
Merhaba tekstil iþçisi arkadaþ,

Elindeki bülten, tekstil iþçisinin sesidir!

Burada bulunan yazýlarýn tamamý, 

Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde, tekstil 

fabrikalarýnda veya merdivenaltý tekstil 

atölyelerinde çalýþan ayrý ayrý iþçiler 

tarafýndan kaleme alýnmýþtýr. 

Amacýmýz, tekstil iþçileri olarak öncelikle 

sorunlarýmýzý paylaþmak, ortak 

sorunlarýmýzý ortaya koymak, birbirimizin 

iþyerlerinden haberdar olmak ve 

yaþadýðýmýz sorunlarda birbirimize 

destek olmaktýr.

Çünkü tek bir iþçinin sesi biraz cýlýz 

çýkar. Bir atölye dolusu iþçinin sesi daha 

güçlüdür. Ama yüzlerce, binlerce tekstil 

iþçisi ayný þeyi istediðinde sesi çok 

güçlü çýkar ve inanýyoruz ki karþýsýnda 

kimse duramaz.

Bizler, bu küçük atölyelerde 

çalýþtýrýlmanýn, birbirimizden kopuk 

olmamýz için özellikle yapýldýðýný 

düþünüyoruz. O yüzden de bu politikalarý 

boþa çýkarmalý ve inadýna birbirimize 

kopmaz baðlarla baðlanmalýyýz. 

Bir sonraki bültende sizin de sesinizin 

duyulmasýný, yazýnýzýn yayýnlanmasýný 

istiyorsanýz bize ulaþýn. Ne kadar çok 

olursak, o kadar güçlü oluruz.

Ýletiþim için yazýlarýnýzý 

 adresine 

gönderebilirsiniz. 

tekstiliscisi@mynet.com
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Hey Tekstil iþçileri gece gündüz çalýþtýklarý iþyerlerinde 3 ay 

boyunca maaþlarýný alamayýnca haklý olarak iþi durdurarak 

haklarýný istediler. Patron bu haklý talebe karþýlýk olarak iþçilere 

kapýyý gösterdi. Ýþçilerse maaþlarýný alamadýklarý için kanuni 

haklarýný kullanarak haklý fesih yoluna gittiler.

3 aylýk maaþlarýný ve kýdem tazminatlarýný talep eden iþçiler bu 

taleplerine karþýlýk bulamayýnca direniþe geçtiler. Hey Tekstil 

fabrikasýnýn önünde baþlayan direniþ buradan uluslararasý bir 

Tekstil tekeli olan Li Fung þirketinin binasýna, soyal güvenlik il 

müdürlüklerinin, AKP il binalarýnýn, TÜSÝAD'ýn önüne, Ankara'ya, 

Tekstil Ýþçisinin Sesi

TBMM'ye, 8 Mart'ta Kadýköy'e, Taksim 1 Mayýs meydaný'na ve en 

son da Hong Kong'taki Li Fung þirketinin gökdelenlerine taþýndý.

Ýþçilere alacaklarýný ödemeyen patronlardan Aynur Bektaþ 

TBMM'den üstün hizmet ödülü sahibi. Ýþçiler bu ödülün geri 

alýnmasýný da talep ediyor. Patronlardan Süreyya Bektaþ ise 

geçtiðimiz ay hayali ihracat suçlamasýyla tutuklandý. Ancak iþçiler 

sadece keni patronlarýyla deðil bir sýnýf olarak burjuvaziyle 

mücadele ediyor. Togo Ayakkabý'dan THY grevine kadar tüm sýnýf 

mücadeleleri Hey Tekstil iþçilerinin de gündemi.

Direniþ halen Li Fung'un Yenibosna'daki binasýnýn önünde kararlý 

sloganlar ve hiç bitmeyen direniþ ruhuyla sürüyor.

Hey Tekstil direniþi nasýl baþladý?
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Hey Tekstil iþçilerinin 3 aylýk maaþlarý ve tazminatlarýnýn 

ödenmemesi karþýsýnda baþlattýklarý direniþ 100 günü aþtý 

ve devam ediyor.

Direniþ boyunca son derece güçlü bir dayanýþma ve 

kararlýlýk gösteren iþçiler, Hey Tekstil firmasý ile adýna fason 

üretim yapýlan büyük firmalar arasýnda aracýlýk yapan Li 

Fung þirketinin önünde her gün eylem yapýyorlar. Li Fung 

þirketi Hong Kong kökenli ve dünya çapýnda tekstil 

alanýndaki fason üretimde söz sahibi olan bir firma.

Hey Tekstil iþçileri, Hey Tekstil fabrikasý direniþe baþladýlar. 

Mücadelelerini Ankara'ya TBMM'ye, Ýstanbul'un çeþitli 

semtlerine, AKP binalarý önüne, Çalýþma müdürlüklerine, 

Taksim 1 Mayýs alanýna taþýdýlar tüm Türkiye'ye mal ettiler. 

Artýk Yenibosna'da Li Fung'un önünde sadece Hey Tekstil 

iþçileri deðil, Togo ayakkabý iþçileri, Mersin liman iþçileri, 

Savranoðlu iþçileri, kamu emekçileri kýsacasý iþçi sýnýfý 

direniyor. Mücadele çoktan 3 aylýk maaþ ve tazminat 

talebinin ötesine taþmýþ durumda. Öyle ki sýnýrlarý ve 

kýtalarý aþarak Hong Kong'a kadar gitti.

Hong Kong'da Li Fung'a ait gökdelenin giriþi Hong Kong'lu 

iþçilerin, kadýnlarýn ve öðrencilerin oluþturduðu bir grup 

tarafýndan 1 saat boyunca kapatýldý. Hey Tekstil'in haklý 

talepleri Çince haykýrýldý orada. Ellerdeki pankartlarda Hey 

Tekstil iþçilerinin temsilcilerinin resimleri ve sözleri yer 

alýyordu. Karanlýða bakýp da umutsuzluða kapýlanlar bu 

manzaraya iyi bakmalýlar. Ýstanbul'dan Hong Kong'a uzanan 

sýnýf kardeþliði köprüsü bir gerçeði, iþçi sýnýfýnýn güçlü 

olduðu gerçeðini bir kez daha gösteriyor.

Ýþçilerin hem ulusal hem de enternasyonal (uluslararasý) 

birliði uðruna býkmadan usanmadan verilecek olan 

mücadeledir bizi aydýnlýk yarýnlara ulaþtýracak olan. Marx 

bir buçuk asýr önce yazmýþtý “bütün ülkelerin iþçileri 

birleþin” diye. Þimdi Hey Tekstil iþçileri direnen ve 

mücadele eden tüm dünyadaki sýnýf kardeþleriyle birlikte o 

kelimeleri sayfalardan çýkarýp ete kemiðe büründürüyor. 

Özgürlük isteyen herkese adresi gösteriyor. O adreste ne 

sokak adý ne kapý numarasý var, dünyayý deðiþtirecek 

yegane güç olan uluslararasý iþçi sýnýfýnýn adý var.     

Sýnýf kardeþliði sýnýrlarý ve kýtalarý aþýyor: Hey Tekstil direniþi ile enternasyonal dayanýþma



16 Mayýs 2012
Soru: Hey Tekstil direniþi hangi sorundan yola çýkýlarak 
baþladý? 
Hakan Oðuz: Direniþe baþlamamýzýn asýl nedeni, iþyerindeki 
arkadaþlarýmýzýn peyderpey haksýz bir þekilde iþten atýlmasý 
oldu. Ayrýca maaþlarýmýzýn geç ödenmesi ve türlü bahanelerle 
arkadaþlarýmýzýn iþten atýlmasý bizi yeterince germiþti. Bundan 
önce iþçiler olarak örgütlenmeye gerek duymamýþtýk. Ýçerde 
çalýþtýðýmýz süre içerisinde yemek paydoslarýna bile bölüm 
bölüm çýkartýyorlardý ki bir þeyler konuþmayalým, bir þey 
paylaþmayalým. Bunlar aslýnda milyonlarca iþçinin yaþadýðý 
sorunlar. Maaþlarýmýzýn geç ödenmesi ve arkadaþlarýmýzýn 
haksýz bir þekilde iþten çýkarýlmasý ile ilgili içeride bir direniþ 
baþlattýk. Bu direniþ baþladýktan üç gün sonra patron topyekûn 
hepimizin iþine son verdi. Sabah iþe geldiðimizde, güvenlik 
görevlisinden iþten atýldýðýmýzý öðrendik. Sonra da, ne olup 
bittiðini yakýndan takip etmek için birkaç gün fabrika etrafýnda 
durma kararý aldýk. Çünkü biz direniþin ne olduðunu 
bilmiyorduk. Yaptýðýmýz iþin direniþ olduðunu bile sonra 
öðrendik. 

Soru: Mücadele baþlarken geride duran arkadaþlarýnýz oldu 
mu?
Hakan Oðuz: %40 direniþe geçti, %60 iþe devam etti. O %40'ý 
da önce öncülük eden arkadaþlar oluþturdu. Sonradan diðerleri 
de direniþe destek oldu.

Soru: Bu geride duran arkadaþlarýnýzý nasýl direniþe katmayý 
baþardýnýz?
Hakan Oðuz:  Daha sonra hepimiz iþten atýlýnca, anlatýlan toz 
pembe laflarýn hepsinin yalan olduðu, asýl gerçeðin, iþçilerin 
örgütlü gücü ve bilinci olduðunu hep birlikte gördük. Patronun 
vaatlerinin boþ olduðunu gördük. Otomatik olarak böyle bir 

Tekstil Ýþçisinin Sesi

bilinç çýktý ortaya, hepimiz iþten atýldýðýmýzda. Birkaç gün 
fabrikanýn çevresinde bekleyip geliþmeleri görelim dedik. 
Bugün 101. günü oldu direniþimizin.

Soru: Mücadele boyunca size kimler nasýl destek oldu?
Hakan Oðuz: Ýþten atýlmadan önce, sokaðýn ortasýnda 500 iþçi 
bekliyorsa bunun Türkiye'yi sarsacaðýný bütün büyük 
kanallarýn, kamuoyunun bizden bahsedeceðini düþünmüþtük 
ama destek olan gazete ve televizyonlar bir elin beþ parmaðýný 
geçmeyecek kadardý. Ve bunlar daha önce hiç ilgi 
durmadýðýmýz, izlemediðimiz yayýnlardý. Ama böyle bir þey 
baþýmýza gelince de boyalý basýnýn deðil, aslýnda gerçeði ele 
alan gazetelerin bize destek olduðunu gördük.

Soru: Biz de bir tekstil iþçisi bülteni çýkarýyoruz. Bu 
mücadeleniz pek çok tekstil iþçisine emsal olacak. Buradan 
diðer tekstil iþçilerine nasýl bir mesaj vermek istersiniz?
Hakan Oðuz: Tekstil iþçilerine vereceðim mesaj açýk ve net. 
Artýk kafanýn deðiþmesi lazým. “Ýþyeri benim evimdir.” 
düþüncesini söküp atmalarý lazým. Olaya çok geniþ ve siyasi 
bakmalarý lazým. Siyasi dediðim þey þu: Ben gideyim, iþimi 
yapayým, maaþýmý alayým diye bakmayý býrakmalarý lazým. 
Bulunduklarý iþyerinde iki taraf vardýr. Patron tarafý, iþçi tarafý. 
Ýþçiler kendi araklarýnda örgütlenip, bilinçlenip, gerçekten 
doðru düzgün, gerçek bir sendikanýn önderliðinde bir araya 
gelip yasal haklarýný sonuna kadar kullanmalýlar. Eðer 
iþyerinde 100 tane ürün üretiliyorsa, patron bunun 5 tanesini 
iþçi için harcýyor, geriye kalan 95'ini cebini atýyor. Ýþçinin bunu 
kafasýna koymasý, sendikaya da öcü olarak bakmamasý lazým. 
Sendika tamamen kurtarýcý demiyorum ama iþçi için çok 
önemlidir. Maaþýný düzenli almasý, zam pazarlýðý yapmasý, 
çocuk parasý, kömür parasý almasý, yasal haklarýný kullanmasý 
açýsýndan. Mesajým bu. Ýþçiler örgütlenmeli, birlikte hareket 
etmelidir. Ancak o zaman haklarýný alabilirler.
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Hey Tekstil Direniþinden Hakan Oðuz ile Görüþme



Merdivenaltý iþçileri kadar tekstil sektöründe emeði sömürülen, 

ezilen, haksýzlýða maruz kalan yoktur. Evet diðer sektörlere 

baktýðýmýzda bütün iþçiler sömürülüyor ve eziliyor. Fakat 

merdivenaltý tekstilde daha çok. Çünkü tekstil ekonominin can 

damarý ve kapitalizm iþçinin þah damarýný sýkarak ayakta 

duruyor. Merdivenaltý çalýþan iþçilerin hiçbir sosyal hakký yok. 

Sigortasýz, sendikasýz çalýþtýrýlýyorlar. Yýllýk izin yok, zam yok, 

maaþlar gününde ödenmiyor, cinsiyet ayrýmcýlýðý, uzun çalýþma 

saatleri, asgari ücretin altýnda maaþlar, saðlýksýz çalýþma 

ortamlarý, ödenmeyen çocuk paralarý merdivenaltý iþçilerinin 

belli baþlý sorunlarýdýr. Ýþçinin yaþam ve saðlýk hakký olan sigorta 

iþçiye çok görülüyor. Bu 

d u r u m d a  i þ ç i ,  h a s t a n e  

m a s r a f l a r ý n ý  n a s ý l  

k a r þ ý l a y a c a k ?  P e k i  b u  

patronlarýn umurunda mý? 

Hayýr. Ýþçi sigorta istediðinde 

ya kazanamýyorum diyor ya da 

geçiþtirip iþçiyi kandýrýyorlar. 

Ýþ ilanlarýna baktýðýmýzda 

“SSK+yemek+servis+ücret 

dolgundur” yazýyorlar ama 

aslýnda bu vaatlerle iþçiyi 

kandýrýyorlar. Aslýnda bunlar 

zorunluluklardýr,  olmasý 

gerekendir. 

Ama artýk yeter! Sömürdükleri, ezdikleri, sigortasýz 

çalýþtýrdýklarý. Ýþçiler uyanýyor, bilinçleniyor, örgütleniyor, 

kapitalizm düzenini yýkmaya geliyorlar.

Ýþçinin uzun çalýþma saatleri karþýsýnda kazanan tek kiþi patron 

oluyor. Üreten, iþi yapan ise hep iþçiler. Fakat maaþ günü gelince 

iþçiye kuru bir maaþ verilir, patron ise iþçinin sýrtýndan 

zenginleþiyor. Kat be kat, belki 20 kat fazla kazanýyor. Bu hak 

deðil, adalet deðil. Bir patron her zaman iþçilere muhtaçtýr ama 

iþçiler patrona muhtaç deðildir. Çünkü iþi yapan ve üreten 

iþçilerdir. 

Bazý günler 14-15 saat çalýþýyoruz. Kimi yerlerde mesai ücretleri 

verilmiyor ya da az bir ücret veriliyor. Ama emeðin karþýlýðý bu 

kadar ucuz deðil. Yorgun düþen, çürüyen bedenimizin karþýlýðý 

düþün mesai ücreti ve düþük bir maaþ olmamalý. 

12 – 13 yaþýndaki çocuk iþçileri, hiç acýmadan, eðitim hakkýna da 

engel olarak ayda 300 TL'ye çalýþtýran bu kapitalist sistem 

yýkýlacak. O genç, pýrýl pýrýl çocuklarýn bu sistemde 

çürümelerine izin vermeyeceðiz. 

Ýþçi çalýþýr, didinir, yýlda bir defa izne ayrýlmak ister ama 

ayrýlamaz. Çünkü yýllýk izni yoktur. Tatil yapmak zaten bir iþçi 

için hayaldir. Ama baþka gelir kaynaðý olmayan iþçi, bu 

haksýzlýklara karþý yine de o iþte çalýþmaya devam etmek 

zorunda kalýyor. 

Tekstil Ýþçisinin Sesi

Saðlýksýz ortamlarda, tozun, boyanýn, kimyasal maddelerin 

içinde de olsa çalýþmaya devam ediyor iþçi. Bu ortamlarda 

çalýþanlar ileride kronik hastalýklara yakalanýyor. Bu hastalýklar 

en çok kot yýkama iþçilerinde görülüyor. Çünkü kimyasal 

maddeyi, yýkamayý, taþlamayý yapan kot yýkama bölümüdür. 

Buna önlem olarak kimyasal maddeyi azaltýp zýmparalamayý, 

taþlamayý kaldýrabilirler. Bunlar insan hayatýndan daha önemli 

deðildir. 

Ýþyerlerinde iþçiye yapýlan baskýlar ise sadece 5 dakika geç geldi 

diye herkesin içinde azarlama ile sýnýrlý kalmýyor. Kimi yerlerde 

1 saate karþýlýk iþçinin 1 günü maaþýndan kesiliyor. Ýþbaþýnda 

konuþmak, saða sola bakmak yasak. 

Tuvalete gitmek yasak. Yetmezmiþ 

gibi iþçiler kamera sistemleriyle hep 

gözaltýnda tutuluyor. Biz burada köle 

deðiliz, iþçiyiz.

Bütün bu sýkýntýlarý ancak tek bir 

yolla aþabiliriz. Örgütlenerek ve 

bilinçlenerek.

Burjuvazi iþçi sýnýfýndan korkuyor. 

Ýþçinin en büyük silahý örgütlenip, 

bilinçlenip birlikte hareket etmesidir. 

Ýzin vermeyeceðiz emeðimizin daha 

fazla sömürülmesine ve kapitalist 

sistemin yürümesine. Burjuvazinin 

ne kadar sermayesi olursa olsun iþçi sýnýfý ile baþa çýkmaya 

yetmeyecek. Üreten emekçiler burjuvazinin üstüne gidecek. 

Marx'ýn dediði gibi “Dünyanýn bütün iþçileri birleþin!” Marx'ýn 

gözü arkada kalmasýn. 

Sultangazi'den bir tekstil iþçisi
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Merdivenaltý iþçileri
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Merhaba merdivenaltý tekstil çalýþaný 
arkadaþlar, 
Biz tekstil çalýþanlarý, bu gidiþle yarýnlarý 
olmayan ayný geminin yolcularýyýz.
Bizlerin haklarý çalýnýp sömürülmekte. 8 saat 
çalýþmamýz gerekirken 11 saat çalýþýyoruz. 
Yüzde elli mesai ücreti almamýz gereken yerde 
%20 veya %30 alýyoruz. Bazý arkadaþlarýmýz 
ise mesai haklarýný bile alamýyor. Özellikle 
merdivenaltý tekstil atölyelerinin çoðunda 
sigortalarýmýz yatýrýlmýyor, öðle yemeði 
verilmiyor. Ayrýca bu iþyerlerinde 18 yaþýnýn 
altýndakiler asgari ücretin yarýsýna bir ücretle 
çalýþtýrýlýyor. Hafta sonu tatiline ise Cuma 

günü çýkmamýz gerekirken ancak Cumartesi 
öðleden sonra çýkabiliyoruz.
Bizim kaderimiz bu olmamalý! Bindiðimiz bu 
geminin rotasýný deðiþtirmek bizim elimizde. 
Hep beraber “Yeter” diyelim. Patronlarýmýzýn 
bizim olan haklarýmýzý alýp çuvalla para 
kazanmalarýna “dur” diyelim. Hep beraber 
kendi içimizde örgütlenip hakkýmýzý arayalým. 
Bizim olan hakkýmýzý kimseye yedirmeyelim. 
Biz iþçiyiz, biz üreticiyiz hakkýmýzý kendi 
içimizde örgütlenerek almalýyýz. 
Sultangazi'den bir tekstil iþçisi

Hep beraber “Yeter” diyelim. 



Tekstil Ýþçisinin Sesi 6

Merhaba iþçi ve emekçi arkadaþlarým.
 Bugün dünya geneline baktýðýmýz zaman 
hemen hemen her  ülkede iþç i ler  
sömürülüyor ve haklarý gasp ediliyor. Bu tür 
olumsuzluklarýn yaþanmasýndaki en büyük 
etken bizleriz yani iþçiler. Birçoðumuz ne 
tür haklara sahip olduðumuzu hakkýmýzý 
nerede ve nasýl savunacaðýmýzý bilmeyiz. 
N e d e n  b i l i y o r  m u s u n u z ?  Ç ü n k ü  
bilinçlenmekten korkuyoruz. Haklýyken 
haksýz duruma düþmekten korkuyoruz. Biz 
iþçiler kendimizi korkulara mahkûm 
etmiþiz.
Þu an yüzlerce ve binlerce insan merdiven 
altý dediðimiz atölye ve iþ yerlerinde hiçbir 
sosyal güvencesi olmadan çalýþýyor. Bile 
bi le  kendimizi   köleleþt i r iyoruz.  
Farkýndayýz ya da farkýnda deðiliz ama 
kendi kendimizi sömürüye açýk hale 

getiriyoruz (veya sömürtüyoruz). Bizler 
köle deðiliz, bizler insanýz, iþçiyiz, 
emekçiyiz, yani üreteniz. Patronlarý patron 
yapan bizleriz. Biz iþçiler olmazsak 
patronlar birer hiç olacak. Nasýl ki bir 
toplum ya da bir halk baðýmsýzlýðýný 
kazanmak için bireysel deðil de toplumsal 
hareket ediyorsa, gelin biz iþçiler de bireysel 
deðil, toplumsal hareket edip patronlara 
karþý mücadele edelim. Haklarýmýz için 
ge leceðimiz  iç in ,  onurumuz iç in  
bilinçlenelim bilinçlendirelim. Unutmayýn 
arkadaþlar güzel bir gelecek  için zulme ve 
sömürüye  karþý biz iþçi ve emekçilerin dur 
demesi þart. Yaþasýn iþçi ve emekçilerin 
mücadele birliði...
  
Sultangazi'den bir tekstil iþçisi

Bizler köle deðiliz, bizler insanýz,
iþçiyiz, emekçiyiz, yani üreteniz.
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verilmemesi, mesela çoðu kadýna 
sigorta yapýlmamasý
*Kadýnlara yönelik cinsel taciz 

Bu sebeplerden dolayý kadýnlarýn he 
fiziksel hem de ruhsal saðlýðý 
bozulmaktadýr. Ben bir kadýn iþçi 
olarak öncelikle erkeklerden ayrý 
tutulmayýp onlarla ayný haklara sahip 
olmayý, daha sonra da bütün tekstil 
iþçilerinin hak ettiði çalýþma 
koþullarýna kavuþmasýný istiyorum.
Sultangazi'den bir tekstil iþçisi

Bir tekstil iþçisi kadýndan notlar

Kadýnlar sokakta,
                 fabrikada,
                           tekstil atölyelerinde...

Kadýn olmak zor! Kadýn olarak 
doðduysan eðer asla mücadele gücünü 
yitirmemeli insan. Zira yaratan tüm 
direnci, savaþma gücünü, zorluklara 
katlanmayý kadýna bahþetmiþ. Özellikle 
bu ülkede kadýn olarak doðmak hayata 
1-0 yenik baþlamak demek. Kadýnlarýn 
ezik durmayýp mücadele ruhlarýný 
yeniden kazanmalarýný istiyorum. 
Kadýnlarýn her yerde haklarýný 
savunmalarý gerekir. Kadýnlar sokakta, 
fabrikada, tekstil atölyelerinde, 
özellikle de merdivenaltý tekstil 
atölyelerinde haklarýný savunmalýdýr. 
Ben kýsa yazýmý þu cümlelerimle 

bitirmek istiyorum. Kadýnlarýn 
uyandýðý, örgütlendiði, var güçleriyle 
haklarýný aramaya baþladýðý, acýlarýn 
hafiflediði günler umut ediyoruz.
Baðcýlar'dan bir tekstil iþçisi

*Erkeklere baðýramadýklarýndan 
dolayý kadýnlara yönelik baský kurma, 
onlarý küçük görme
*Cinsiyete göre ayrýmcýlýk 
yapýlmakta
*Patronun kadýna yönelik þiddeti, 
herkesin içinde kadýnlarý küçük 
durma düþürmeye çalýþmasý
*Fiziksel yönden baský yapmasý, çok 
yorucu, yýpratýcý iþler yüklemesi
*Kadýnlara daha az maaþ ödenmesi
*Çok çabaladýðý halde kadýnlarýn hor 
görülmesi
*Erkeklere zaten az oranda verilen 
bazý haklarýn kadýnlara hiç 



Bu ülkede tekstil iþçisi olmak…. Tam anlamýyla 
köle olmak geliyor aklýma önce. Nedeni ise 
genellikle özel þirketlerin olmasý ve serbest piyasa 
ve rekabetin ülkenin tamamýna yayýlmasýdýr. 
Tekstil sektörü insan emeðinin en çok 
sömürüldüðü alandýr. Genellikle tekstil atölyeleri 
de eðitim düzeyi düþük, maddi düzeyi düþük olan 
varoþlara yakýn yerlerde kurulur daha çok. Devlet 
tarafýndan da denetlenmez bu atölyeler. 
Bu iþletmeler genellikle ufak iþletmeler 
olduðundan iþçilerin örgütlenmesi de zor oluyor. 
Tekstil iþçisinin en önemli sorunlarý þunlardýr:

· Çalýþma saatlerinin fazla olmasý
· Sigortasýz çalýþtýrýlma
· Tatil günlerinde bile çalýþma
· Özellikle küçük iþletmelerde sosyal 

haklarýn verilmemesi
· Göçmen iþçilerin daha da ucuz iþgücü 

olarak kullanýlmasý, sigortasýz, primsiz, 
sosyal haklardan mahrum çalýþtýrýlmasý
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Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutan en önemli 
sektörlerden biri tekstildir. Tekstil piyasasýnýn 
içinde her türlü meslekten insan barýnabilir.
Ama tekstil iþçilerinin pek çok sorunu vardýr. 
Ýþçilerin sosyal haklardan mahrum çalýþtýrýlmasý, 
evlerini geçindirmekten bile yoksun býrakacak 
kadar düþük ücretler almalarý, çalýþma 
saatlerinin fazla olmasý, mesai ücretlerinin tam 
verilmemesi, tazminat hakkýnýn, senelik izin 
hakkýnýn kullandýrýlmamasý, resmi tatillerde bile 
çalýþma…
Bunlar gibi sayýlabilecek çok sayýda sýkýntý 
vardýr. Ayaðýmýzý attýðýmýz yer bataklýk gibidir. 
Patronlar sefa sürüyor, iþçiler ise cefa çekiyor.
Patronlarýn bir kýsmý iþçileri, özellikle de 
göçmen iþçileri sigortasýz ve çok düþük 
ücretlerle çalýþtýrýyor. Hatta vergi de ödemiyor. 
Böylece kendisi onlarýn sýrtýndan milyonlar 
kazanýrken, iþçiler yarý aç yarý tok yaþýyor.
Ben bu ülkede yaþýyorsam, insan gibi yaþamak, 
bütün sosyal haklardan faydalanmak benim de 
hakkým. 
Zeytinburnu'ndan bir tekstil iþçisi

Kýsacasý bu ülkede tekstil iþçisi olmak=köle 
olmak
Tabii suçu biraz da kendimizde aramak 
gerekiyor. Yýllardýr bu patronlar sýrtýmýzdan 
milyon dolarlar kazanýyor ve biz buna “dur” 
diyemiyoruz. Çünkü “iþsiz kalýrýz” korkusu 
beynimize kadar iþlemiþ. Haklarýmýzý 
aramadýðýmýz, gerekli yerlere þikâyet 
edemediðimiz için bu sorunlar yaþanmaya 
devam ediyor. 
Hep kendi kendimizi kandýrarak “bana 
dokunmayan yýlan bin yaþasýn” diyoruz ve 
daima kaybediyoruz. Eðer ki iþçi sýnýfý birleþip 
örgütlenmezse, daima kaybetmeye mahkûm 
olacaðýz. Baþkalarý sýrtýmýzdan kazanmaya 
devam edecek. Ve geleceðimizin mirasçýlarý 
olan çocuklarýmýz da bizi örnek alýp ayný 
yoldan devam edebilirler. Onlar da bu durumda 
hayata 1-0 yenik baþlarlar.
Zeytinburnu'ndan bir tekstil iþçisi

 Tekstil sektörü insan emeðinin en çok sömürüldüðü alandýr. 

insan gibi yaþamak
benim de hakkým
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