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Eller þaltere, adýmlar sokaða...

1 Mayýs'ta alanlara!

Dinle... 117 yýllýk bir türkü çýnlýyor kulaklarýnda. Kapitalist sömürü altýnda ezilen iþçiler,
emperyalizmin kan ve gözyaþýna boðduðu ezilen halklar hep bir aðýzdan söylüyor bu türküyü.
Amerika'da, Fransa'da, Türkiye'de, Irak'ta; fabrikada, okulda, sokakta ayný yumruklar, ayný sloganlar
yükseliyor havaya. Dinle bu yükselen sesi. Bu ses 1 Mayýs'ýn sesi, yani biz iþçi sýnýfýnýn birlik,
dayanýþma ve mücadele çaðrýsý.
1 Mayýs seni çaðýrýyor!
Fabrikalara ve atölyelere, iþ aletleri ve makinalara el koyan, tüm zenginlikleri kendi özel mülkü
haline getiren bir avuç sömürücü asalaða karþý mücadele çaðrýsýdýr 1 Mayýs. Parababalarýnýn yanýnda
çalýþabilmek için her þeye boyun eðmek zorunda kalan biz iþçilerin öfkemizi tek bir yumruk olarak
haykýracaðýmýz gündür. Düþük ücretlere, uzun çalýþma saatlerine, sendikasýz, sigortasýz, güvencesiz
çalýþmaya "Artýk yeter!" diyebilmek, iþçi sýnýfýnýn birleþik, örgütlü gücünü patronlar sýnýfýna
gösterebilmek için 1 Mayýs seni çaðýrýyor.
1 Mayýs seni çaðýrýyor!
Tüm dünyayý kendi arka bahçesi sanan, istediði her yeri iþgal edebileceðini, halklarý
katledebileceðini sanan emperyalizme karþý mücadele çaðrýsýdýr 1 Mayýs. Daha fazla kâr uðruna
bombalarla yaþamak zorunda kalan halklarýn savaþlara ve iþgallere karþý öfkesini haykýracaðý gündür. 3
yýlda 150.000 Iraklý'yý katleden emperyalizmden, onyýllardýr Filistin halkýna kan kusturan
Siyonizm'den hesap sormak, tüm dünyayý kan gölüne çevirecek olan yeni iþgal ve katliam
hazýrlýklarýna engel olmak, halklarýn kardeþliði þiarýný yükseltmek için 1 Mayýs seni çaðýrýyor.
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1 Mayýs seni çaðýrýyor!
Bütün ülkelerin iþçileri, emeði ücretli
kölelikten, kendilerini açlýk ve sefaletten
kurtarmak için mücadele ediyor. Fransa'nýn,
Yunanistan'ýn, Türkiye'nin ve tüm diðer ülkelerin
iþçileri, emekçileri, gençleri ortak emekle
yaratýlan deðerlerden bir avuç zenginin deðil,
bütün emekçilerin yararlanacaðý bir toplumsal
düzen için kavga veriyorlar. 1 Mayýs seni de bu
kavgaya ortak olmaya, "gündüzlerinde
sömürülmeyen, gecelerinde aç yatýlmayan" bir
dünya için mücadele etmeye çaðýrýyor.
Ýþçi kardeþler;
Önümüzdeki yeni mücadelelere iki kat enerji
ile hazýrlanalým! Saflarýmýzý daha da
sýklaþtýralým! Sesimizi daha geniþ kitlelere
ulaþtýralým! Taleplerimiz için seferberliðimizi
daha büyük bir cesaretle yürütelim! 1 Mayýs
günü tüm dünyadaki sýnýf kardeþlerimiz ile
birlikte dosta düþmana sýnýfýmýzýn üretimden
gelen gücünü gösterelim! Üretimi durdurarak 1
Mayýs alanýndaki yerimizi alalým.
Ümraniye Ýþçi Platformu

1 Mayýs tatil olmalý!
Bu güne kadar hiç 1 Mayýs'a katýlmadým. Bu
yüzden çok fazla birþey söyleyemeyeceðim.
Benim için 1 Mayýs iþçilerin biraraya geldiði
iþçi bayramýdýr. Bu günde tek baþýna alanlara
çýkmak birþeyleri deðiþtirmiyor. Sadece eylem
yapmak, alana çýkmak þekilde düþünülürse de bir
deðiþiklik olacaðýný düþünmüyorum. Bir þeyleri
deðiþtirmek istiyorsak 1 Mayýs'ýn ne demek
olduðunu iþçilere anlatmak, onlarý bilgilendirmek
gerekir. Ancak bu þekilde istediklerimizi elde
ederiz.
Bu sene 1 Mayýs hafta içine denk geliyor.
Binlerce iþçi gibi ben de çalýþýyorum. Eminim ki
tatil olsaydý benim gibi binlerce iþçi de alanlara
çýkardý ve 1 Mayýs'lar çok daha kalabalýk geçerdi.
ÝMES'ten bir iþçi
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Ýnsanca bir yaþam ve özgür bir gelecek için

“Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý”
çalýþmalarý baþlýyor!
Geçtiðimiz aylar içerisinde
Ümraniye'de dahil 6 farklý
sanayi bölgesinde "ortak
sorunlara ortak çözümler"
þiarlarý ile yerel iþçi kurultaylarý
örgütlenmiþti. Bu kurultaylarda
alýnan en önemli kararlardan
biri ise sýnýfýn temel
sorunlarýnýn tartýþýlacaðý
merkezi bir Ýstanbul Ýþçi
Kurultayý'nýn örgütlenmesi idi.
Bu kararlar doðrultusunda
Ýstanbul Ýþçi Kurultayý hazýrlýk
çalýþmalarý 5 Nisan günü
Genel-Ýþ Sendikasý 2 No'lu
Þube toplantý salonunda
gerçekleþtirilen bir basýn
toplantýsý ile baþlatýldý.
Basýn açýklamasýnda iþçi
sýnýfýnýn sermaye sýnýfý tarafýndan içerisine
hapsedilmeye çalýþýldýðý tablo özetlendikten sonra
insanlýðýn kurtuluþu için iþçi sýnýfýnýn tarihsel
misyonu "Bu mücadeleye önderlik etmek ve
baþarýya ulaþtýrmak her bir toplumda ve dünya
ölçüsünde iþçi sýnýfýnýn omuzlarýndaki tarihi bir
görevdir.... Ýþçi sýnýfý kapitalizm belasýný mezara
gömme görevini hakkýyla yerine getirecek biricik
temel sýnýftýr. Ýþçi sýnýfý, tüm ezilen ve sömürülen
kesimlere öncülük etme, onlarý sermayenin
boyunduruðundan kurtaracak bir mücadeleye
seferber etme yeteneðine sahip tek sýnýftýr."
cümleleri ile vurgulandý.
Sýnýf hareketinin son yýllarda içerisine girdiði
týkanýklýðý aþmak için ise güçlü bir siyasal müdahale
ve sýnýf içinde, sýnýf tabanýna dayalý kararlý ve
soluklu bir çalýþmaya duyulan ihtiyacýn altý çizildi.
"Sýnýf devrimcileri olarak iþçi kitlelerini devrimci
sýnýf mücadelesine çekmeye yönelik genel çabamýzýn
bir parçasý olarak, geçtiðimiz aylarda Ýzmir'den

sonra Ýstanbul'un 6 sanayi bölgesinde yerel iþçi
kurultaylarý gerçekleþtirdik. Þimdi de bu anlamlý
müdahaleyi bir adým daha ileriye taþýmak hedefiyle,
Ýstanbul merkezli bir iþçi kurultayý örgütleme kararý
almýþ bulunuyoruz. Böylece bugüne kadar attýðýmýz
adýmlarý daha da güçlendirmeyi, yarattýðýmýz
mevzileri ve elde ettiðimiz deneyimleri sýnýf
hareketinin hizmetine sunmayý hedefliyoruz. Siyasal
çalýþmanýn verimi yönünden en zor ve kýsýr bir
dönemde bile devrimci bir siyasal sýnýf hareketi
yaratma yolunda attýðýmýz ve atacaðýmýz adýmlarýn
hiçbir biçimde karþýlýksýz kalmayacaðý inancýný
taþýyoruz, bunun bilinci ve azmiyle hareket
ediyoruz." denildi.
Son olarak ise sýnýfa karþý sýnýf tutumunu
geliþtirebilmenin ve büyütebilmenin bir aracý olarak
mücadeleden yana tüm öncü ve devrimci iþçiler 25
Haziran 2006 tarihinde gerçekleþtirilecek olan
Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý' na ve hazýrlýk
çalýþmalarýna güç katmaya, destek olmaya çaðrýldý.
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Sömürü, baský, haksýzlýklar sürdükçe
iþçi sýnýfýn mücadelesi de sürecek!
Geçtiðimiz haftalarda Sinter Metal iþçiler yoðun bir
süreç yaþadý. Ýþten atmalara, haksýzlýklara karþý
üretimden gelen gücünü kullandý, atýlan arkadaþlarýna
sahip çýktý. Bu yaþananlar bizlerin, iþçi sýnýfýnýn en meþru
ve haklý eylemleridir. Sonuna kadar haklýyýz.
Arkadaþlarýnýn geri alýnmasýný isteyen iþçilere Sinter
patronunun cevabý tekrar baský, tekrar iþten atma oldu.
Pres bölümünde, vardiya deðiþimine karþý çýkan
bölüm iþçileri, mesaiye kalmama eylemi
gerçekleþtirdiler. Diðer bölümlerin de desteklemesi ile
iþçilerin talebi kabul edildi. Bu yaþanan sürecin ürünü
olarak bir iþçi, mühendisle tartýþmasý sonucu iþten atýldý.
1 saatlik iþ durduruldu. Yapýlan görüþme sonrasý atýlan
iþçi geri alýndý.
27 Mart günü ise iþçilerin taleplerini dile getiren bir
bölüm þefi "kiþisel yaþamý" gerekçe gösterilerek iþten
atýldý. Bunun üzerine Sinter Metal iþçileri üretimden
gelen güçlerini kullandýlar. 1
günlük iþ býrakma eyleminden
sonra talebin kabul edilmemesi
ve üstüne üstlük 7 iþçinin daha
iþten atýlmasý iþçilerin sabrýný
taþýrdý. Ertesi gün de öðleden
sonraya kadar iþ býrakma eylemi
devam etti.
Sinter patronu bununla da
yetinmedi. Fabrika içine polisi
çaðýrarak, iþten attýðý iþçileri
gözaltýna aldýrdý. 8 iþçi "iþyeri
düzenini bozmak, iþçilerin
çalýþmasýný engellemek"
iddiasýyla gözaltýna alýndý.
Akþam saatlerinde iþçiler serbest
býrakýldý.
Devam eden günlerde Sinter
patronu baský ve terörünü daha da yoðunlaþtýrdý. Daha
bir hafta bile geçmeden hiç bir gerekçe göstermeden 6
iþçi daha atýldý. Ancak iþçilerin hepsi, atýlmalarýn neden
kaynaklý olduðunu çok iyi biliyordu. Bugüne kadar
yaþanan geliþmeler karþýsýnda sessiz kalmayan, tepki
gösteren iþçiler birer birer kapý önüne konuldu.
Bir kiþinin iþten atýlmasýyla baþlayan ardýndan 7
kiþinin atýlmasýyla devam eden süreçte 36 saat iþ
býrakmanýn yaþanmasý, iþten atmalara yanýt olduðu kadar,
bugüne kadar yaþanan keyfi uygulamalara ve aðýr

sömürü koþullarýna karþý tepkinin dýþa vurumu idi.
Tüm bu süreci yaþayan Sinter Metal iþçileri tepki
yüklü. Sinter Metal iþçilerini üretimden gelen gücü
kullanmaya iten sadece arkadaþlarýnýn atýlmasý deðildi.
Yýllardýr iþçiyi hiçe sayan, insan yerine koymayan
uygulamalardý. Düþük ücretti, fazla mesailerdi, uzun
çalýþma saatleriydi, prim uygulamalarýydý, iþçiler
arasýnda yapýlan ayrýmcýlýktý vb…
Bu yaþanan eylemlerin en önemli kazanýmý, Sinter
iþçilerinin bugüne kadar hiç bu kadar bir araya gelmemiþ
olmasýydý. Ýþçiler, duyarlý davranarak arkadaþýna sahip
çýktý. Söz hakkýný ve gücünü kullandý. Olmaz denileni
baþardý, birlik oldu. Bir sýnýf olarak var olduðunu patrona
tok bir þekilde gösterdi.
Sinter iþçileri karþýsýnda Sinter patronu, kendi sýnýfýna
uygun bir þekilde davrandý. Nasýl ve ne þekilde iþçi
atacaðýný gösterdi. Patron ve iþyeri yönetimi yine sorun
yaratacak, çözüm deðil. Ortam
yumuþayana, sular durulana kadar
melek yüzlü olacaklar. Dert babalýðý
yapacaklar. Göz boyayacak
deðiþikliklere gidecekler. Fakat
deðiþen bir þey olmayacak, sefalet
yine devam edecek.
OSB de sömürünün en yoðun
yaþandýðý fabrikalardan biri olan
Sinter Metal de haklarýný arayan
iþçilere yapýlan bu saldýrý örgütlü
olmanýn ne kadar önemli olduðunu
bir kez daha gösterdi. Ödenen
bedeller, ilk defa yaþanmýyor ve iþçi
sýnýfý mücadelesi devam ettiði sürece
de olacak. Ama önemli olan iþçi
sýnýfýnýn girdiði mücadelelerden
kazanýmlarla çýkabilmeyi
baþarabilmesidir.
Sinter iþçilerini yeni görevler beklemektedir. Hiçbir
þey bitmiþ deðildir. En temel görev ise, tüm aðýr
bedellere raðmen, saðlanan birliði kalýcý örgütlülüklere
dönüþtürebilmektir.
Ýþten atýlan iþçiler ise Sinter iþçilerinin kazanmasý için
mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler.
Direne direne kazanacaðýz!
Kurtuluþ yok tek baþýna
ya hep beraber, ya hiç birimiz!
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Yasan'da iþçi kýyýmý...

Her koþulda birlik olmak kazandýrýr!

Arkadaþlar merhaba. Ben OSB'deki sendikalý
yerlerden biri olan Yasan'a çalýþan bir iþçiydim.
Ýþçiydim diyorum, çünkü bizim iþimize son
verdiler. Yasan'ýn yan kuruluþu olan Metal
Konsept'te çalýþýyorduk. Bölümde toplam 12
kiþiydik. Patronun amacýnýn Metal Konsept'teki
iþçileri sözleþme zamaný fabrikaya alarak
sendikasýz iþçi sayýsýný çoðaltmak, böylece
sendikanýn yetkisini düþürmek olduðunu,
çalýþtýðýmýz kýsa sürede anlamaya baþladýk. Bu
arada patron, çalýþan 12 kiþinin önce 6'sýný çýkardý.
Bu 6 arkadaþ iþten atýldýðýnda o anda iþte kalan 3
arkadaþ müdahale etmemiþ (biz gece vardiyasýnda
olduðumuz için geldiðimizde iþ iþten geçmiþti).
Yasan'daki sendikal örgütlenmenin baþýný tutmuþ
olan iþyeri temsilcisi ise kýlýný kýpýrdatmamýþ.
Ýþyeri temsilcisi deðil de iþyeri teslimiyetçisi
mübarek. Çýkarýlan 6 arkadaþýn paralarýný Þubat,
Mart olarak birer hafta ara ile verdiler.
Arkadaþlarýmýz iþe alýnalý çok zaman
geçmediðinden, iþe giriþte yaptýklarý 200'þer
milyon masraflarý ve ihbar tazminatýný da aldýlar.
Yaþanan bu olaydan 3 hafta sonra, 31 Mart
2006 tarihinde iþe gittiðimizde patronun sözcüsü
"Arkadaþlar burasý kapanýyor, çýkýþýnýz verildi!"
diyerek 3'müzü daha çýkardý. Bize "Nisan'ýn
14'ünde gelin paranýzý alýn!" dediler. Böyle bir
þeye hazýrlýksýz olduðumuz için "Bizi
çýkardýysanýz paramýzý verin gidelim!" dedik.
Atýlan arkadaþlardan birinin, çocuðunun tedavi
gördüðü hastaneye 4 aylýk vizite vermesi
gerekiyordu. Kafamýzda çocuðu hasta olan

arkadaþýn sorunu vardý. Fabrikanýn müdürü "Ben
senin sigorta sorununu pazartesi halledeceðim.
Olmazsa 1 aylýk masrafý cebimden verir, gene
sigortanýn tamamýný saðlarým!" diyerek arkadaþý
yatýþtýrdý (tabi bunun koca bir yalan olduðu
sonradan ortaya çýktý).
Üçümüz anlaþarak pazartesi fabrikanýn önünde
beklemeye baþladýk. Sabah fabrikanýn müdürü
yanýmýza gelerek "Hayýrdýr ne oldu arkadaþlar,
niye bekliyorsunuz?" diye sordu. Biz de "Madem
bizi kapýnýn önüne koydun, ver paramýzý
gidelim!", "Paramýzý alana kadar buradan bir yere
ayrýlmayacaðýz!" dedik. Bize yine 14'ünden önce
veremeyeceðini söyledi gitti. Arkadaþýn da sigorta
iþini halledemeyeceðini söyledi. Arkadaþ fabrika
ustasýnýn "Sana bu konuda yardýmcý olacaðýz!"
sözünü hatýrlatýnca, "O kim ki benim iþime
karýþacak. O içerideki iþçilerle uðraþsýn!" cevabýný
verdi. Ustadan da olumsuz yanýt gelince biz tekrar
müdürü aradýk ve "Arkadaþ ya biz bugün burada
bu parayý alýrýz ya da ölürüz!" dedik. Birbirimize
olan güvenimiz ve birlikte hareket etmemiz
sonucu 14 Nisan'dan önce hesap kesemeyeceðini
söyleyen patron yalakasý müdür, geri adým atmak
zorunda kalarak ödemeleri yaptý.
Bizim bu deneyimimiz bir kez daha
göstermiþtir ki bir parmaðý kýrmak kolaydýr. Ama
hepimiz birer sýkýlmýþ yumruk olursak o yumruðu
kimse kýramaz.
Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek!
Yasan'dan çýkarýlan bir iþçi
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FÝM (Mertkan) Tekstil'de ustabaþý
çýraklarý dövüyor, iþçiler seyrediyor...
Merhaba arkadaþlar. Ben FÝM Tekstil’de
geleceðini, orada atýlan tokatlarýn aslýnda patronun
çalýþmýyorum, ancak bu iþ yerinde çalýþan tekstil iþçisi tüm iþçilere tokadý olduðunu söyledim. Örgütlü olarak
arkadaþlarýmýn yaþadýklarýný, oradan bir arkadaþýn
tepkilerini ortaya koyarlarsa iþçi arkadaþlarýn
anlatýmlarýyla aktaracaðým. Arkadaþ yazý konusunda
dövülmesini engelleyebileceklerini konuþtuk.
deneyimsiz olduðu için bu iþi bana verdi.
En dramatik olaný da özellikle küçük atölyelerden
Fabrika fason çalýþýyor. Okmeydaný'ndan Ümraniye gelen iþçilerin, çýrak iþçilere karþý dayak olayýný
Site’ye 2005'in yaz aylarýnda taþýnmýþ. Fabrikanýn her kanýksamýþ olmalarýdýr. Evrensel yasalara bile
yeri kameralarla donatýlmýþ. Üretim bölümlerinde
konulmuþ olan çocuk haklarýndan ve bunlarýn yaþama
iþçiler hem kameralarla izleniyor, hem de ustalarýn
geçirilmesi gerektiðinden haberleri yok.
sýký denetimi altýnda. Ýþçiler çalýþýrken baþlarýný bile
Çocuk iþçilere karþý baskýya ve þiddete dur
kaldýramýyorlar. Son bir kaç aydýr özelikle yeni alýnan diyelim. Arkadaþlarýmýza sahip çýkmak ve kölelik
iþçiler, en küçük bir nedenden dolayý kapý önüne
koþullarýný sona erdirmek için örgütlü mücadeleyi
konulabiliyor. Yeni iþe giren iþçilerin sigortalarý
yükseltelim.
yapýlmýyor. Hatta patronlar, iþe alýrken 3-5 ay sigorta
Ümraniye'den bir tekstil iþçisi
yapýlamayacaðýný da söylüyorlar. Orada altý
aydan fazla çalýþan arkadaþlarýn halen sigortalarý Serna-Seral iþçileri konuþuyor...
yapýlmamýþ. Ýþçiler ustadan sigortalarýn yapýlmasý
talebinde bulununca "Hayýr!" cevabýný alýyorlar.
Bir süredir patron, iþler kötüye gidiyor
bahanesiyle maaþlarý da geciktirmeye baþlamýþ.
Sigortasýz, baskýyla aþýrý çalýþtýrma,
Bütün iþçiler gibi biz de aðýr çalýþma koþullarýný yaþadýk.
yemeklerin kötü olmasý, maaþlarýn gecikmesi,
Yýllardýr bitip tükenmek bilmeyen kriz koþullarý bahane edilerek
ücretlerdeki eþitsizlik, düþük zamlar, paydoslarýn zam alamadýk. Baþta ekonomik taleplerle yola çýktýk, sendikalaþtýk
sýnýrlýlýðý, ustalarýn iþçilere baðýrmasý... Bunlarýn ve Teksif Bakýrköy Þubesi’ne üye olduk. Toplu sözleþme
görüþmelerinin týkanmasý sonucu greve çýktýk.
hepsi hergün farklý iþyerlerinde karþýlaþtýðýmýz
Patronun uzlaþmaz tavrý nedeniyle grevimizin 200 gününü
sorunlar.
geride
býraktýk. 71 iþçiyle çýktýðýmýz grevin 182. gününde, iþveren
FÝM Tekstil'de bunlara bir de çýrak iþçilerin
"Grev süresini %10 zam ile hesaplayalým!" teklifi ile geldi.
usta tarafýndan dövülmesi ekleniyor. Fabrikada
Ýþverenin böylesine komik bir teklifi karþýsýnda bize direnmekten
iþçilerin baþýnda patron sopasý gibi dolaþan
baþka bir seçenek kalmamýþtýr. Ýþveren sendika istemiyor. Varolan
Muhammed adýnda bir ustabaþý varmýþ. Kýsa bir haklarýmýzýn gaspý için her türlü oyunu oynuyor. Oysaki
süre önce yaþý küçük, ortacý olarak çalýþan bir
sendikalaþmak bizim en doðal hakkýmýzdýr. Grevi sonlandýrmamýz
iþçiyi dövmüþ. Sermaye uþaðý Muhammet'in
için bizlere toplam olarak yaklaþýk 350 milyar önererek bizleri
bölmeye çalýþtý. Bizler yapýlan oyunun farkýndaydýk. Böyle bir
çýraklarý dövmesi ilk deðil, yýllardan beri bunu
teklifi kabul etmek mümkün deðildir.
yapýyormuþ. Çünkü iþçiler zamanýnda dayak
Ýþverenle görüþmenin ardýndan Baðdat caddesi üzerinde
yiyen arkadaþlarýný sahiplenmemiþ, daha sonraki
bulunan Serna Maðazasýnýn önünde basýn açýklamasý yaptýk.
dayaklarýn gerçekleþmesine fýrsat vermiþler.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan maðazanýn önüne siyah çelek
Ýþçiler, en son atölyenin ortasýnda bir iþçi
býrakarak patronu protesto ettik.
arkadaþlarýnýn dövülmesi sýrasýnda, çalýþmadan
Bugün sýnýfýn çýkarlarýný savunan bu grevi büyütmek tüm öncü,
baþlarýný kaldýrýp gerçekleþen olaya bakmamýþlar sýnýf bilinçli iþçilerin görevidir. Çünkü Serna Seral grevinin
bile. Oradaki dayaðýn sadece çýraða deðil,
kazanmasý iþçi sýnýfýnýn kazanmasý anlamýna gelmektedir. 5 Nisan
kendilerine de atýldýðýnýn farkýnda deðiller. Böyle 2006 günü biz Serna Seral iþçileri ve bize destek veren tüm
insanlýk dýþý bir olaya duyarsýz kalmanýn herhangi dostlarýmýz ve iþçi kardeþlerimizle birlikte dayanýþma gecesi
bir gerekçesi olabilir mi? Arkadaþýma, iþçiler bu düzenleyeceðiz. Týpký ilk günkü gibi dinç ve kararlýyýz. Bugün de
yarýn da grev çadýrýnda olacaðýz.
tür olaylara seslerini çýkarmazlarsa arkasýnýn

Bugün de yarýn da
grev çadýrýnda olacaðýz!
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Bir tekstil iþçisinden mektup!
Ben yýllardýr tekstilde çalýþan bir iþçiyim.
Þimdiye kadarki çalýþtýðým tüm iþyerlerinde
sömürüyü tüm kaba yönleriyle yaþadým ve
haksýzlýða uðradým. Her iþçi gibi. Þunu gördüm ki
uygulanan politika her yerde ayný. Farklý olan
uygulama biçimi oluyor. Kimi patron özellikle
iþçilerin dinsel eðilimlerini kullanýr, kimisi mezhep,
memleket farklýlýðýný, bazýlarý da iþçilerin manevi
duygularýný istismar eder.
Týpký Polteks patronlarý gibi. Polteks Sarýgazi’de
kurulu yaklaþýk 150 kiþinin çalýþtýðý bir aile þirketi.
9 yýllýk bir mazisi var. Ýlk açýldýðýnda üç beþ
makinenin olduðu küçük bir atölyeyken þimdi yavaþ
yavaþ fabrika büyüklüðüne varýyor. Bu büyümenin
arkasýnda tabi ki iþçilerin emekleri var(özellikle üç
kuruþa çalýþtýrýlan çocuk yaþtaki gençler). Hem de
kendileri bunun farkýnda olmadan. Yýllardýr
çalýþmalarýna raðmen doðru düzgün sigortalarý
yatýrýlmýyor, yýllýk izinleri çalýnýyor. Sigortasý
yapýlan ise bir avuç iþçi. Polteks patronlarý
akrabalarýný yanlarýnda çalýþýyor gibi gösterip
sigortalarýný yapýyorlar. Yani hem çalýþan iþçilerin
sigortalarýný yapmýyorlar, hem de onlarýn sýrtýndan
akrabalarý sigortalý oluyor.
2.5 ay Polteks’te çalýþtým. Çýkma nedenim
aslýnda saymakla bitmez. Ama ben kýsaca iki
tanesini söyleyeyim. Maaþlar bilinçli bir þekilde
ancak 2 ayda bir veriliyor. Býktýrýcý derecedeki
mesailerin ardýndan mesai parasý diye iþçinin eline 3
kuruþ tutuþturmalarý, ve her tür keyfi uygulamalar...
Alýþkanlýk olarak kaldýðým mesaileri yazarým.
Burada da böyle yaptým. Yaptýðým hesapla aldýðým
para birbirini tutmuyor. Muhasebeye gittim ve eksik
para verildiðini söyledim. Önce bilgisayardan
saatleri karþýlaþtýrdým. Birde ne göreyim keyfi
olarak bazýlarýný yazmamýþ ve örneðin 1.5 saat
mesai yapmýþsak yarým saatini kafadan saymýyor.
Ayný zamanda kendisi de patron olan muhasebeci iþi
bilmemezliðe vurdu. Ve abisini çaðýrdý. Patronla
uzun süren konuþmamda kýsaca hesap ederken 1
günü 10.5 saat olarak hesapladýklarýný söyledi.
Bende bu hesaba göre haftalýk çalýþma süresinin
52.5 saat yaptýðýný ve bunun yasa dýþý bir þey

olduðunu söyledim. Bunun üzerine patron ilk defa
böyle bir tepkiyle karþýlaþtýðýný þaþýrarak söyledi.
Konuþmasýnda her zaman örnek verdiði ve
kendilerinin örnek aldýðý Özser’de (patronlarý
mafya) bile mesainin % 70 olduðunu hatýrlattýðýmda
þimdi öyle deðil demekle yetindi.
Bunun sonunda bir düzelme olmayacaðýný bende
biliyordum. Ama normalde zaten çýkacaktým. Ve
çýkmamý istemedikleri için bu durumda bir þey
diyemediler. Çýkarken de iþten çýkmak isteyip de
zorla çalýþtýrýlmak istenen bir arkadaþta benimle
geldi. Birde bunun sonrasýnda paramý alýrken
defalarca gidip geldim. Hani derler ya 'canýna
susamýþ' gerçektende öyle bir durum vardý. Ýnsaný
katil ederler gibisinden. Bunlarla alçaklýðýn
biteceðini bilsem hiç düþünmeden sýkardým ama
maalesef. (Daha önce yine iþten çýkan genç
iþçilerden ikisi sürekli “Bugün git yarýn gel!”
denilerek oyalanmýþ, en son birisi silah çekmiþ ama
patronlar daha erken davranmýþ ve aðzýný burnunu
daðýtmýþlar.)
Parasýný alamayan sadece çýkan deðil orada
çalýþan da doðru düzgün alamýyor. Ýþçiler çevredeki
esnaftan yeri geliyor borç para alýyorlar. Para
verildiði zaman muhasebecinin tavrý sanki iþçiye
maaþ vermiyor da cebinden para veriyor gibi. Ýnsana
küfreder gibi veriyor. Sýrf bu yüzden parasý eksik
verilen iþçinin muhasebeye gitmeye çekindiðine
tanýðým. Tabii bu diðer patronlarýn iþine geliyor.
Sonuçta ben tepkimi gösterip onlarýn anlayacaðý
dilden ima yoluyla tehdit ettim. 2 ay içinde paramý
aldým. Buna bile iþçiler 'Çabuk almýþsýn!' diyorlar.
Ýçeride çalýþan iþçiler de bu durumdan rahatsýz, bu
yüzden çýkmayý göze alamayan iþçiler var. Ancak
grup olarak girenler istediklerini bir þekilde
alabiliyor. Benim diyeceðim sorunlar saymakla
bitmez. Tekstil gibi mafyavari yöntemlerin
uygulandýðý bir sektörde özellikle bitmez. Buradan
Polteks iþçilerine sesleniyorum. Korkunun ecele
faydasý yok. Olmadýðýný þimdiye kadar yeterince
görmediniz mi?
Bülten okuru bir iþçi
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Sanayi bölgelerinde
genel bir kreþ istiyoruz!
OSB ve ÝMES'te binlerce iþçinin çalýþtýðý
bölgede, kadýnlar diðer sýnýf kardeþleri gibi,
sayýsýz sorun ile boðuþuyorlar. Sigortasýz çalýþma,
düþük ücret, uzun çalýþma saatleri, esnek üretim
bunlardan baþlýcalarý… Ancak bunlarýn yaný sýra
kadýn olmanýn zorluklarýný da beraberinde
yaþýyorlar.
Komisyon olarak çalýþmalarýmýza ilk
baþladýðýmýzda bölgede bir anket gerçekleþtirdik
ve kadýnlara kadýn iþçi olmaktan kaynaklý
karþýlaþtýklarý sorunlarý sorduk. Konuþtuðumuz
onlarca emekçi kadýn için en ciddi sorun,
çocuklarýn bakýmýydý. Beraberinde en ciddi talep
olarak da bölgede bir kreþin açýlmasý dillendirildi.
Nasýl olmasýn ki? Patronlar, bugün gel, çalýþ
derken, çocuklarýn bakýmýnýn ne olacaðýný hiç
düþünmezler. Çünkü onlar sadece kârlarýný
düþünürler. Bu tür sosyal haklarý ise ek mali
külfet olarak görürler. Çocuklar bu toplumun
geleceði iken, çocuklarýn bakýmý toplumsal bir
sorun iken, bu sorumluluk yalnýzca anneye
býrakýlýr.
Bu durum emekçi kadýnlar için birçok engele
dönüþüyor. Birçok kadýn çocuklarýn bakým
sorumluluðunu taþýdýðý için çalýþamýyor. Ayný
zamanda kadýnlarýn sosyal, kültürel, siyasal
yaþama katýlýmýný da engelliyor.
Ancak hayat koþullarý gitgide aðýrlaþtýkça, bir
ailenin geçiminin tek kiþi üzerinden
karþýlanmasýnýn imkânlarý azaldýðýnda, birçok
kadýn çalýþma yaþamýnýn içine giriyor. Çocuðun
saðlýklý bakýmýný düþünmeden, geleceðinden
kaygý duyarak çalýþmaya baþlýyor.
Kadýn iþçi komisyonu olarak bölgede ücretsiz
bir kreþin açýlmasý için bir çalýþma baþlatmýþ
bulunuyoruz. Biliyoruz ki, çocuklarýn bakýmý
toplumsal bir sorundur. Bu sorunu da devlet
kendisi çözmekle yükümlüdür.

Bizler sanayi bölgesinde açýlacak bir kreþi;
Kadýnlarýn üretim sürecine özgürce
katýlabilmeleri için,
Kendileri çalýþýrken, çocuklarýnýn güvenli
ortamlarda olduklarýný hissedebilmeleri için,
Kadýnlarýn özgürce sosyal, kültürel, siyasal
yaþama katýlmalarý için,
Çocuklarýn dengeli, saðlýklý, sosyal, ruhsal ve
fiziksel geliþimi için istiyoruz.
Devlet, saðlýk, eðitim vb. gibi temel bir takým
sorumluluklarý görevi olarak görmüyor ve yerine
getirmiyor! Ancak bizler iþçi sýnýfýnýn yüz elli yýlý
aþkýndýr verdiði mücadele sonucu biliyoruz ki,
hak verilmez alýnýr. Dolayýsýyla son derece doðal
olan bir hakkýn elde edilmesi için mücadele etmek
gerekmektedir.
Kadýn iþçi komisyonu olarak kampanyamýzý
'Sanayi bölgesinde genel bir kreþ istiyoruz!'
talebiyle haziran ayýna kadar yürüteceðiz.
Kampanyanýn kazanýmla sonuçlanmasýnýn en
temel güvencesi bu talebin sahiplenilmesidir.
Dolayýsýyla bu talebin kazanýlmasý için baþta
emekçi kadýnlar olmak üzere tüm iþçi ve
emekçileri sorumluluða çaðýrýyoruz.
OSB-ÝMES Ýþçileri Derneði
Kadýn Ýþçi Komisyonu
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Kadýnlarýmýz, kadýnlarýmýz,
yine kadýnlarýmýz...
Kadýnlar bu toplumda sürekli
ezilmektedirler. Özellikle kadýn iþçi ve
emekçiler üzerindeki baskýlarýn haddi hesabý
yoktur.
ERA Elektronik'ten bunun yaþanmýþ
gerçek örneklerini verebiliriz. ERA'da
çalýþan kadýnlara hâlâ tacizler, sözlü küfürler
devam etmektedir. Bunlar daha önceleri de
gündeme getirilmiþti. Ama hiç kimse üzerine
almýyor. Çünkü bazýlarý "Siz kadýnsýnýz,
iþçisiniz, tacizlere, küfürlere mahkûmsunuz
ve hak ediyorsunuz!" düþüncesini taþýyorlar.
Size bunun örneklerini verelim. Þeften
vizite kâðýdý istendiðinde vermeyi býrakýn,
alay edip, yüzümüze bile bakmýyor. Bizi
bekletiyor ve sonra da "Sen niye gelmiþtin?"
diye tekrar soruyor. 'Vizite için!' dediðimiz
zaman, aynen þöyle diyor. 'Size izin mizin
yok!" Ama bu herkese yapýlmýyor. Bazýlarý
vizite alýyor. Bazýlarý alamýyor. Bu da bize
þefin þu sözünü hatýrlatýyor. "Ben
sevdiklerime izin veririm. Sevmediklerime
izin vermem!" Ve bunlarýn devamý geliyor.
Þef "Kim konuþuyor. Ayaðýmýn altýna alýp,
kýrayým aðzýný, burnunu... tutup kulaðýndan
atayým dýþarý!" diyebiliyor. Hem de kadýn
iþçilerimize!
Þef tarafýndan artýk gördüðümüz küfürler,
hakaretler, aþaðýlamalar yetmiyormuþ gibi,
bize beddualar ediyor, bizlere "Allah sizin
belanýzý versin!”, Allah sizin sesinizi
kitlesin!” diyor. Yani ERA Elektronik'te
kadýn iþçilere ismi ile kimse hitap etmiyor.
Bant þefleri ve ustabaþýlarý tarafýndan
"Allahýn saftirikleri, Allahýn düdükleri" diye
hitap ediliyor.
Era Elektronik’te ustabaþlarý ve bant
þefleri iþçiler arasýnda ayrým yapýyorlar.
Bant þefleri ve ustabaþlarý yakýn
arkadaþlarýný kayýrabiliyorlar. Bu iþçiler de
keyfi davranýyor ve ustalar bu durumu
görmezlikten geliyorlar.
Emekçi kadýnlarýmýz ve iþçilerimiz
ezilmeye devam ediyorlar. Bu gidiþe artýk
dur demek için bütün iþçi-emekçi arkadaþlarý
birlik ve beraberliðe davet ediyorum.
Era Elektronik'ten bir kadýn iþçi

Fransa iþçi, emekçi ve gençleri
günlerdir ayakta...

Tüm dünyadaki iþçi ve emekçiler günlerdir Fransa'da geliþen
eylemleri izliyor. Birçok kiþi de dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinden
birinde, öðrencilerin, iþçilerin ayaða kalkmasýna yol açan nedenleri
düþünüyor. Nasýl Fransýz iþçi sýnýfýnýn ve gençlerinin bu kadar
kararlý, coþkulu, militan eylemler yapabildiklerini merak ediyor.
Aslýnda eylemlerle yol açan geliþmeler bizim ülkemizde de iþçi
sýnýfýna yönelen saldýrýlardan çok farklý deðil. Bu saldýrýlarýn
gerisinde Fransýz burjuvazisinin kuralsýzca, güvencesiz bir þekilde
çalýþtýrmak için attýðý yeni adýmý bulunuyor. Yani Ýlk Ýþe-alým
Sözleþmesi(CPE)...
Ýlk Ýþe-alým Sözleþmesi(CPE), 26 yaþýndan küçük olan gençler
ve yirmiden fazla çalýþaný olan þirketler için hazýrlanmýþ. Bu
sözleþmeye göre, "iþi saðlamlaþtýrma" denen ilk iki senelik
dönemde hiç bir sebep göstermeden patronlarýn iþçileri
çýkarabilmesi mümkün kýlýnýyor. Üstelik patronlar, bir genci iþe
aldýklarý için devletten büyük miktarlarda teþvik alacaklar ve üç
sene boyunca vergi muafiyetlerinden yararlanacaklar.
Yasa ilk gündeme geldiðinden itibaren tepkiler büyüyor.
Fransa'daki iþçilerin haklarýnýn yok edilmesini amaçlayan yasaya
karþý iþçiler, emekçiler ve öðrenciler büyük tepkilerle alanlara
çýkýyorlar. Baþlangýçta yasanýn geri çekilmesi talebi ile günlük
olarak baþlatýlan eylemler, hükümetin pervasýz bir þekilde yasayý
geri çekmeyeceðini ifade etmesi üzerine, süresiz grev kararýnýn
alýnmasýna yol açtý. 7 Þubat'ta 400 bin kiþinin katýlýmý ile baþlayan
eylemler 7 Mart'ta bir milyon kiþi sýnýrýna dayandý. 27 Mart ve 4
Nisan’da milyonlarca iþçi ve gencin katýlýmý ile genel grevler
gerçekleþti. boykot ve yol iþgalleri de dahil eylemler çeþitlenerek
devam ediyor.
Geçekleþen eylemlerin en önemli özelliði ise, iþçi sýnýfýnýn ve
gençlerin birlikte hareket etmesi. Ulaþým, resmi hizmetler ve akla
gelebilecek her alanda grev etkisini fazlasýyla hissettiriyor. Yaklaþýk
68 üniversitenin grevlere etkin þekilde katýlýmý da grevleri
güçlendiriyor. Bu örgütlenmeler, kararlý bir tutum sergiliyorlar.
Yasa üzerinde düzenleme yapýlmasý için hükümetle
görüþmeyeceklerini, temel taleplerinin yasanýn geri çekilmesi
olduðunu söylüyorlar.
Ýþçi ve emekçilere, onlarýn haklarýna saldýran patronlar,
karþýlarýnda iþçi sýnýfýnýn gücünü gördüler. Bu eylemler sadece
patronlar sýnýfýna deðil, farklý ülkelerdeki biz iþçilere de gerçek
gücümüzü bir kez daha gösterdi.
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Katliamlara karþý Kürt halkýyla
dayanýþmayý büyütelim!
Kürt halkýna karþý uygulanan devlet terörü,
2005 Newroz’undan itibaren dizginlerinden
boþanmýþtý. O dönem Mersin'deki bayrak olayý
bahane edilerek, konusu bayrak olan sayýsýz
provokasyon tertiplendi. Faþist sürüler ortalýða
salýnarak, devrimcilere ve kardeþ Kürt halkýna
karþý linç giriþimleri sahnelendi. Devlet,
geçtiðimiz bir yýl boyunca gericileri, þovenfaþist güruhlarý kullanarak bu saldýrýlarý
yaygýnlaþtýrmaya, þovenist-faþist kudurganlýðý
tüm topluma yaymaya çalýþtý.
Elbette sömürgeci bir kirli savaþ aygýtý, yalnýzca
bununla yetinemezdi. Bir yandan þovenizm zehirinin
dozu arttýrýlýrken, diðer yandan bizzat Genelkurmay
Baþkanlýðý'nca "sözde vatandaþ" diye hedef gösterilen
Kürt halkýna karþý kirli saldýrýlar sürdürüldü. Bu
saldýrýlarýn en çarpýcý olaný Hakkâri-Þemdinli'deki
bombalamalardý. Þemdinli halký atak davranarak,
devlete suçüstü yaptý. Böylece sermayenin kirli savaþ
aygýtýnýn maskesi bir kez daha indirilmiþ oldu.
Kürt halký 2006 Newroz’unu bütün bu süreçten
baþý dik çýkmýþ olmanýn coþkusuyla karþýladý.
Özgürlük talebinden vazgeçmeyeceðini bir kez daha
gösterdi.
Geçtiðimiz yýlý bu yanýyla kaybetmiþ, üstüne
üstlük bir de suçüstü yakalanmýþ olan devletin 2006
Newroz’una yanýtý PKK' nin silahlý gücü olan HPG'ye
yönelik operasyonlarý týrmandýrmak oldu. 14 HPG'
linin kimyasal silahlar da kullanýlarak katledilmesi,
Diyarbakýr'dan baþlayarak Kürt halkýnýn sokaða
dökülmesine yol açtý. Sermaye iktidarý cenazelerin
kitlesel biçimde sahiplenilmesine karþý tam bir iþgalci
terörü estirdi. Bir yandan cenaze gösterilerine karþý
terör estirirken, diðer yandan kýrsaldaki saldýrýlarýný
sürdürerek 7 HPG' liyi daha katletti. Bu süre boyunca
birçok ilde süren gösterilerde çoðu çocuk 12 kiþi
kolluk kuvvetlerinin kurþunlarýyla can verdi, onlarca
kiþi yaralandý. Yüzlerce çocuk ve yetiþkin tutuklanýp
hapsedildi.
Kolluk kuvvetleri kadýn, çocuk, yetiþkin ayrýmý

yapmadý, zira bizzat Baþbakan Erdoðan tarafýndan
"Güvenlik güçleri kadýn ve çocuklara da gereken
müdahaleyi yapacaktýr!" diye buyurmuþtu. Böylece
bizzat baþbakanýnýn aðzýndan Türk devletinin çocuk
katilliði bakýmýndan ancak Siyonist Ýsrail'le ya da
katil ABD ile yarýþabileceði bir kez daha teyit edilmiþ
oldu.
Bütün bunlar olup biterken iþçi sýnýfý ve emekçiler
yazýk ki edilgen bir seyirci konumundaydýlar. Daha da
kötüsü, sermaye iktidarýnýn medyayý etkili bir þekilde
kullanarak dört bir koldan yaratmaya çalýþtýðý
þovenizm histerisi, iþçi ve emekçiler arasýnda
azýmsanmayacak bir etki alaný buldu. (Kürt
hareketinin etkisi altýndakilerin otobüs yakma gibi
amaçsýz ve kör þiddet eylemleri de bu etkinliðin
saðlanmasýnda sermaye iktidarýna epeyce kolaylýk
saðladý.)
Her ne olursa olsun, hiçbir þey þovenizmi,
ýrkçýlýðý, halklar arasýnda düþmanlýðýn oluþmasýný
meþru ve haklý kýlmaz. Aynen hiçbir þeyin 3, 9, 11
yaþlarýndaki çocuklarýn kafalarýndan ve kalplerinden
vurularak katledilmesini meþru ve haklý kýlmamasý
gibi... Çocuk ve halk katilleri elbet tarih boyunca
lanetle anýlacaklardýr. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, ya bu
laneti paylaþarak onursuzlaþacak, ya da kardeþ Kürt
halkýnýn özgürlük talebine sahip çýkýp çocuk
katillerinden hesap sorarak yüceleceklerdir. Halklarýn
kardeþliðine giden yol bu ikincisinden geçmektedir.
Sömürgeci teröre ve þovenizme karþý
iþçilerin birliði halklarýn kardeþliði!
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Direniþteki Has Alüminyum iþçilerinden çaðrý:

"Direniþimize maddi ve manevi
desteðinizi bekliyoruz!"
Bizler sendikalý olduðu için iþten atýlan
HAS ALÜMÝNYUM iþçileriyiz. Altý ay
boyunca sendikal haklarýmýzý alabilmek ve
örgütlü bir kimlik kazanabilmek için
örgütlenme çalýþmalarý yürüttük. Sendikanýn
ne olduðunu bilmezken bugün bir sýnýf
olduðumuzun farkýna vardýk. Örgütlenmenin,
dayanýþmanýn ne anlama geldiðini ve niçin
gerekli olduðunu öðrendik. Uzun süren bir
örgütlenme çalýþmanýn ardýndan DÝSK'e baðlý
Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý'na üye olduk. Herþey
öyle gizlilik içinde oldu ki, ilk baþta "yasadýþý" bir
þey yaptýðýmýzý zannediyorduk. Ancak fabrikada
sendikalaþma giriþimi baþladýðýnda
patronlarýmýzýn yaptýðý baskýlarý görünce,
sendikanýn yasal olduðunu ancak patronlarýn bu
yasayý umursamadýðýný anladýk.

devam eden arkadaþlarýmýz iþten atmayý protesto
etmek ve istifa baskýlarýný sýnýrlamak için çeþitli
eylemlerle yanýt verdiler. Ancak Has patronu
yapýlan eylemleri bahane ederek altý arkadaþýmýzý
daha iþten attý. Ýþten atmak için çeþitli bahaneler
üretseler de, biz sendikalý olmamýzdan kaynaklý
iþten atýldýðýmýzý biliyoruz.

Aylar süren çalýþmamýzýn sonunda iþçi
arkadaþlarýmýzýn çoðunluðuyla birlikte
sendikamýza üye olduk. Üye olduktan sonra
patron herþeyi öðrendi. Öðrendikten sonra ise
hergün sendikaya üye olduðunu tahmin ettiði
birçok arkadaþa psikolojik baský uygulamaya
baþladý. Yanýsýra sendikadan istifa etmezse iþten
atmakla tehdit etti. Patron baskýlarýný arttýrsa da
arkadaþlarýmýzý pes ettiremedi. Ýstifa ettiremediði
iki arkadaþýmýzý iþten attý. Ýçerde çalýþmaya

Bizler tüm sýnýf kardeþlerimizin direniþimize
desteðini bekliyoruz.

Patronun yaptýklarýna raðmen biz sendikalaþma
hakkýmýzý kullanmakta kararlýyýz. Fabrikamýzýn
önüne 8 Mart günü direniþ çadýrýmýzý kurduk.
Haklarýmýzý almakta kararlýyýz. Fakat
taleplerimizi kazanmamýz için diðer sýnýf
kardeþlerimizin desteðinin þart olduðunun da
bilincindeyiz. Henüz yeni baþlamýþ olmamýza
raðmen çevremizdeki fabrikalardan iþçi
dostlarýmýz desteklerini sunmaya baþladýlar.

Direniþçi Has Alüminyum iþçileri
Direniþ Yeri: Yayalar Sanayi Caddesi No:37
Dolayoba/Pendik

OSB-ÝMES
ÝÞÇÝLERÝ DERNEÐÝ
Y. Dudullu Mah. Kerem Sok. No: 5/3 (MODOKO Camii arkasý) ÜMRANÝYE

TEL: 0 (216) 540 35 80

e−mail: osimder@yahoo.com

1 MAYIS MARÞI
Günlerin bugün getirdiði baský zulüm ve kandýr
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde
1 Mayýs 1 Mayýs iþçinin emekçinin bayramý
Devrimin þanlý yolunda ilerleyen halklarýn bayramý
Yepyeni bir güneþ doðar daðlarýn doruklarýndan
Mutlu bir hayat filizlenir kavganýn ufuklarýndan
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir
1 Mayýs 1 Mayýs iþçinin emekçinin bayramý
Devrimin þanlý yolunda ilerleyen halklarýn bayramý
Vermeyin insana izin kanmasý ve susmasý için
Hakkýný almasý için kitleyi bilinçlendirin
Bizlerin ellerindedir gelen ýþýklý günler
1 Mayýs 1 Mayýs iþçinin emekçinin bayramý
Devrimin þanlý yolunda ilerleyen halklarýn bayramý
Uluslarýn gürleyen sesi yeri göðü sarsýyor
Halklarýn nasýrlý yumruðu balyoz gibi patlýyor
Devrimin þanlý dalgasý dünyamýzý kaplýyor
Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider
Devrimin þanlý yolunda bir kaðýt gibi erir gider
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