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Bugun isci smmfi cok yonlu saldrt ve sorunlarla kar1 karsyadr. Bu saldn ve

sorunlann kaynagnt, uygulanan ekonomik politi.kalar ve iscilerin orgutsellik diizeyleri
olu§turmaktadir.

"Bu anayasa ile lilke yonetilemez", "Biillin bunlar1 (siyasi ve ekonomik kararlan)
uygulayacam, isterlerse adna fasizm desinler', 'Sola diyet borcum yok' diyen 80
oncesinin siyasi liderlerinin baslattug uygulamalar, 12 Eyliil yonetimleri tarafmdan
kaunerli olarak ve acimas1zca devam ettirildi.

1946 larda balayan emperyalist sistemle birlesme-butunlesme (evrensel ad1yla
Entegrasyon) r;:abalan, 80 Jerde "Yeni ls Bolumu" uygulamas1 ad1 alunda daha da
derinle§tirilerek surduruluyor.Bu uygulama, ir;:e d6niik sennaye yaptlanmasmm
tukand1gt noktada, hxzla dsa aclma olarak gerr;:ekle§tiriliyor; gereken tiim yasal
diizenlemelerle birlikte, toplumsal olarak butun yarglar, kurumlar atomlarma
ay1rmay hedefleyen basdondurucu bir huzla hayata ger;:iriliyor.

ABD patentli, IMF, Diinya Bankasi, OECD imzalanm ta§1yan bu r;:6ziimleme,
Turkiye'yi tanm, turizm ve ulasturma dismndaki tum yatunmlarndan uzaklatunyor.
Uluslararas1 sermayenin daralan pazanna, tiim kap1lanm ardma kadar ar;:an Tiirkiyc'dc
vitrinler, say1snz cesitlerde peynirlerle, oyuncaklarla, sigara ve ickilerle, her cesit
arar;:tan elektronik aygitlara kadar ithal iiriinlerle doluyor.

Serbest piyasa ekonomisi ad, altmdaki uygulamalarla, fiyatlar yakalanamaz bir
h1zla yiikseliyor. Kuruldugundan buyana, bir yandan toplumun tcmel gcrcksinimlerini
saglayan, diger yandan yaunm ve aramal iireten kamu kuruluslar, yerli-yabanc1
sermayeye pazarlanryor. Ihracata yonelik cal1smalar ad alunda kaynaklaryagrrtalamyor.

Biitiin bunlan "cag atlamak" olarak tammlayanlar, bu uygulamalarm faturalarm1
cal1sanlaradetmektedirler. Y1llardlr enflasyonun birincil sorumlusu olarak gorulen ii
iicretleri, alabildigine asaglara cekilerek, maliyetlerdeki yeri %7 lere dusurulmustur.
B6ylece uluslararas1 sermayeye Tiirkiye, ucuz igucu ve vergi cenneti olnrak
sunulmu§tur. •

Devlet yapdanmas1 yeniden oturtularakAnayasa, kapitalizmj.tek kurtulu~ sistemi



olarakgoren ve devletin toplum icin degil toplumun devlet icin varolduunu soyleyen
bir beige haline ge'tirildi. llkokul s1ralanndan b~layarak toplumun tiim kesimleri,
gerici, ~ven, 1rkc1 klrmas1 bir ideoloji ile yogrulmaya ve sistemin achk, yoksulluk,
issizlik ve hatta oliim geliren sonuclan, Icabullenilir, zorunlu y~am olarak beyinlere
kazmnmaya calislyor.

Killelerin bu uygulamalann karsismna dikilmesinin nune gecilmesi icin de, tlim
demokratik haklar ortadan kaldmhp alabildigine smulanarak, kullamlmaz hale
sokularnk geri getirildi.
,· Sendikal orgiillenme ozgilrliigii, getirilen barajlarla engellendi.

Sendikalara iiye olma ve iiyelikten aynlma kosullan iyice agrlastunlarak, getirilen
barajlarla ozgiir sendikal~ma engellendi.

Sendika yonetimlerine secilebilme koullara balanarak, iscilerin sadece kendi
sendikalanndaki belirleyicilik.leri ellerinden almmakla kalmmadi; sendikalar idari, mali
yoniiyle iktidarlann denetimine sokuldu. Boylece ozgiir sendikal~ma tilmiiyle ortadan
kaldinlm1~ oldu.

Sendikalann bask! grubu olma ve politika yapabilme haklan ellerinden ahnarak,
sm1fm zaten yasaklanan siyasi orgiltselliginin ardmdan, bag1ms1z tavuhhg1 .
engellenmeye calisld.

Grev, iscilerin isverenlerle girdikleri ekonomik hakmilcadelesinde, ilretimden gelen
gilciinii kullanma ozgiirliigil olmaktan clkanhp, yasaklarla Yilksek Hakem Kurulu'nun
ellerine biraktldi. •

Grevlerde isverenlere, uretime devam etme, fason liretme, makinalan dahil tilm
esyalannt isyerindcn c1karma hakku geirildi.

Grevlerin hakhhgm1 anlatma, dayam~may1 saglama sue sayilarak yasakland1.
Greve c1kus icin getirilen duzenlemelerle isverenlere, istedikleri diizenlemeleri

yapma sliresi yarauld1.
Toplu sozlesmenin sadece Ucret raleplerinin bagland1g1 sonuc olarak tammlanmas1

ile, iscilerin isyerinde calisma duzeniyle ilgili, is guvencesi ile ilgili taleplerde
bulunmas1 yasakland1.

Iverenlerin toplu sozlesmeyi uygulamamas karsinda, iscilerin grev yapabilme
hakk.I yasaklan1p yarg1 yolu getirildi.

lsverenlere isci temsilcileri de dahil olmak uzere iscileri isten atma hakka tannd1.
Kamu isyerleri isverenler sendikasmna dahil edilerek, devletin yeri net(aclk) olarak

belirlendi.
Bu dilzenlemelere gelinceye lcadar, DlSK ve bagh sendikalan calsmaktan



temsilciler gOzaltma ahmp, kendilerinden zorla "bir daha sendikalarla
ugrasmayacaklanna dair" belgeler almdI.

Sistemin kendi ic,: anaqisinin sonuc,:lan da dahil olmak Uzere, tiim ac,:mazlarm
sorumlusu olarak gOsterilen DISK'in sahsmnda, smmf cczalandinlmaya cal1sld1. Butun
bu surede isci smnfmnmn tum yap1lanlan buyuk bir scssizlik vc suskunluk ic,:indc
izlemesinin tek nedcni kendisine kazandmlan bilinc,: idi. Ne kazarn.Jm1~ haklanna sahip
c,:1kabiliyor ne de sendikal onderlerine yaklasabiliyordu. 12 Eylill'ctiler dilzcnlcmclcrini
bitirip sendikal faaliycte izin verdiklerinde, onaltkta Ttirk~Iften ba~ka sendikal
Orgiltsellik yoktu. Onlar da iktidara temsilci vermektcn, DISK i suc,:lamakum geri
durmuyorlard1. Ozcesi "devlet sendikac11tg1m" silrdilri.iyorlar.

DISK uyesi isciler sendikal ondcrlerinin yetcrsizligi ve -gizli oncrmelcr de dahil
zorlama sonucu TURK-IS bunyesinde ygldilar. Bekleme donemindeki orgiltsilzltik
gidiste de surunce, yani bir orgutluluk yaralmaymnca ack bir deyisle Turk-ls
yonetimlerine teslim oldular.

Bag1ms1z orgUtlenme onerileri getiren c,:ok az bir gruba omuz verilmedi ve
desteklenmedi. Barajlar1 a~abilen bag1ms1z sendi.kal orgiltselliklerin, kendilerini
korumamn otesine gec,:emediklerini, bugiln bile scndikal haklann onUndeki
ukamkhklan acmaktaki islevlerini yerine getiremediklerini soylemek yanls
olmayacakur.

1985 lere gelince artan agir ekonomik bask1 ve Turk-ls yonetimlerinin
teslimiyetyiligi kar~1smda yilkselen i~c,:i taleplerinc DISK yonetimlerinin cevab1 tam
anlam1yla bir teslimiyetti. <;ilnkil c,:ok bilyilk bir agrligyla politik arenada sosyal
demokrat tercihi yapan yonetimler, yasaklarm kalkmasmm parlamentoda gilc,:lil
temsilden gcctigini sylemislerdi. Oysa cagmmxz demokrasi mucadelclerinin tek ve
biricik gucunun ici smnfi ve emekci halk kitleleri olduunun kamtlandig bir cad.
Smf ekonomik platformda da olsa bag1ms1z orgilL<;elligini yarallp gilcilnil koymad1kr;a
12 Eylill'cillerin "parlamenter demokrasisinin" s1ralanndan yasaklarm kaldmlmas1
karannmn c1kmas1 ham hayalden ote gitmeyecekti. Smmfmn sorununun r;ozilmilnil,
sin1fin rgutlu gucunun drsmnda arayan bu dusuncelerin bugun gclip dayandiklar1 nokta,
Turk-Is - DISK birlesiminden baska birscy olmayacaktur. Bu cozumun kl1fi "smnfm
birtigi" yaptas1 olacak ve bu sunuc,: da, smmfmn kendi kararmnmn dmndan getirilip smnfa
dayaulacakur.

t~c,:i sm1fmm sendikal alandaki birligini bir bic,:imsellik ve zorlama olarak goren
dusuncelerin kolayc1 bir yol sec,:tigini de soyleyebiliriz. Zira 12 Eyltililn zoruna ve
"zorunluga" dayah Turk-ls'de yilmay birlik olarak tammlamanm ve de yonetimlerin
deisimi ile tum sorunlarmn ustesinden gelinebilccegi dusuncesinin baska bir
ac1klamas1 olamaz. Turk-ls icinde calismak ayn eydir, orgutlenmek ayr scydir.. . . I



gore karar verdigidir. YoneLimlerde bulunan kisi ve gruplarm kararlanm, s1mfm
kararlari olan1k sunan d~tincelerin, 12 Eyltii-DlSK olaymdan hie ders ctkarmadtlclan
aclkur. . .

Oysa'isciler bugin 9 yllk suskunluklanm1 yutarak duzene, isverenlere ve sendikal
yonetimnlre tepkilerinin en guzel omeklerini sunmaktadir. Bu baskaldirslar

·isyerleririden· domustur. Emekle-sermayenin, somurenle-somurulenin, yonetenle
yonetilenin'somutta catistualanlardan, isyerlerinden doan baskaldmnnmn ogretisine
go.zler kapaulamaz. l~ciler hi9bir aynm gozetmeksizin, i~yerlerinden bli!ilatuklan
milcadelelerinin yarat11g1 orgiitselliklerle, birlikteliklerle yiirilmekte ve
haykrmaktadrlar. Ite gorev, mucadelenin icinden dogan bu birliktelikleri
kaltctla~urmakttr. l~YERl KOMlTE VE KONSEYLERl olarak Lantmlanan bu
yaptlarla, s1mf ve scndikal bilim,;lerini geli~tircrck nitelle~en i~ci sm1fi, dikey
orgiitselligi olan SlNIF VE KlTLE SENDlKASI'm da yaratabilecektir. lcinde
bulunulan kosullara ve iscilerin kararlanna bagll olarak sendikal orgiitselligin yeri belli
olacakur.

lste I$CILERIN SES1, smufin gecmis mucadele deneyimlerinin ve bugunun
somutunun bir iiriinii olan coziimlemeyi h1zlandmnanm bir arac1 olarak9ikmaktadrr.

lyeri komitelerinin iizerinde yiikselerek SINIF VE KlTLE SENDlKASI'mn
yaraulmas1 siirecinde~•la~ilacak sorunlann li!itlmasmda aydmlauc1 olacakur.

l~cilerin kendi sorunlarm1 kendilcrinin dile getirdigi ve bu sorunlann isyerleri
temelinde ytikselecek devrimci sendikal yaptlanma dogrultusundaki coziimlemelerini
yazdJklan yaym olacakur.

Dokuz yldr younlastunlarak surdurulen ideolojik saldmnlann yarattug tahribat
gidermeyi gorev bilen yaym olacakur.

Tiim i~yerlerinde ya~arulanlart duyurmay1, i~verenlerin ve siyasi iktidarlarinm karar
ve uygulamalarnu, karst czum onerileriyle isci smufina duyurmayr amaclayan yaymn
olacakllf.

lsciler uzerinde oynamakta olan cok yonlil aynmc1 oyunlann bosa ckanlmasmnda
dogrudan iscilerin cozumlemelerinin yeraldJg1 yaym olacaktir.

Sendikal alanda yaymm1 siirdiirecek olan l~<;lLERlN SESl olarak tum isci
smmufmnn ve smfa inanmuslann cok yonlu omuz vermelerini bkler, isyerlerinde sizlere
ulasacagmz duyurunuz.
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