi olarak 
sendikal mücadelenin her 
alanına katılmıştır. 

DİSK’e bağlı sendikalarda 
işçiler, toplu sözleşmeden 
greve kadar her konuda 
kararları bizzat kendileri 
alır.

Köle değil işçiyiz, 
sendikayla güçlüyüz!
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SORULAR ve YANITLARI

Yeni sendikalar yasasından sonra 
en fazla sorulan

DİSK'Lİ 
OLMAK!

DİSK Araştırma 
Enstitüsü (DİSK-AR), 

Ocak ayında açıkla-
dığı bir raporla AKP 

hükümetinin sendika 
düşmanlığını somut 

verilerle ortaya koydu. 
“Sendikalar ve Yetki 
Sorunu” raporu AKP 

hükümetinin işçinin 
iradesine nasıl kelepçe 
vurduğunu şu verilerle 
gözler önüne seriyor: 

• AKP’nin çıkardı-
ğı 6356 sayılı yasa 

uygulanmaya devam 
ederse işçilerin yarısı 

için 2018 yılında toplu 
sözleşme yapma yetki-
si olan tek bir sendika 

bile bulunmayacak. 
• Ancak aynı yasaya 

göre 2018 yılında yak-
laşık her üç işçiden biri 
için sadece tek sendi-
ka kalacak.  Toplamda 
işçilerin yüzde 80’i için 

sendika seçme hakkı 
fiilen kalmayacak. 

• Bu hak gaspının ne-
deni yasadaki %3’lük 

“işkolu barajı”. Yani 
toplu sözleşme için bir 
işkolundaki yüz işçiden 
üçünü örgütleme şartı. 

Böylesi bir baraj dün-
yanın hiçbir yerinde 

yok, yani tam bir “ileri 
demokrasi” örneği. 
• AKP’nin sendika-

laşmayı önlemek için 
kullandığı “işkolu 

barajı”nın mucidi ise 
12 Eylül askeri darbe-
sini yapan cuntacılar! 
• Bu durum, ILO’nun 

87 ve 98 sayılı söz-
leşmelerine ve T.C. 

Anayasası’na da aykırı-
dır. Türkiye, ILO’nun 
“İşçi haklarına saygı 
duymayan ülkeler” 
listesindedir. Örgüt-
lenmenin önündeki 

tüm anti-demokratik 
barajların kaldırılması 
için mücadele etmek 

ve DİSK’li olmak, 
sadece kendi hakları 

için değil tüm emekçi-
lerin hakları için iyi bir 
şey yapmak anlamına 

geliyor. 
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ÖLÜM VE 

YAŞAM 
ARASINDA

YENİ BİR 
ANAYASA

A’DAN Z’YE 
GREV

TUNUS’ta Diktatör Ben 
Ali’nin devrilmesin-

den 3 yıl sonra Tunus 
Ulusal Meclisi ülke-

nin yeni anayasasını 
onayladı. Anayasa’da 

örgütlenme özgürlüğü, 
grev hakkı, toplum-

sal cinsiyet eşitliği 
ve kadınların şiddete 

karşı korunması ile 
ilgili hükümler yer 

alıyor. Tunus Sendi-
kalar Konfederasyonu 
(UGTT) yeni anayasayı 

ülkenin demokratikleş-
mesi yolunda önemli 

bir kazanım olarak 
tanımlıyor.

KAMBOÇYA’da güven-
lik güçleri insanlık dışı 
çalışma koşullarını ve 

ücretlerin düşüklüğünü 
protesto eden tekstil 

işçilerine saldırdı. Haf-
talar süren eylemlerde 
çok sayıda işçi hayatını 

kaybetti. Aralarında 
Türkiyeli markaların 

da bulunduğu çok 
uluslu şirketler ülkede 

faaliyet yürütüyor. 
Yaşanan katliam ve 

direnişin ardından 
uluslararası sendikal 
hareket seferberlik 

başlattı.

İSPANYA’da 
CC.OO ve UGT 

Konfederasyonları’na 
bağlı farklı işkolu sen-

dikalarına üye Coca-
Cola işçileri üretim, 

şişeleme, nakliyat ve 
satış aşamalarında 

greve gidiyor. Firma-
nın ülkede bulunan 

fabrikaları kapatma ve 
işçileri işten çıkartma 
kararına karşı işçiler 
önce sektörler arası 

bir grev, ardından da 
Madrid’de kitlesel bir 

miting düzenleme 
kararı aldı.

GÜNEY Kore Sendikalar 
Konfederasyonu (KCTU) 
bütün dünya sendika-

larına örnek olacak bir müca-
dele veriyor. Demiryolu İşçileri 
Sendikası halkın birikimleriyle 
kurulan demiryollarının özel-
leştirilmesini durdurmak için 
grev kararı aldı. Hükümet grevi 
yasadışı ilan etti, sendika yö-
neticileri hakkında tutuklama 
kararı çıkarttı ve 7000 demir-
yolu emekçisini işten attı. Kon-
federasyon Genel Merkezi’ne 
yapılan bir baskınla 130 kişi 
tutuklandı.

KCTU, demiryolu işçilerinin 
mücadelesini hem bütün işçi-
lerin hem de yurttaşların gün-
demine taşıdı. İşçilere yönelik 

baskılar siyasi partilerin ve 
demokratik kitle örgütlerinin 
katılımıyla hükümet karşıtı bir 
toplumsal harekete dönüştü. 
Genel grev ve kitlesel gösteri-
ler düzenlendi. 

Hükümet geri adım attı. Özel-
leştirmenin durdurulduğu açık-
landı. Ayrıca demiryollarının 
geleceğinin belirlenmesi için 
işçilerin de yer aldığı bir komis-
yon kuruldu.

Kore işçi sınıfı özelleştirmeye 
karşı üretimden gelen gücünü 
kullanarak, sendikal haklara 
yönelik bir saldırıya topyekün 
cevap vererek bütün işçilere 
örnek oldu. Dünya genelinde 
sendikalar da Kore’ye destek 
eylemleri düzenlediler. 

İŞ kazaları özellikle ma-
denlerde yaşanan ölüm-
lü kazalar, işçi sınıfının 

en büyük acılarıdır. Maden-
ci ağıtları yerin derinliklerin-
den yükselir. Yayımlanmış 
ilk örneklerden biri, Rıfat 
Özsaraç’ın “Zonguldak Fa-
ciası” adlı 45’liğidir. Cem 
Karaca’nın söylediği Lütfü 
Gültekin bestesi “Maden 
Ocağının Dibinde” maden-
cinin çilesini anlatır: 

Maden ocağının dibinde / Hava 
yok ışık yok / Karın yok / Oğ-
lun bile yok / Bir sen varsın 
direnen… Selda Bağcan ise 
Maden İşçileri şarkısında isyan 
edenleri anlatır: Umutsuz bir 
sonbahar günüydü/ Çocukları 
uyurken çıktılar/ Ereğli sokak-
larına / Üzülmez’e gidiyorlardı / 
Kır düşmüştü kemikten şakak-
larına… 

Genç kuşaklar ise Grup Yorum’un 
“Yürek Çağrısı” albümünde yer 
alan Madenci’yi dinlediler, söy-
lediler: Yeraltında ezilenler / 
Yeryüzüne seslenirler / Maden-
ler bizim derler / Gerekirse ölüm 
derler / Günü geldi grev derler / 
Artık kaybedecek bir şey yok!

İşçiler mücadele türküsü 
söylerler, bu türkülerin en 
güçlü notası elbette grevdir. 
Ahmet Kaya, Atilla İlhan’ın 
mısralarıyla söyler: 

Oy bilesin ki ben ha / Yerden 
cevahir söken / Zincirin yitir-
miş dev / Erkan üzredir fer-
yadım / Grev hakkımı isterim/ 
Grev hakkımı grev! 

Şanar Yurdatapan “Biz bir 
gün çalışmasak / Çarklar durur 
sular kurur…” der.  Grup Yo-
rum ise, “Hakkın ara sor da 
gel/ Grev grev büyü gel / Dü-

Türkiye'de İşçi Sınıfı

Kore işçi sınıfı özelleştirmeye karşı üretimden gelen gücünü kullanarak, sendikal 
haklara yönelik bir saldırıya topyekün cevap vererek bütün işçilere örnek oldu. 
Dünya genelinde sendikalar da Kore’ye destek eylemleri düzenlediler. 

İşçi şarkılarını incelediğimiz yazı dizisine bu sayıda ağıtlarla, 
marşlarla, grev ve direniş şarkılarıyla devam ediyoruz...

marştır, hem halay… Âşık İh-
sani 15-16 Haziran Direnişi’ni 
selamlamak için vurur bağla-
manın teline: 

Düş değil bu hayal değil he hey 
be hey / Yetmiş bin dev işçim 
kalktı yürüdü / Yeter demek 
için patron karına / Dev adımlar 
selam çaktı yarına / İşbaşından 
cadde ortalarına / Kükreyen sel 
gibi aktı yürüdü… 

Timur Selçuk ise 15-16 Ha-
ziran direnişini piyanosuyla 
ve Çiğdem Talu’nun sözlerini 
seslendirir: 

Nereye payidar nereye / Gön-
lün yoksa ezilmeye / Sen de 
katıl direnişe / İşçilerle el ele…

ğün olsun grevler / Davullara 
vur da gel” diye inletir mey-
danları. Grev türküleri hem Kaynak: Murat Meriç, “Pop Dedik”.

KCTU Genel Başkanı Shin Seung-chul

Özelleştirmeye karşı genel grev, genel direniş!



7

DİRENİŞ  
ÇADIRININ ÇAYI 
BAŞKA OLUYOR

TÜRKİYE’de de 
yürütülen Temiz Giysi 

Kampanyası’nın sitesinde 
yer alan bir haberde 
dünyada giysi üretiminde 
çalışanların yüzde 80’inin 
kadın olduğu vurgulanıyor. 

Haberle ilgili konuşan 
Bangladeşli bir 
kadın tekstil işçisi, 
“Kadınları kukla gibi 
oynatıyorlar, erkeklere 
aynı muameleyi 
yapamıyorlar. Biz bir şey 
talep ettiğimizde patron 
umursamıyor ama 
erkeklerin dediklerini 
ciddiye alıyor. O yüzden 
kadınları çalıştırmayı 
tercih ediyorlar” diyor. 
Endonezyalı kadın 
emekçiler ise, kadınların 
işyerinde sık sık tacize 
uğradığına dikkat çekiyor.

BİLİNDİĞİ gibi 
Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nde işten 
atılan 11 işçinin direnişi 
zaferle sonuçlandı. 
Bunlardan dokuzu kadın. 
Kadın Emeği Platformu 
geçtiğimiz günlerde 
Cerrahpaşa’da direniş 
yapan işçileri ziyaret etti. 

Platform ertesi hafta da 
Punto Deri direnişindeydi. 

İNGİLTERE’de, 
emekçi kadınların 

durumunu yansıt-
mak üzere yürütülen 
Project 28-40 adlı 
çalışmanın ilk sonuçla-
rına göre İngiltere’de 
emekçi kadınların 
yarıdan fazlası işyerin-
de ayrımcılıkla karşı 
karşıya kalıyor. Şu ana 
kadar 25 bin kadınla 
görüşülen proje yüz 
bin kadına ulaşma-
yı hedefliyor. Elde 
edilen sonuçlara göre 
kadınların yüzde 81’i 
çocuk sahibi olmanın 
mesleklerinde ilerle-

melerini engelleyeceği 
fikrinde; üçte ikisinden 
fazlası ise toplumun 
kadınlardan ailelerini 
mesleklerinden daha 
fazla önemsemelerini 
beklediğine inanıyor. 
Konuyla ilgili olarak In-
dependent gazetesine 
konuşan Prof. Susan 
Himmelweit, “Şimdiki 
gibi yüksek işsizlik ko-
şullarında işverenler 
çalışanlarına daha ra-
hat baskı yapabiliyor. 
Evde bakım sorumlu-
lukları olan kadınlar 
bundan daha fazla 
etkileniyor” dedi. 

DİSK Araştırma Enstitüsü’nün 
kadın istihdamı üzerine 
yaptığı araştırma vahim ger-

çekleri ortaya koyuyor. Buna göre 
kadınlar evde ücretsiz çalışmaya 
mahkum…

Kadın işsizliği yüzde 12,7. Kentler-
de bu oran yüzde 17,4’e, tarım dışı 
kesimlerde yüzde 18,5’e ulaşıyor. 

Çalışma çağındaki her dört kadın-
dan yaklaşık olarak sadece biri 
(kentlerde yüzde 23, genelde yüz-
de 26,7) gelir getiren bir işte çalı-
şıyor. 

Yüksekokul mezunu kadınlar ara-
sında işsizlik oranı yüzde 17, er-
keklerde ise bu oran neredeyse 
yarı yarıya; yüzde 8,3. Yüksek okul 
mezunu işsiz kadın sayısı ise bir yıl 
içinde 12 bin arttı. 

İş bulmaktan 
umudunu kesip 

aramaktan vaz-
geçenlerin yüzde 

61’i kadın. 

Farklı veriler değer-

lendirildiğinde işsizler ordusuna 
yeni katılanların yüzde 90’ının ka-
dınlar olduğu görülüyor. 

Çalışan kadınların yüzde 52’si ka-
yıtdışı sektörde. Bu oran erkekler-
de yüzde 30.

HÜKÜMET NE ÖNERİYOR, 
YA DİSK NE İSTİYOR?

Hükümetin bu tablo karşısındaki 
önerileri, kadınları esnek ve gü-
vencesiz işlere yönlendirmek olu-
yor. 

DİSK ise bu güvencesizlik dayat-
masını reddediyor ve kadın istih-
damına dair şu talepleri dile geti-
riyor: 

l Ev içi yaşlı, hasta ve çocuk ba-
kım hizmetleri, gereken nitelikli, 
yaygın ve ücretsiz bakım hizmet-
lerini devletin sağlaması ile kadı-
nın üzerinden alınmalıdır.

l Kapatılan tüm kamu kreşleri 
açılmalıdır.

l Kadın/erkek olmasına bakıl-
maksızın, en az 50 işçi 

çalıştıran kamu/özel 
tüm iş yerlerinde üc-
retsiz, (vardiya koşul-
ları dikkate alınarak 
gerektiğinde 24 saat 
açık) bakım evleri ve 

kreşler açılması zorunlu olmalıdır. 

l Diğer çocuklu bireyler için her 
mahalleye ihtiyacı karşılayacak 
kadar kreş açılması amacıyla 
devletin kendisi girişimde bulun-
malı, belediyelere yasal zorunlu-
luk getirilmeli, elliden az işçi ça-
lıştıran işverenler de bu mahalle 
kreşlerine destek olmakla yü-
kümlü olmalı.

l İş yerlerindeki çalışma düzeni, 
kadınların ve erkeklerin çocukları-
na bakma yükümlülüğüne uygun 
şekilde düzenlenmelidir.

l Kadın ve erkek çalışanların, ken-
dilerine ve ailelerine zaman ayıra-
bilmeleri için yasal günlük/haftalık 
çalışma süreleri günde en fazla 7, 
haftada en fazla 35 saate indiril-
meli, toplu ya da bireysel iş söz-
leşmeleri ile (hiçbir yasal hak kay-
bına izin verilmeksizin) daha kısa 
sürelerin kararlaştırılması özendi-
rilmelidir.

l “Aile sorumlulukları”, “çocuk 
bakım yükümlülükleri” gibi ba-
hanelerle kadınlara esnek çalışma 
formları dayatmak yerine, tam za-
manlı ve tam güvenceli istihdam 
olanaklarını sağlayacak yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

l Sendikal hak ve özgürlüklerin 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

İngiltere'de de aynı kafa!

l Yeni işsizlerin yüzde 90’ı kadın.
l Eğitimli kadın hem işsiz hem umutsuz.
l Kadın çalışanların yarısından fazlası       
    kayıtdışı sektörde.
l Kadınlar için iş imkânları azaldı...

TEKSTİLDE KADIN 
EMEKÇİLERE 
KÖTÜ MUAMELE

Çalışmak isteyen kadına
aile sorumluluğu engeli...




