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Sermayenin saldırısına güçlü başkan aranıyor
Yeni anayasa denen şey aslında sermayenin ayağına dolanan maddelerin temizlenmesi, anayasaya
sivil/demokratik bir makyaj yapılması ve sermayenin sınıf saldırısını yönetecek güçlü bir
yürütmenin oluşturulmasından ibarettir. Recep Tayyip Erdoğan işte bu sınıf saldırısını güçlü bir
şekilde yürütmeye, başkanlık sistemiyle birlikte taliptir. Bu durumda işçi hareketine ve sola tek bir
şey düşüyor. Anayasal rüyalardan uyanıp haklarını korumak ve genişletmek için mücadeleyi
yükseltmek!
Başbakan Erdoğan yeni anayasa hazırlık süreci için Mart ayını son tarih olarak ilan etti ve bu tarihten sonra
uzlaşma aramadan kendi önerilerini mecliste yeter sayı arayarak ya da referanduma götürerek kabul
ettirmeye çalışacaklarını açıkladı.
Bu acelenin nedeni Türkiye’nin yeni bir anayasaya acilen ihtiyaç duyması değil. Acil olan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Devlet Başkanı olma hedefine ulaşması için 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce
başkanlık sistemini öngören bir Anayasa değişikliği yapılması. Biz bunu yeni söylemiyoruz. 12 Haziran
seçimlerinin hemen ardından anayasa tartışmasının başkanlık sistemine kilitleneceğini söylemiştik ve gerek
işçi hareketini gerekse de solu anayasal hülyalara kapılmamaları konusunda uyarmıştık.
Geçen zaman zarfında Türkiye solu ve sosyalistleri de ardı ardına anayasa panelleri yaparak,
sempozyumlar düzenleyerek nasıl bir anayasa istediklerine dair metinler yayınlayarak kendi anayasal
hayallerini kitlelere yayma konusunda epeyce çaba sarf ettiler. Konuyu sınıf mücadelesi perspektifinden
çıkarıp sınıflar üstü bir “demokratik anayasa” ihtiyacına indirgeyip kitlelerin afyonlanmasına katkıda
bulundular.
Oysa biz, işçi sınıfının yeni bir anayasaya ihtiyaç duymadığını çünkü sınıf savaşında saldırı değil savunma
konumunda olduğunu, tam tersine mevcut anayasanın sınıf saldırısını daha da sertleştiren sermayenin
ayağına bağ olduğunu söyledik. TÜSİAD’ı MÜSİAD’ıyla Türkiye sermayesi “ekonomik anayasa”
ihtiyacını gümbür gümbür haykırmaktadır. Bunun en yakın örneği üniversiteleri birer anonim şirkete
dönüştürecek, devlet üniversitelerini ticarileştirecek, özel üniversitelerin kurulmasını sağlayacak ve tüm
üniversite çalışanları için sözleşmeli statü öngören yeni Yükseköğretim yasasının açıkça bir anayasa
değişikliği gerektirmesidir. Oysa tüm yükseköğretim kurumlarının parasız olması için hatta vakıf
üniversitelerinin kamulaştırılması için 12 Eylül’den sonra kabul edilmiş mevcut gerici anayasa bile
herhangi bir engel çıkarmamaktadır. Yine taşeron çalışmanın kaldırılmasından sendikal özgürlüklere kadar
işçi sınıfının yakıcı sorunlarının hiçbiri anayasal değildir.
Kürt sorunun çözümü için gerekli anayasal değişikliklerin ise eğer olacaksa sermayenin “ekonomik
anayasa” saldırı paketinin için yerleştirilmesinin bir gereği yoktur. Ayrıca konuşulabilir ve Kürt sorununun
çözümü çerçevesinde müstakil anayasa değişiklikleri olarak hayata geçirilebilir.
Dolayısıyla yeni anayasa denen şey aslında sermayenin ayağına dolanan maddelerin temizlenmesi,
anayasaya sivil/demokratik bir makyaj yapılması ve sermayenin sınıf saldırısını yönetecek güçlü bir
yürütmenin oluşturulmasından ibarettir. Recep Tayyip Erdoğan işte bu sınıf saldırısını güçlü bir şekilde
yürütmeye, başkanlık sistemiyle birlikte taliptir. Bu durumda işçi hareketine ve sola tek bir şey düşüyor.
Anayasal rüyalardan uyanıp haklarını korumak ve genişletmek için mücadeleyi yükseltmek!

Daiyang SK grevi: Polisten patrona kalkan, işçiye cop
15 Ocak 2013 günü Güney Kore’den kaçak işçi getirerek grevci işçilerin yerine çalıştıran Daiyang
SK Metal’e, Tekirdağ İl Müfettişlerince tutanak tutulmuştu. Bunun üzerine basın açıklaması
yapmak isteyen işçilere polis biber gazı ve coplarla saldırmış 5 grevci işçi yaralanmıştı.
Bununla yetinmeyen Daiyang Metal, 17 Ocak 2013 günü
kaçak işçi çalıştırarak elde ettiği malları polis koruması
eşliğinde tırlara yükleyerek fabrikadan çıkarmak istedi. Bu
sırada grev gözcüleri ve Birleşik Metal-İş Sendikası
yöneticilerinin direnişiyle karşılaştı. Yaptıkları nakliyatın
yasadışı olmasına rağmen polisler yine Güney Kore’li
sermayeyi koruyup, işçilere saldırdı. Grevci işçiler ve
sendikacılar yaralandı.
Yaşadıkları tüm yıldırma politikalarına kahramanca göğüs
geren Daiyang işçileri tüm baskılara rağmen direnişlerini
kararlı bir şekilde devam ettirecekler. Birleşik Metal-İş
Sendikası da bir basın bülteniyle demokratik kitle
örgütlerini ve emekten yana tüm herkesi Grevdeki Daiyang SK işçileri ile dayanışmaya çağırıyor.
Daiyang SK İşçisinin Çorlu’dan yükselen sesine kulak verelim. Tüm sermaye ve onun koruyucularına
karşı “Daiyang SK İşçisi yalnız değildir” diyelim.

Cumhuriyet Meydanında oturma eylemi
Daha önceki polis saldırılarını protesto etmek ve
kararlılıklarını göstermek için bu sabah Birleşik Metal-İş
Trakya Şubesi’nde toplanan Daiyang işçileri, Çorlu
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek oturma
eylemi için yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş sırasında işçiler
“Sadaka değil toplu sözleşme, insanca yaşayacak haklar
istiyoruz” pankartı taşıdılar.

Cumhuriyet Meydanı’nda Birleşik Metal-İş genel
yönetim kurulu üyesi Özkan Atar basın açıklaması
yaptı.
Basın açıklamasından sonra 1 saatlik oturma eylemi
yapan işçiler, baskılara boyun eğmeyeceklerini bir
kez daha gösterdiler.
Halktan destek bekleyen işçiler, önümüzdeki hafta
açlık grevine gireceklerini belirttiler.

Daiyang işçisi serbest bölgeyi bastı: Kore'den grev
kırıcı ithal eden patrona suçüstü!
Daiyang işçileri Çorlu’da bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’ni (ASB) bu sabah 2 saat boyunca araç
trafiğine kapattı. ASB’de basın açıklaması yapmak isteyen işçilere polis gaz bombası ve coplarla
saldırdı. Polis saldırısı Sonucu, 5 işçi yaralandı, 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Uzun süren
mücadelelerin ardından patronun yasadışı grev kırıcıları tutanakla tespit ettirildi.

Güney Koreli Daiyang Metal fabrikasında
14 Kasım’dan beri grevde olan Birleşik
Metal-İş üyesi işçiler, patronun Güney
Kore’den gelen kaçak işçilere işbaşı
yaptırmasını protesto etmek ve basın
açıklaması yapmak için toplandılar. Böyle
bir çalışmanın yasadışı olduğunu belirten
işçiler, polis saldırısına “yasa dışı davranan
biz değil, işverendir, vergi vermeyen de
Daiyang patronudur. Onu korumayın!”
diyerek tepki gösterdi.

İşçi temsilcisinin de katıldığı teftiş sırasında
kaçak işçi çalıştıran işletme suçüstü yakalandı ve
kaçak çalışma tutanaklara geçti. Patron uzun
süredir fabrikada çalışan kapsam dışı personelin
çalıştığı bölgelerden dışarı adım atmasına dahi
izin vermiyor, grevci işçilerin makinelerinde
yasadışı olarak çalıştırılan grev kırıcıların tespit
edilmesini engellemeye çalışıyordu. Grev
dolayısıyla düştüğü zor durumdan yasadışı
yollarla kurtulmaya çalışan patronu defalarca
şikayet eden ancak sonuç alamayan işçiler 15
Ocak günü yaptıkları eylem sayesinde patronun
foyasını meydana çıkarmış oldu.
Bu eylemle, fabrika önünde az sayıda işçinin tuttuğu nöbetlerin ancak tüm işçilerin aktif direnişiyle
desteklendiğinde sonuç alınabileceği de bir kez daha görülmüş oldu. Polis saldırısına ve yaralı işçiler
olmasına rağmen günün bilançosu çıkarıldığında Daiyang işçisi artık daha güçlü ve zafere daha yakın.

Daiyang grevi ile dayanışma
13 Ocak 2013 günü Çorlu Serbest Bölge’de 60 gündür grevde olan, Birleşik Metal-İş üyesi
Daiyang-SK işçileriyle dayanışma etkinliğinde buluştuk.
Çorlu Belediyesi önünde “Hoşgeldiniz”
yazan dev pankartla karşıladı bizi işçiler.
Daha sonra belediye binasındaki tiyatro
salonunu Daiyang işçileri ve işçi
yakınları
coşkulu
bir
katılımla
doldurdular.
Dayanışma etkinliği, açılış konuşmasının
ardından sinevizyon gösterimi ile
başladı. DİSK ve Birleşik Metal’in
tarihini
anlatan
gösterimin
son
perdesinde gösterilen Daiyang Metal
işçilerinin
direnişinden
görüntüler,
Avrupa Organize Sanayi Bölgesi
önündeki eylem ve konuşmaların
videoları salonu coşturdu.
Gösterimin ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı. Serdaroğlu
konuşmasında, anayasal hakkı olmasına rağmen sendikal hak ve özgürlüklerin işçiler tarafından
kullanılmaması için devletin elinden gelen tüm zorlukları çıkardığını ama aynı devletin Avrupa Serbest
Bölgedeki patronlara türlü türlü olanaklar tanıdığını belirtti. Daiyang-SK’nın uzun süren sendikalaşma
mücadelesini ve grev sürecinde yaşanan sıkıntıları detayları ile anlatan Serdaroğlu “bir ülkede 3 yıldır
toplusözleşme imzalanamıyorsa o ülkede demokrasiden bahsedilemez” dedi ve 2013 yılının ilk zaferini
yaşayan Şişecam işçilerinden sonra ikinci zaferi Daiyang işçilerinin yaşayacağını belirtti.
Adnan Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından grevdeki işçiler adına fabrika temsilcisi işçi Ali Rıza
Köse konuştu. Gerçekleştirdikleri grevin zorlu sürecini anlatan Ali Rıza; insanca, güvenli çalışma
koşulları istediklerini bu yüzden sendikalaştıklarını söyledi. Ali Rıza sendikalı olmayan işçilere de bir
gün aynı zorlukları yaşayacaklarını, kendileri nasıl iyi şartlarda çalışmak istiyorsa bir gün sendikalı
olmayan diğer işçilerinde isteyeceğini söyleyerek, grevlerinin sadece Daiyang işçilerinin değil tüm
Çorlu işçilerinin grevi olduğunu söyledi. Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen fabrika
temsilcisi konuşmasını Zonguldak’taki iş cinayetinde yaşamını yitiren işçileri anarak bitirdi.
Son olarak sahneyi Bilkar Tiyatro Topluluğu aldı. Bilgesu
Erenus’un yazdığı Nereye Payidar adlı oyunu sergileyen
ekip işçiler tarafından beğeniyle izlenildi.

Birbirimizden Haberdar
Olalım

Dayanışma etkinliği Birleşik Metal-İş Sendikası Trakya
Şube Başkanının grevdeki işçiler adına tiyatro topluluğuna
çiçek vermesiyle sonlandı.

Haberlerinizi, Şikâyetlerinizi Ve
Önerilerinizi Bizimle Paylaşın
Yayınlayalım

Çıkışta konuşma fırsatı bulduğumuz işçiler, mücadelede
kararlı olduklarını morallerinin asla bozulmayacağını
belirtti.
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