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Açlık sınırının altındaki 
asgari ücret cinayettir!

Türkiye'de işçi sınıfı şarkıları

Saldırıları durdurmak yetmez, 
haklarımızı da kazanacağız!

Umut, evde, işte, sokakta, 
bizim mücadelemizde!

#Direnİşçi'ler Adana, Ankara, Antalya, Bandırma, Bilecik, 
Bursa, Çanakkale, Çerkezköy, Eskişehir, Gebze, Gemlik, 

İzmir, Kartal, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mecidiyeköy, 
Mudanya, Topkapı ve Yatağan'da sözünü söyledi
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Antep'te yürüdü: "İçerde ve dışarda savaşa 
hayır! Ortadoğu’nun geleceğine halklar karar verecek!.."

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, iç-
lerinde bir tane bile asgari ücretlinin 

olmadığı 15 kişilik bir heyetle toplanırken 
tam bir ortaoyununa dönüşen asgari 
ücret belirlenmesi süreci ve komisyonun 
antidemokratik yapısı İstanbul’da DİSK’in 
yaptığı eylemle protesto edildi. 

Eyleme katılan DİSK’liler “Asgari yaşa-
mak istemiyoruz”, “Tayyip sen yaşa 800 
liraya” sloganları atarak SGK İstanbul İl 
Müdürlüğü önünde toplandı. DİSK Genel 
Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu burada bir 
basın açıklaması yaptı…

“16 milyon ücretli çalışanın yüzde 47’si-
nin asgari ücretle çalıştığı Türkiye’de 
asgari ücretin belirlenmesi devletin 
toplumla yaptığı en büyük toplumsal 
sözleşmedir. Asgari ücretli ayın 1 haftası 
aç kalıyor. Açlık sınırının altında asgari 
ücret kabul edilemez” diyen Çerkezoğlu, 
“Asgari ücretin belirlenme süreci bir 
ortaoyununa döndü. Hükümet önerece-
ği zammı çoktan belirledi. Bizim irade-
mizse komisyona yansımıyor. İçinde tek 
bir asgari ücretlinin olmadığı bir tespit 
komisyonu kabul edilemez” dedi.

ÇAĞRISINI DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
yaptığı “İpek Yolu Barış Yolu Olsun/Sava-

şa Karşı Barış ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz” 
yürüyüşü ve mitingi 7 Aralık 2013 Cumartesi 
günü Gaziantep’te gerçekleştirildi. 

Mitingin açılış konuşmasını yapan KESK Ga-
ziantep Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Ömer Faruk Koç, yürüyüşün amacının, Suriye 
savaşından kaynaklı olarak bölgede ve Orta-
doğu da yaşanan acıları ve sorunları dile getir-
mek olduğunu söyledi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in ortak 
açıklamayı okuduğu ve TTB Merkez Kon-
sey üyesi Dr. Osman Öztürk’ün bir konuş-
ma yaptığı mitingde Genel Başkanımız Kani 
Beko konuşmasında AKP’nin demokratik bir 
Türkiye inşa etmesinin ve barışı sağlama-
sının olanaklı olmadığını belirterek “Ülke-
mizde demokratikleşmenin önündeki en 
büyük engellerden biri, siyasi iktidarların 
öteden beri emperyalizmle sürdürdüğü ba-
ğımlılık ilişkileridir” dedi. 

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV ta-
rafından ortaklaşa düzenle-

nen “Osmanlı İmparatorluğu ve 
Türkiye Emek Hareketi Tarihinin 
Kaynakları” adlı konferans, 16-17 
Kasım tarihlerinde  Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nın Bostancı’daki Kemal 
Türkler Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Emek hareketi üzerine çalı-
şan tarihçileri bir araya getirmek, işçi 

sınıfı tarihi üzerine ortaya çıkmış biri-
kimi eleştirel bir çerçevede ele almak 
amacıyla düzenlenen konferans 22 
tebliğin sunulmasıyla sona erdi.

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV, konfe-
ransın ardından yapılan açıklamay-
la 2015 yılında “Ortadoğu ve Bal-
kanlarda İşçi Sınıfının Oluşumu” 
temalı uluslararası bir konferansın 
organize edeceklerini duyurdu. 

HAZİRAN ayından beri AKP’nin aklından geçen her şey 
kolayca yasalaşamıyor. İktidar partisinin “dediğim dedik, 
çaldığım düdük” tarzı artık eskisi gibi işlemiyor. 

Geçtiğimiz ay iktidarın bir çok girişimi yarım kaldı, tamamlanama-
dı. İşçi sınıfı açısından en kritik olanı ise tabii ki kıdem tazminatı 
gündemi idi. 

Fona devir adı altında, işçilerin kazanılmış haklarını gasp etme giri-
şimi karşısında herkesin susacağını, biat edeceğini, “Efendimiz ne 
verirse kaderimizdir” diyeceğini ya da en fazla yalancı kabadayılık 
yapıp kapalı kapılar ardında teslim bayrağını çekeceğini düşünenler 
fena halde yanıldı. 

Yanıldılar çünkü “13 milyon işçinin hakkını leş kargalarına teslim 
etmeyiz” diyen DİSK’i hesaba katmadılar. Yanıldılar çünkü toplu-
mun tüm kesimleri gibi işçi sınıfının da mücadele ederek kazabilece-
ğini, bu iktidarı ve sermayeyi durdurabileceğini yaşayarak öğrendi-
ğini hala anlamadılar. 

Yanıldılar çünkü “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganını 
içi boş bir meydan okuma zannettiler. Yanıldılar çünkü Haziran 
ayındaki isyanı bir toplumun uyanışı olarak görmeyip komplo 
aradılar. Yanıldılar çünkü iktidar sarhoşluğunun kibiriyle kendilerini 
dev aynasında görmekten vazgeçemiyorlar. Ancak gördüler ki bu 
ülkede onbinlerce #Direnİşçi, kıdem tazminatını teslim edip köle 
olmaktansa, çocuğunun emanetinin yağmalanmasına göz yummak-
tansa sonuna kadar kavgaya hazır... 

Son bir ay içerisinde DİSK’in düzenlediği 23 civarındaki bölgesel 
eyleme ve DİSK üyesi sendikaların onlarca eyleminde sadece DİSK’liler 
değil, onların eşleri, çocukları, DİSK üyesi olmayan işçiler, benzer bir 
saldırı dalgasını bekleyen kamu çalışanları da omuz omuzaydı. Her 
yürüyüşte yankılanan korna sesleri, esnafların alkışı, balkonlardan yük-
selen ıslıklar, okunan duvar gazeteleri, kapışılan bildiriler AKP iktidarı 
için ciddi bir uyarı oldu. Kapalı kapılar ardında iktidar ve sermaye ile 
uzlaşmayı düşünenler olduysa, onlar da bu cesareti gösteremediler. 

Çünkü biz beklemedik. “Hele  bir yasayı görelim sonra gereğini 
yaparız” demedik. Onların planlarını Ulusal İstihdam Stratejisi’nden, 
2014 hükümet programından ve 2014-2016 yılları için hazırladıkları 
Orta Vadeli Programdan biliyorduk. Bu belgelerde işçiyi işçiye 
kırdırarak, daha ucuza köle gibi çalıştırmayı hedeflediklerini kendi 
ağızlarıyla söylüyorlardı. Bu nedenle DİSK önleyici müdahalede bu-
lunarak en baştan kırmızı çizgilerini ifade etti: “Daha ucuz ve daha 
esnek çalışmayı öneren her teklif bizim için yok hükmündedir.”  

Onbinlerin de bu iradeye sokaklarda sahip çıkması sonucu saldırı 
planları için frene basılmış görünüyor. Ancak kavganın yeni başladı-
ğını unutmamız gerekiyor. Çünkü saldırıları durdurmak bize yetmez! 

Taşeron Cumhuriyeti’ni başlarına yıkmak için, asgari ücret sefaletine 
son demek için, güvencesizliğe mahkum olma-
mak için, haklarımızı söke söke almak için 
meydanları, sokakları boş bırakmayacağız! 

(Yerel Süreli Yayın) SAYI: 173 • ARALIK 2013
DİSK Adına Sahibi: ARZU ÇERKEZOĞLU 

Sorumlu Yazıişleri Müdürü: FAHRETTİN ERDOĞAN
Yönetim Yeri: Nakiye Elgün Sokak No: 91 Şişli/İSTANBUL 

Tel: (0212) 291 00 05 - 06 Faks: (0212) 234 20 75 
Web: www.disk.org.tr l E-posta: disk@disk.org.tr 

www.facebook.com/diskinsesi l Twitter: @diskinsesi
Baskı: Sezer Matbaa 2. Matbaacılar Sitesi 4NA30 Topkapı-İstanbul

Saldırıları durdurmak yetmez, 
haklarımızı da kazanacağız!

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr

Emek hareketi tarihinin kaynakları

Savaşa karşı Antep buluşması

Açlık sınırının altında asgari ücret cinayettir!
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BAŞTÜRK'Ü 
ÖZLEMLE 
ANIYORUZ!

AP'DE SENDİKAL 
HAKLAR

DEVLET İŞ BULMAK 
ZORUNDA!..

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE YENİ BİR KİLİT:
Faşistlerce katledilen Kurucu Genel 
Başkanımız Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler 
Soydan’a 3 yıl boyunca konuşma yasağ!

Türkler davasının takipçisiyiz! DİSK Yatağanlı işçilerle...

DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, Genel 

Sekreter Dr. Arzu Çer-
kezoğlu, Eskişehir Bölge 
Temsilcisi Bayram Ka-
vak, sendika yöneticileri, 
DİSK’li işçiler ve emek 
dostları, 19 Kasım’daki 
‘Köleliğe Karşı #Direnİşçi’ 
eylemi öncesi Ali İsmail 
Korkmaz’ı unutmadı. 

Eskişehir’de Gezi Par-
kı direnişleri sırasında 
2 Haziran’da saldırıya 
uğrayıp 38 gün komada 
kaldıktan sonra yaşamını 
yitiren üniversite öğrencisi 
Ali İsmail Korkmaz’ın sal-
dırıya uğradığı yere giden 
DİSK’liler buraya kırmızı 
karanfiller bıraktı. Burada 
bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Kani Beko, 
Gezi Parkı direnişinin 
Türkiye’de yaşanan korku 
imparatorluğu duvarını 
yıktığını, halkın demokrasi, 
özgürlük ve adalet arayı-
şına ışık tuttuğunu belirtti. 
Beko şunları söyledi:

“Biz 1 Mayıs Birlik, Daya-

YATAĞAN’da 
termik santral ve 

madenlerin özelleştirilerek 
yağmalanmasına karşı 
enerji ve maden işçileri  
haklı ve onurlu direnişlerini 
sürdürüyor.

İşçilerin taleplerine 
kulağını tıkayan AKP 
iktidarı, TOMA’larla, 
copla, biber gazlarıyla, 
polis şiddetiyle yağma 
ve talan politikasına 
devam edeceğini 
gösterdi.

Kıdem tazminatının 
gaspedilmesine, 
taşeronlaştırma 
politikalarına, kiralık 

işçi uygulamalarına 
karşı “Köle işçi 
olmayacağız!” diyerek 
bir aydır ülkenin dört bir 
tarafında sokağa çıkan 
#Direnİşçi’ler 3 Aralık 
Salı günü Yatağanlı işçi 
kardeşleriyle buluştu.

DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen, DİSK 
Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu ve bölgeden 
DİSK'lilerin ziyareti 
coşkuyla karşılandı.

Yatağanlı direnişçilerle 
dayanışmak için DİSK/
Enerji-Sen de Galata 
kulesine pankart astı. 

22TEMMUZ 1980’de 
katledilen Kemal 

Türkler’in katilleri zaman 
aşımı ile kurtarılırken MHP 
milletvekili Celal Adan’ın 
şikayeti üzerine kızı 
Nilgün Türkler Soydan 
hakkında iftira ve hakaret 
davası açıldı. 22 Kasım’daki 
ikinci duruşmada DİSK 
Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu ile DİSK/Birleşik 
Metal-İş Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu tanık 
olarak dinlendi. Duruşma 
sonucunda Soydan’ın üç 

yıl aynı “suçu” işlememesi 
kaydıyla kovuşturmanın 
ertelenmesine karar verildi.

Konuya dair DİSK’ten 
yapılan açıklamada 
Nilgün Türkler Soydan’ın 
dava konusu edilen 
konuşmasını tamamen 
ifade özgürlüğü kapsamında 
olduğu vurgulandı ve 
DİSK’in gerek bu davanın 
ve gerekse Kemal 
Türkler’in katledilmesinde 
tüm suçluların peşini 
bırakmayacağının altı çizildi. 

TÜRKİYE sendika 
hareketinin önemli 

isimlerinden, unutulmaz işçi 
önderi eski Genel Başkanımız 
Abdullah Baştürk, 
ölümünün 22. yılında 
21 Aralık 2012 tarihinde 
mezarı başında anılacak. 

TÜRKİYE-AB Karma 
Parlamento Komisyonu 

20 Kasım 2013 tarihinde 
Avrupa Parlamentosu’nda 
“Türkiye’de Sosyal ve 
Sendikal Haklar” başlıklı bir 
çalıştay düzenledi. 

Toplantıda AKP hükümeti tem-
silcileri yasalarda “iyileştirme-
ler” olduğunu iddia ederken, 
ILO Uluslararası Standartlar 
Dairesi Müdürü Karen Curtis 
ve AB Türkiye Karma İstişare 
Komitesi Raportörü Annie Van 
Wezel yaptıkları sunumlarda 
Türkiye’deki sendikal hakların 
AB ve ILO normlarına uyum-
suzluklarını ortaya koydu.

Genel Sekreterimiz Arzu 
Çerkezoğlu ise sendikal hak 
ihlallerinin yanı sıra kadın 
istihdamındaki sorunlara, 
taşeronlaşmaya, kayıtdışı 
çalışmaya ve kıdem 
tazminatının gaspına yönelik 
girişimlere değindi.

DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, 13 Kasım’da yapılan 

İş-Kur Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada devletin işsizlere 
ya kendi ilgi ve becerisine uy-
gun bir iş bulmak ya da onlara 
gelir desteği vermek zorunda 
olduğunu söyledi. Beko, “İş-
Kur bu amaç için yapılandı-
rılmalı ve bu sorumluluğu 
üstlenmelidir” dedi. 

AİLELERE 
ZİYARET 
DİSK Genel 
Başkanı Kani 
Beko, Genel-
İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu 
için bulunduğu 
Hatay’da, Gezi 
direnişinde 
hayatını kaybeden 
Abdullah Cömert, 
Ali İsmail Korkmaz 
ve Ahmet 
Atakan’ın ailelerini 
ziyaret etti. 
Genel Başkanımız 
Kani Beko, 
gençlerimizin 
katillerinin ve 
emir verenlerin 
hesap vermesi için 
DİSK’in davalara 
sahip çıkacağını 
ve peşlerini 
bırakmayacağını 
söyledi.

nışma ve Mücadele gününü 
Taksim’de kutlamak istiyor-
duk. Sabahın erken saatle-
rinde gaz bombalı, TOMA’lı, 
kimyasal sular ve coplarla 
yapılan saldırı sonucunda 1 
Mayıs kutlamasını yapama-
mıştık. Gençlerimiz bu korku 
duvarını da yıkarak Taksim’e 
girebilme cesaretini göster-
diler. Onlara vermiş olduk-
ları mücadeleden dolayı 
DİSK adına şükranlarımızı 
borç biliyorum. Gezi direnişi 
Türkiye’de son otuz yılın 

demokrasi, insan hakları, ba-
rış, kardeşlik mücadelesinin 
en doruğuna taşındığı bir 
zemini oldu ama bedeli de 
büyük oldu. Yedi kahrama-
nımızı kaybettik. Ali İsmail 
Korkmaz da bunlardan bir 
tanesiydi. Arkadaşlarımızın 
verdikleri mücadeleyi unut-
madan yolumuza devam 
edeceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardın-
dan Ali İsmail Korkmaz’ın 
saldırıya uğradığı yere kırmı-
zı karanfiller bırakıldı.

İşçiler unutmayacak, hesap soracak!
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#DİRENİŞÇİ
ALANLARDA!

Kıdem tazminatı hakkının 
gaspedilmesine karşı 

sokağa çıkan #Direnİşçi'ler 
kazanıyor!..

#DİRENİŞÇİ 
KAZANIYOR!

KIDEM tazminatının 
gaspına yönelik 

girişimler duyulur 
duyulmaz DİSK 
Yönetim Kurulu kararı 
ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na 
ziyarete gidilmiş ve 
“Kıdem tazminatının 
fona devredilme 
bahanesi ile gasp 
edilmesi kırmızı 
çizgimizdir” mesajı 
verilmişti. 

Milyonlarca işçinin bu 
hakkını gasp etmeye 
yönelik girişimlerin 
devam etmesi üzerine 
24 Ekim’de Ankara’da 
Çalışma Bakanlığı 
önünde, İstanbul’da 
Mecidiyeköy’de 
yapılan eylemlerle 
DİSK kıdem tazminatı 
konusundaki eylem 
kararını açıkladı. 
“Kasım ayı boyunca 
sokaklardayız!” 
denildi.  

DİSK söylediğini 
hayata geçirdi. 
Bölge temsilcilikleri 
Gebze’de, Kartal’da, 
Kayseri’de, Konya’da, 
Çerkezköy’de, 
Şişli’de, Antalya’da, 
Kocaeli’de, Eskişehir’ 
de, Ankara’da, 
Adana’da ve Bursa’da, 
Diyarbakır’da, 
Çanakkale’de ve 
İzmir’de sokağa 
çıkma kararı 
aldılar. On binlerce 
#Direnİşçi sokaklarda, 
meydanlarda iradesini 
ortaya koydu: “Kıdem 
tazminatımıza ve 
geleceğimize sahip 
çıkıyoruz!”

DİSK’e bağlı 
sendikalar da 
işyerleri önünde 
eylemler yaparak, iş 
bırakarak, kokartlara 
takarak, toplantılar 
düzenleyerek 
kararlılıklarını 
defalarca ifade etti. 

ADANA

BURSA

KARTAL

KOCAELİ

ANKARA

MECİDİYEKÖY
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DİSK 

MÜCADELEYİ 
SEÇTİ!

HÜKÜMET ve işveren 
temsilcileri işçilerin kı-
dem tazminatı hakkını 

gasp etmek, taşeron 
çalışmayı genelleştir-

mek ve Özel İstihdam 
Büroları aracılığı ile 

işçi simsarlığını yasal 
hale getirmek için bir 
dizi girişimde bulun-

du. DİSK konuyla ilgili 
davet edildiği toplan-
tılara, çalışma yaşamı-
nın kuralsızlaştırılarak 
sermaye için dikensiz 

gül bahçesi haline ge-
tirilmesine, işçi sömü-
rüsünün artırılmasına, 

işçilerin mevcut hak 
ve kazanımlarının yok 
edilmesine, güvence-
siz ve esnek istihdam 

biçimlerinin kural 
haline getirilmesine 

yönelik girişimlere 
geçit vermeme kararı 

ile katıldı. 

Son olarak 11 
Kasım’da toplanan, 
işçi konfederasyon-

larının, işveren ör-
gütlerinin ve Çalışma 

Bakanlığı’nın temsil 
edildiği Üçlü Danışma 

Kurulu’nun ardından 
konfederasyonumuz 

DİSK, “Mutabakat 
yok, mücadele var!” 

açıklaması yaptı.

Yeni saldırı planlarına 
geçit vermemek-

le yetinmeyeceğini 
vurgulayarak, tüm 

bu alanlardaki somut 
çözüm önerilerini de 

Bakanlığa sundu. 

ANTALYA

GEBZE

KONYA

ÇANAKKALE

ESKİŞEHİR

İZMİR

ÇERKEZKÖYBİLECİK
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GÖÇMENLER 

İSYANDA

FABRİKADAN 
MEYDANA

POLİSLER 
YÜRÜDÜ

ENDONEZYA’da on 
binlerce işçi, ücret artışı, 
sağlık güvencesi gibi ta-

leplerle ve taşeronlaş-
mayı protesto etmek 

için 19 Kasım’da kitlesel 
gösteriler düzenledi. 

Asgari ücretin %50 yük-
seltilmesini talep eden 

sendikalar başkent 
Jakarta’nın sanayi böl-
gesinden şehir merke-

zine büyük bir yürüyüş 
gerçekleştirdiler. 

S. ARABİSTAN’da göç-
men işçilerin, çalışma 
ve yaşama koşulları-
na karşı başlattıkları 
eylemler bir isyana 

dönüştü. Polisle işçiler 
arasında yaşanan ça-
tışmaların sonucunda 

5 kişi hayatını kaybetti, 
çok sayıda kişi yara-
landı, tutuklandı ve 

sınır dışı edildi. Ülkede 
işgücünün yarısını oluş-
turan 9 milyon göçmen 

işçi bulunuyor.

PORTEKİZ’in başkenti 
Lizbon’da Güvenlik 

Güçleri Sendikası ve 
meslek örgütlerinin 
çağrısıyla bir araya 

gelen yaklaşık 10 bin 
polis, bütçe taslağında 

maaşlarının düşürülme-
sini protesto etmek için 
meclise yürüdü. Meclis 
güvenliğinden sorumlu 

meslektaşlarıyla karşı 
karşıya gelen polisler 
binayı ablukaya aldı. 

Eyleme sahil güvenlik, 
gardiyanlar ve özel tim 

üyeleri de katıldı.

ULUSLARARASI Sendi-
kalar Konfederasyonu 
(ITUC) “2. Kadın Kon-

feransı” 19-21 Kasım 2013 ta-
rihlerinde Senegal’in başkenti 
Dakar’da toplantı. 62 ülkeden 
100’ü aşkın delegenin katıldığı 
toplantılarda küresel ekono-
mik krizin kadınlar üzerindeki 
etkileri tartışıldı. 

Sendikaların, kadınların işye-
rinde uğradığı şiddete karşı 
mücadeleye yoğunlaşması ge-
rektiğinin vurgulandığı konuş-

malarda, ILO’ya konuya ilişkin 
bir sözleşme hazırlaması çağ-
rısı yapıldı.

Çok sayıda ülkede, ekonomik 
kriz sürecinde uygulanan ke-
mer sıkma önlemlerinin, ka-
dınları daha fazla etkilediği ve 
yaşanan ekonomik sıkıntıların 
kadına yönelik şiddeti artırdığı 
üzerinde duruldu. Konferans-
ta en savunmasız işçi grupları 
arasında bulunan kadın ev iş-
çilerinin dünya çapında örgüt-
lenmesi de tartışıldı.

ITUC’un 2013 yılı küresel işçi 
anketi, kadınların %65’inin ül-
kelerinin ekonomik durumun-
dan memnun olmadığım orta-
ya koyuyor. 

ITUC’un 70 milyon kadın iş-
çiyi temsil ettiğini söyleyen 
Sharan Burrow açılış konuş-
masında “Gökyüzünün ya-
rısı bizim ama sendika yö-
netimlerinin sadece %12si 
kadın. İşçilerin iktidarı için 
daha fazla kadın sendikacı-
ya ihtiyacımız var!” dedi. 

Kadın işçiler Dakar'da buluştu

MAKİNE başında çalı-
şırken veya bir grev 
nöbetinde bekler-

ken, bazen tek başımıza ba-
zen binlerce kişi hep bir ağız-
dan söyleriz işçi şarkılarını… 
İşçilerin siyaset sahnesine 
çıkmasıyla birlikte, popüler 
şarkılarda, işçiler ve onların 
mücadelesi sıklıkla işlenmiş-
tir. Bu şarkıları bir yazı diziyle 
hem yazacağız hem söyleye-
ceğiz.

Fabrika Kızı’nı Alpay’ın se-
sinden hatırlarız: “Gün do-
ğarken her sabah, Bir kız 
geçer kapımdan…” Bora 
Ayanoğlu’nun şarkısını daha 
sonra Ahmet Kaya ve Hara-
miler de söylemiştir. “Köşeyi 
dönüp kaybolur / Başı önde 
yorgunca…”

Gün doğmadan uyanan bir 
başka şarkı kahramanı Kapı-
cı Kasım’dır; Cem Karaca’nın 
Bedirhan ile birlikte yorum-
ladığı Safinaz’ın babası. Kızını 
okutmak için kapıcılık yapar 

ama fiyatlar artarken “ücreti 
sabit” kalınca Safinaz’ı okul-
dan alır.

Çalışan kadınlar önce Ruhi 
Su’nun, Tülay German’ın Bur-
çak Tarlası, Ahmet Kaya’nın 
“Tezgahtar Nebahat” ve Meli-
ke Demirağ’ın “Makine Yiyor 
Beni” gibi şarkılarında selam-
lanır. “İsyan ediyor içim / Ni-
çin Allahım niçin / Daha fazla 
kâr için / Makine yiyor beni!” 

Rock grubu Bulutsuzluk Öz-
lemi Kaportacı’nın şarkısını 
söyler, “Sabah erken kalkar, 
Kahvaltısız çıkar” ve “Kırık 
aynada saçını tarar.” Şüphe-
siz bu notalar Cem Karaca’nın 
Tamirci Çırağı’na bir gönder-
medir: “Ustam geldi sırtıma 
vurdu / Unut dedi romanları/
İşçisin sen işçi kal / Giy, dedi 
tulumları!” 

Zülfü Livaneli’nin Refik Dur-
baş şiirinden besteleyerek 
söylediği Çırak Aranıyor, 
daha sonra Maria Faranduri 

tarafından O Paragiyos adıyla 
Yunanca yorumlandı: “Elim 
sanata düşer usta / Yürek 
acıya / Ölüm hep bana mı / 
Düşer usta…”

Çalışırken şarkı söyleriz, Ez-
ginin Günlüğü’nün Sabah 
Türküsü’nü: “Ağzımda bal gibi 
tatlı bir türkü / Bir iner bir çı-
karım bu yokuşu / Kazanırım 
çocuklarıma ekmek parası”nı 
sevinçle mırıldanırız veya diş-
lerimizi sıkıp Grup Yorum’un 
bestelediği Hasan Hüseyin 
Korkmazgil şiirini haykırırız 
“Çalışmışım 15 saat tükenmi-
şim 15 saat, ıslıkla söylemi-
şim umutlarımı…”

Tarlada çalışan işçiler de şar-
kılara, türkülere konu olmuş-
tur. Mesele Umuda Ezgi’nin 
söylediği bir Ali Asker şarkısı 
“Sarı dünyam tütün benim/ 
Beyaz dünyam pamuk be-
nim / Yeşil dünyam haşhaş 
benim…”
Kaynak: Murat Meriç, “Pop Dedik”.

DEVAM EDECEK:

Türkiye'de İşçi Sınıfı
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KAZA DEĞİL 
CİNAYET!

DEVLETTE 
KADININ ADI YOK

ŞİDDETE KARŞI 
YÜRÜDÜK...

27 Kasım 2013 günü 
haber ajanslarının 

yayınladığı haberlere göre 
AKP hükümeti, Meclis’teki 
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’nu (KEFEK) kapatıp 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Komisyonu’na dönüştürmek 
istiyor. Kadın örgütleri 
yaptıkları açıklamalarla 
hükümeti KEFEK’in adını 
değiştirmekten vazgeçmeye 
çağırdı. AKP, 2011’de de 
Kadından Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na 
dönüştürmüştü. Devlette 
içinde kadın kelimesi geçen 
kurum ve komisyonların 
tasfiyesi, AKP’nin kadınları 
toplumda eşit yurttaş olarak 
görmek yerine aile içine 
hapseden anlayışıyla da 
örtüşüyor.

EV işçilerini güvencesizliğe 
mahkum eden çalışma 

düzeni bir acı daha yaşattı. 
İş Kanunu kapsamı dışında 
bırakılarak işçi tanımı içine 
alınmayan ev işçisi kardeşimiz 
Rukiye Şimşek güvencesiz 
çalışmanın bedelini canıyla 
ödedi. 13 Kasım'da temizlik 
yaptığı evde cam silerken 
düşerek hayatını kaybetti. 
Şimşek’in cenazesine 
Genel Sekreterimiz Arzu 
Çerkezoğlu ve Sosyal-İş  
yönetici ve üyelerimiz katıldı. 
Kadın Emeği Platformu da 
19 Kasım günü İstanbul SGK 
önünde bir basın açıklaması 
yaparak ev işçilerine iş 
güvencesi istedi.

25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Dayanışma 
ve Mücadele Günü’nde 
kadınlar panellerle forumlarla 
yürüyüş ve mitinglerle 
kadın dayanışmasının 
gücüyle şiddete karşı 
buluştu.  Binlerce kadın 
düzenlenen etkinliklerle 
kadın düşmanlığına meydan 
okudu. Ankara’da Ziya Gökalp 
Caddesi'nde, İstanbul’da 
Kadın Dayanışması’nın çağrısı 
ile Kadıköy’de bir yürüyüş 
gerçekleşti. 

KADIN İstihdam Paketi’ne 
ve kadın emeğini de-
ğersizleştiren her türü 

uygulamaya karşı mücade-
le yaygınlaşıyor. Kadın Emeği 
Platformu’nun kurulduğu kent-
lerin sayısı üçe çıktı. İstanbul’dan 
sonra Ankara ve İzmir’de de 
emek örgütlerinden, kitle örgü-
tü ve siyasi partilerden kadınlar 
bir araya geldi.

FORUMLARDA 
BULUŞTUK

Kadın Emeği Platformu bile-
şenleri İstanbul’da 2 Kasım’da, 
Ankara’da ise 17 Kasım’da 
“AKP’nin İstihdam Paketi: 
Kime Müjde!” başlıklı forum-
lar düzenledi. Forumlarda hem 
paketin içeriği ele alındı hem 
de kadınların ortak talepleri 
netleştirildi.

Ankara ve İstanbul’da kuru-
lan Kadın Emeği Platformları 
ilk eylemlerini koordineli bir 
biçimde gerçekleştirdi. 22 Ka-
sım günü Ankara’da Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
önünde, İstanbul’da ise İstan-
bul Ticaret Odası önünde basın 
açıklamaları yapıldı. 

Eylemlerde “AKP’nin istihdam 
paketi kadınlara değil serma-
yeye müjde!” denildi. Güven-
celi bir iş, güvenli gelecek için 
mücadele vurgusu yapıldı.

İZMİR’DE DE BİRLEŞTİK

DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Baro-
su ve TTB Kadın Hekimlik Kolu 
Üyesi kadınların oluşturduğu 
İzmir Kadın Emeği Platform ku-
ruluşunu 27 Kasım’da DİSK Ege 
Bölge Temsilciliği’nde yaptığı 
basın toplantısı ile duyurdu. 

UFUKTA seçimler 
belirdiğinden beri 

AKP hükümeti iktidarını 
sağlama almak için ha-
rekete geçti. Ardı ardına 
açılan paketlerle toplu-
mun her kesimine vaatler 
sunuluyor. Kasım ayında 
gündeme gelen müjdeli 
paketlerden biri de kadın 
emekçileri yakından ilgi-
lendiriyordu: Hükümetin 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı koordinasyo-
nunda hazırladığı “Kadın 
İstihdam Paketi”

Bu paket kadınların 
omuzlarına bırakılan ‘ev 
işleri’, çocuk bakımı gibi 
sorumluluklar yüzünden 
kadınların çalışma yaşa-
mına ve sosyal hayata 
katılamadığı gerçeğin-
den hareketle hazırlan-

mıştı. Fakat AKP kreşleri 
yaygınlaştırmak, babalara 
devredilemez ebeveyn 
izni vermek, kadınların 
doğum ve süt izinleri kul-
lanımını güvence altına 
alacak bir düzenleme 
hazırlamadı. Aksine erkek 
egemenliğinden güç 
alarak doğum yapmış 
kadınlar üzerinden esnek 
ve güvencesiz çalışma-
yı yaygınlaştıracak bir 
paket hazırladı. DİSK, 
KESK ve TTB’li kadınlar 
başta olmak üzere 40’tan 
fazla kurumun bir araya 
gelmesiyle kurulan Kadın 
Emeği Platformu yaptığı 
eylemler ve hazırladığı 
broşürle kadınların pa-
keti neden destekleme-
mesi gerektiğini anlattı. 
Güvenceli bir iş, insanca 

yaşam ve eşitlik için 
kadınları mücadeleye 
çağırdı.

Paketteki vaatler göz 
boyama amaçlı:

Platformun hazırladığı 
broşürde paketin kadın-
ları düzenli, güvenceli, 
sendikalı işlerden koparıp; 
esnek, kısmi zamanlı, dü-
şük ücretli işlere mahkum 
etmeyi amaçladığı anla-
tıldı. Broşürde ‘ev işleri’ni 
ve ‘annelik görevleri’ni 
aksatmadan sermaye için 
ucuz işgücü ordusu haline 
getirilmek istendiğimiz 
tespiti yapıldı. Doğum 
borçlanması, yarı zamanlı 
çalışma gibi göz boyama-
ya yönelik vaatlerin altında 
yatan gerçeklerin anla-
tıldığı broşürde AKP’nin 

pa-
kette sunduğu 

süt-doğum izni, kreş gibi 
hakların mevcut uygula-
mada kullanılmaz hale 
getirildiği, kullanılmak 
istendiği zaman ise işten 
atmalarla karşılaşıldığı 
anlatıldı. 

Umut evde, işte, sokakta, bizim mücadelemizde!
Kadın Emeği Platformu çatısı altında gerçekleşen 
buluşmamız, eylemler, forumlar ve hazırlanan 
broşürle zenginleşiyor. Artık sözümüz daha güçlü.

AKP'nin "Kadın İstihdam Paketi" 
aldatmacadır, kabul etmiyoruz!

Emek bizim, 
meydan bizim!

AKP’NİN PAKETİ MÜJDE DEĞİL:

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR



DİSK'TE ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE!
DİSK, devletten, sermayeden ve hükümetlerden bağımsız; 

işçilerin kurduğu; direnişlerle, kazanımlarla büyüyen bir  
konfederasyondur. 

DİSK, tarihi boyunca işçilerin haklarını geliştiren, en önemli 
kazanımlara imza atan bir işçi örgütü olarak tanınmıştır.

DİSK, kendi üyelerinin hakları için olduğu kadar tüm işçi 
sınıfının ve emekçilerin hakları için de mücadele eder. Bugün 
kıdem tazminatının kaldırılması, taşeronlaştırma, asgari ücret 

gibi konularda sesini yükselten, sokaklara çıkan, dik duran 
konfederasyon DİSK’tir.

DİSK, güçlendikçe, üye sayısı arttıkça, işçi sınıfının haklarını 
gasp etmeyi planlayanlar “iki kere” düşünmektedir.

Bu nedenle her işçi DİSK’li olmalı, her DİSK’li işçi arkadaşlarını da 
DİSK’li yapmalıdır. 

Haydi! E-devlet şifresiyle DİSK’e bağlı sendikalara üye ol, 
arkadaşlarını DİSK’li yap! 

HEMEN ŞİMDİ! 


