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YERALTINDAN
SESLER
MADENLER CEHENNEM iSÇiLER
KÖLE KALMAYACAK!
,

Maden işçisi öfkeli!
Hem özel sektörde hem TTK ocaklarında maden işçilerinin yaşadığı sorunlar gayet açık ve nettir. Her seferinde GMİS’i uyarsak da, maden işçilerini daha zor
bir dönem bekliyor desek de, GMİS bürokratları kendi
çıkarları uğruna sınıf mücadelesine sırtlarını dönüyor.
Gelinen nokta artık maden işçisinin sabrının kalmadığının göstergesidir. Zonguldak’ta TTK’ye KPSS ile giren
işçilerin öncülük ettiği GMİS protestosu bunun en büyük örneklerinden birisidir. Ki bu eylemde GMİS uzun
zaman sonra ciddi bir eleştiriye somut olarak karşı karşıya kalmıştı.
Çok az rakamlar ile imzalanan çerçeve protokolün
ardından TİS sürecinin tıkanması ve maden işçilerine
hiç bir açıklama yapılmaması; son olarak bayramdan
önce C gruplu işçilerin uğradığı haksızlık karşısında
sendikanın sessiz kalışı ve hiçbir şey yapmayışı maden
işçilerinin sabrını taşırdı.
Bu durumun bir de özel ocak ayağı var. Yani Kandilli

ve Amasra HEMA işletmesinde GMİS’te örgütlü maden
işçileri de var. HEMA işçilerinin eylem sürecinde GMİS
samimi değildi. Bunu bir çok kez söylemiştik. GMİS
eğer samimi olsaydı Kandilli ve Amasra’da işten atılan
özel ocak işçilerine sahip çıkardı. Ve şimdi gerçek yüzleri açık bir şekilde görünüyor. HEMA işçilerinin bayram ikramiyeleri eksik yatmış sendika buna hiç ses çıkarmamıştır. Son olarak da HEMA bünyesinde bulunan
bir taşeron firması 11 işçinin işine son vermiş sendika
hala ortalıkta gözükmemektedir.
Son yaşananlar bize gösteriyor ki GMİS’ten somut
bir adım beklemek, ölü gözünden yaş beklemekten
başka bir şey değildir!
Tüm bunlara rağmen maden işçileri birlik olmalıdır.
Maden işçilerinin tek kurtuluş yolu her işletmede, her
vardiyada ve her bölümde birliğini kurmaktan geçmektedir.
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MADEN İŞÇİLERİNİN SORUNLARI

Yeraltından Sesler

Maden işçilerinin sorunları

“İşçi umutsuz, sendikacılar vurdumduymaz. Tabanına
güvensizlik aşılamaya devam ediyor. Müesseselerde olan
bitenleri öylece izliyor. Daha ne bekleniyor?”
TTK Merkez Atölyesinden bir işçi
“Gelik’te genel başkan diyorsa ki ‘memnun değilseniz
beni de 4 sene sonra al aşağı edersiniz’ daha bunlardan
bir şey beklemek aptallık olur.”
TTK Merkez Atölyesinden bir işçi
“Madenciye bayramı zehir ettiler. TTK üretimde C
gurubu olarak münavebeli çalışan arkadaşların 4 günlük
bayram izinlerinin ücretleri ödenmiyor.
Pekala, bakanlar kurulu milyonlarca işçi ve memur
için bir gün daha tatil edip ücretlerini de öderken bir
avuç işçinin bayram ücretlerinin ödenmemesi neden?
Herkes kendi vicdan mahkemesinde bir özeleştiri yapsın
o adamlarında çocukları eşleri bayram harçlığı bayramlık
ister.
Bayram ya hepimize bayram olsun yâda hic bayram
olmasin”
TTK Karadon işçisi
GMİS SINIF BİLİNCİNDEN UZAK BİR SENDİKADIR!
“Genel Maden İşleri Sendikası yöneticileri; bir kere
daha pasif duruma düşürüldüğünüz gerçeği maalesef
değişmiyor. Sınıf bilincinden uzak davranışlarınız. Ayrılıkçı politikaya kine ve nefrete sahiplik ettiğiniz için sizleri
kınıyoruz...”
Kandilli Hema emekçiler

“6 Temmuz 2015 Tarihinde Amasra ve DENFA çalışanları ücretleri verilmediği için yapmış oldukları 6 günlük
eylem sonucunda işveren GMİS ile masaya oturma kararı almış ve çalışanların taleplerini sendika aracılığıyla bir
kaç toplantı yaparak karara bağlamışlardı...
Sendika yönetimi yerel, ulusal basına ön protokol
yaptıklarına dair boy boy demeç vermişlerdi. Şirket yetkilileri ücretleri 15 Temmuz 2015 tarihinde hesaplara
geçeceğini sendikaya belirtilmiş, sendika yetkilileri bu
durumu çalışanlara aksettiğinde ise kendilerini omuzlar da bulmuşlardı. Şimdi omuzlar da taşınan o sendika
yetkililerine soruyoruz bir protokol imzalandığı zaman
şube gözden kaçırılır mı? Şirket yetkilileri böyle ucuz bir
yalanla bayram öncesi ödemesi gereken iki asgari ücret
farkını bayram sonrası ödeyebiliriz deme yüzünü sendikadan mı bulmakta. Davayı açan Kandilli HEMA işletmesi
çalışanı 30 personelin iki asgari ücretten doğan farklarının ödenmemesinde art niyetli bir yaklaşım mı vardır?
İki asgari ücret davası bildiğimiz kadarıyla Hema Kandilli çalışanları tarafından açılmış. Eylem sürecinde büyük
bir koz olarak kullanılmıştı. Bunu bilen şirket yöneticileri
sözde gözümüzden kaçtı yalanı ile bedel ödetip bir nevi
intikam yolunu seçip kendilerini çalışanlar üzerinden tatmin etmektedirler. Sendika yetkilileri ise şirket yönetimine çanak tutmakta ve yapacak bir şeylerinin olmadığını
söyleyerek bayram sonrasını beklemekle yetindiklerini
ifade etmektedirler.
Kandilli Hema emekçileri
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MADEN İŞÇİLERİNİN SORUNLARI

“Merhaba değerli maden işçisi, emekçi dostlarım. Bilindiği üzere iki asgari ücretin bir taban olarak TBMM’de
yasalaşmıştır ancak her ne hikmetse bizim hakkımız
olanlar maalesef uygulanmamıştır HEMA’da bu birliktelikle mücadele eden işçi arkadaşlarımı canı gönülden
kutlarım. Cumartesi günü izin olayını TBMM yasa ile çıkarmıştır kimse elimizden almaya kalkmasını. Yeminim
olsun ocak ağzında kendimi bütün arkadaşlarım adına
benzine boğarak yakarım. Ama yanmak mesele değil ben
mezara girerim birileri de kodese girer. Biz fazla bir şey
istemiyoruz, sadece verilen vaatler yerine getirilsin”
TTK Karadon işçisi
“GMİS’e soruyoruz, şuan TTK’da Çalışma Bakanlığı’ndan ücretlerle alakalı denetim yapan müfettiş var mı?
Var ise görevlerini tamamladılar mı? Tamamladılarsa raporları var mı? Varsa bu raporları neden taban ile paylaşmıyorsunuz?”
Bir TTK işçisi
“Hema Kandilli’de çalışanlara bayram öncesi verilmesi gereken fark ücreti hâlâ ödenmedi. Ve sorumsuz-işçiden uzak sendikamız bunun üstüne utanmadan sıkılmadan bayramlaşmaya geldi”
Kandilli HEMA işçisi
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GMİS’İ UYARIYORUZ!
“Ey GMİS TTK işçilerini neden bilgi kirliliğinde boğuyorsun?”
Bir TTK işçisi
“Karadon’da bayram arifesi işçilere yapılan cezalar
bunaltıcı oldu. Şef ve mühendisler dayatmayla işçileri
bezdirmeye devam ediyorlar. Bu işkence karşısında sendika yönetimi sesiz kalmış ya da pasif kalmıştır. Karadon
böyle giderse çöküntülerle devam eder nitelikte olacak.
Sesleniyorum bu cezalar yapıldığında sendika neden
devreye girmez? 3 saat mesai cezası 3 günü götürüyor.
Yazık! İşçilerin ekmeğine el uzatan yandaşlara sesleniyorum. Artık bırakın işçiyi. Zaten aldıkları 3 kuruşu da cezaya mahkûm etmekten vazgeçin. İşçi emeğin, alınterinin
bekçisidir kızdırmaya gelmez. Kızmaları halinde kötü sonuçlar doğurabilir. Sorumlusu GMİS olarak tarihe kazınır
artık. Koltukları bırakın, işçilerin sıkıntıları var şubeciler
ortalıkta yok. Olsalar da bir şeye yaramıyorlar “
Karadon TTK işçileri
“Bize verilen sözler tutulmuyor. Sendika sözleşmeden
ve bayram sonrası konuşulacak olan daimi meselesinden
bahsetmiyor”
Bir TTK işçisi

ZONGULDAK’TA ÖĞRENCİ OLMAK
Zonguldak’ta öğrenci olmak diğer şehirlerde öğrenci olmaktan çok daha farklıdır. Farklı telaşlar, farklı korkular ve
bazen alınkarası değil kömür karası olan insanlar ile yolda
karşılaşmalar…
Bir yanda lüx cafeler bir yanda işçi kahveleri… Bir yanda
lüx evler diğer bir yanda ise işçi semtleri…
Belki de ilk dikkatimi çeken bu olmuştu 4 yıl önce Zonguldak’a ilk gelişimde. Ve ilk bakışta fark ediliyordu işçilerin
konakladığı mahalleler.
İlk başlarda alışmak zor olsa da bu şehre, sonra sonra alışıyorsun her şeye. Mesela evin yanında 24 saat kesintisiz çalışan ve baya bir gürültü çıkartan “havalandırma”. İlk
başlarda oldukça rahatsız oluyorsun, fakat onun ne işe yaradığını duyduğunda ise o çıkan gürültüye rağmen uyuyabiliyorsun. Ben uyumasam da olurdu…
Yılbaşı ikramiyesi yatırılmayan işçiler ile TTK önünde soğuk bir akşamda saatlerce beklemektir Zonguldak’ta öğrenci olmak... Ertesi gün okulda “yılbaşında ne yaptın?” diye sorduklarında, göğsümü gere gere ve o şaşkın bakışlar
eşliğinde ”işçilerin haklı mücadelesine ortak olabildim” demektir Zonguldak’ta öğrenci olmak…
Ve Zonguldak’ta öğrenci olmanın en kötü yanı da Gazipaşa Caddesi’nde yürürken duyulan ambulans sirenleridir… Kozlu veya Üzülmez bölgesinden geliyorsa hele o ambulans bir tedirginlik kaplar insanın içini. “Yine mi
acaba?” soruları arasında…
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HEMA DİRENİŞİNİN GÖSTERDİKLERİ

Yeraltından Sesler

Hema direnişinin
gösterdikleri

HEMA ve DENFA maden işçilerinin mücadelesi bir
anda ortaya çıkan bir şey değildi. Bu eylem, sendika işçilerin arkasında dursaydı eğer 22 Nisan tarihinde yapılacaktı. Ancak sendika yöneticileri var olan hukuk sürecini işaret etmiş ve eylem ertelenmişti. O andan itibaren
HEMA işçileri öfkelerini bizim aracılığımız ile kamuoyuyla
paylaşmışlardı. Eylem süreci öncesi Yeraltından Sesler ve
HEMA işçilerinin birlikteliği daha da güçlenmişti.
Bu kapsamda işverenin tüm hukuksuzluğunu kamuoyu ile paylaştık. Bazı yerel gazetelerde de paylaştığımız
görüntüler yayınlandı. Buna paralel olarak sessiz kalan
sendikanın da tüm eksikliklerini yazdık, eleştirdik.
Direniş başlamadan bir ay önce Amasra’da birçok maden işçisi ile işverenin keyfi uygulamalarına nasıl son verebiliriz diye görüştük. Ortak sonuç olarak “Yeraltından
Sesler” sayfası üzerinden HEMA işçileri ile ilgili paylaşımları artırma kararı aldık. Direnişe kadar gelen bir aylık sü-

reçte hem internet üzerinden hem de birebir görüşmeler
ile bir birliktelik oluşturmaya çalıştık. TİS görüşmelerinin
sona doğru yaklaştığından dolayı maden işçileri eylem
kararı aldı ve sendikayı da taban güçleri ile eyleme destek verme konumuna getirdi.
6 günlük direnişin sonucunda HEMA işçileri direnişini
büyük bir kazanım ile sonuçlandırdı. Buna henüz “zafer
“demiyoruz. Çünkü geçmişe dönük farklar hala netlik kazanmadı. Bu konuda da en çok mağdur olan işten atılan
Kandilli / HEMA işçileridir.
Sonuç olarak;
İşçi sınıfı tabandan bir hareketlenme yaratmayıp, sendikadan bir hareket bekler ise hiçbir yanıt alamaz. Hem
Amasra hem Kandilli HEMA işçileri buna en güzel örnektir. Tabandan gelen güç ile sendikayı destek konumuna
getirmişlerdir. Şimdi sıra TTK işçilerinde, TTK işçileri de
taban güçleri ile harekete geçmelidir.

PETKİM İŞÇİLERİ GERİ ADIMLAR ATAN SENDİKAYA RAĞMEN
BİRLİĞİNİ KURUP GREV İLE KAZANDI!
Petkim işçilerinden bize gelen mesajı okurlarımıza sunuyoruz.
“Bizler kazanmak istiyorsak grev silahını kuşanmalıyız. Nasıl ki metal sektöründeki işçi kardeşlerimiz haklarını
kazanabilmek için fiili mücadeleyi seçerek kendi iradelerinin kabul edilmesini sağladılar. Yıllarca işçileri sömüren
Türk Metal Sendikası’na gereken cevabı verdiler, bizlerde PETKİM işçileri olarak ortaya koyduğumuz TİS taleplerinin arkasında durarak birlik olarak sendikanın geri tavırlarına rağmen fiili grevi örgütlemeyi başardık ve grevle
kazandık. Şu anda diğer tüm iş kollarındaki işçi kardeşlerimiz de bu yolu seçmeli TİS süreçlerine doğrudan müdahil
olmalı ve gerektiği yerde kendi iradesini, yani işçi iradesini açığa çıkartarak en etkili araçlarını kullanırsa kazanabilir. Bizler ve metal işçileri grevlerle kazandı tüm işçiler de kazanmak istiyorsa fiili mücadeleyi esas almalı ve grev
silahını kuşanmalıdır.”
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SUSTURULMAK İSTENEN MADEN İŞÇİSİNİN SESİDİR!
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Yaklaşık 4 aydır maden işçilerinin sesini kamuoyuna duyuran Yeraltından Sesler
Zonguldak sayfamız kapatılmıştır...

Susturulmak istenen
maden işçisinin sesidir!
Bizler maden işçilerinin onurlu mücadelesinin bir parçasıyız. Bu çetin yolda çok defa tehditlere maruz kaldık.
Hepsinin de işçilerle beraber üstesinden gelmeyi başardık.
Fakat artık görüyoruz ki bazı sendika bürokratları bizim yazdıklarımızı çekememektedir.
Bizler sayfanın niye kapandığını çok iyi biliyoruz. Başta direnen HEMA işçileri olmak üzere tüm maden işçilerinin sesini kısmaktır amaç.
Özellikle de son günlerde yaptığımız paylaşımlar ile
bazı sendika yöneticilerinin koltuklarını sarstığımızın
farkındayız. Bu şahıs kendisini biliyor. Bu şahıs kandilli
HEMA işçilerini satan sendika ağasıdır!
Fakat bu saatten sonra bizler de bunların anladığı dilden konuşacağız. İşçilere attığı küfürlü mesajları ifşa edip
tüm maden işçilerine göstereceğiz!
Evet HODRİMEYDAN! Elinizden geleni arkanıza koymayın! Bizler gücümüzü maden işçilerinden alıyoruz. Bir
koltuğumuz yok sadece bir canımız var, o’da maden işçilerine feda olsun..
*
MADEN İŞÇİLERİ BİRLİĞİ’Nİ KURACAĞIZ!
DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ!
Hem özelde hem TTK ocaklarında maden işçilerinin
yaşadığı sorunlar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Özel ocaklarda işten atma tehditleri, TTK’de ise “işyerine sahip çıkma” sözleri ile sendikal bürokrasi maden işçilerinin öfkesini yatıştırmaktadır.
Sendika var olan sorunları çözmek yerine deyim yerindeyse işçilerin biriken öfkesini söndürme yoluna gitmektedir.
Bu durumda “Söz, yetki, karar maden işçilerine!” diyerek yeni bir oluşumun gerekliliği tartışılmazdır.
Bu oluşum hem bölgeler arasındaki birliği kuracak,
hem sendikal bürokrasi ile baş edebilecek bir birlik ola-

caktır. Maden işçisinin başka kurtuluş başka çıkış yolu
yoktur!
*
TTK işçilerine açık çağrımızdır!
YA HAKKINI SAVUNACAKSIN! YA DA SÖMÜCÜRÜLER
TARAFINDAN EZİLECEKSİN!
Özellikle son bir ayda maden işçisi zorlu bir süreçten
geçmekte. Tıkanan TİS görüşmeleri, uygulanmayan kanunlar, sendika tarafından verilen sözlerin tutulmaması
ve en son bugün yaşanan sorunlar...
Tüm bu sorunlar var iken, bizler eğer ki hiç bir şey
yapmıyor ve sendikanın sözüne inanarak geri çekiliyorsak, bu düzen böyle gidecektir! Bu sömürü düzenini değiştirmemiz artır şarttır! Herkes kendi sorunuyla değil,
bir bütün olarak var olan sorunlara karşı gelmeliyiz!
HEMA işçileri mücadele etti ve kazandı!
Sıra sende ttk işçisi!
Kalk ayağa kaldır kafanı!
*
SESİMİZE ORTAK OL, MÜCADELEMİZE OMUZ VER,
YERALTINDAN SESLER GÖNÜLLÜSÜ OL, BİRLİKTE YÜRÜYELİM!
Sen işçi, sen aydın, sen avukat, sen öğrenci arkadaşım! Maden işçisinin büyük mücadelesine omuz ver. Sen
de katıl aramıza, Yeraltından Sesler’de sana da yer var.
Sömürücülere
ve
ortaklarına
kök
söktüren bu mücadelenin bir parçası ol. YERALTINDAN
SESLER seninle daha güçlü olsun, daha fazlasını yapalım... Gazetemiz daha fazla işçiye ulaşsın!
Bizimle iletişime geç, bu mücadelenin yüküne omuz ver,
YERALTINDAN SESLER gönüllüsü ol..
Bize arkadaş ol, birlikte yürüyelim...
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AKP’Lİ YILLARDA ZONGULDAK

Yeraltından Sesler

AKP’li yıllarda Zonguldak
Zonguldak’ta AKP döneminde TTK’da eksilen sadece
çalışan işçi sayısı ve ücretler oldu. Ancak işsizlik, taşeronlaşma ve kaçak ocaklar arttı.
Madenci kenti Zonguldak’ta birçok sorun bir arada
yaşanmakta. İşsizliğin artması ve yaşam koşullarının zorlaşmasıyla nüfusu gittikçe azalan Zonguldak, adını yaşanan işçi katliamlarıyla duyuruyor. AKP’lilerin gözünde
işçiler ‘güzel ölürken’ maden işçileri için hayat daha da
çekilmez oluyor.
MADENCİLİK BABADAN OĞULA GEÇEMİYOR
Bir taraftan artan taşeronlaştırma, öte taraftan kaçak
ocaklar çoğalırken iş bulmaksa zorlaşıyor. Artık madencilik mesleğinin Zonguldak’ta babadan oğula geçmesi
pek mümkün olmamakta. Güvencesiz ve ucuz işçilik yaygın olmasına rağmen iş bulmak eskisi kadar kolay değil.
TTK’nin yaptığı sınırlı işçi alımları için binlerce kişi başvurmakta. Soma Katliamı’nın hemen arkasından Zonguldak’ta TTK, maden işçiliği için 115 kadro açtı. İş için yaklaşık 4 bin kişi başvurdu.
SON 10 YILDA TTK’DA İŞÇİ SAYISI 6 BİN KİŞİ AZALDI
Açıklanan rakamlara göre AKP döneminde TTK’da işçi

MANEVİYATTA SINIFTA
KALDIK
Maalesef Türkiye’de suç üreten bir bataklığın olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Aslında bu sebepleri ortadan
kaldıracak topyekûn bir seferberliğe ihtiyaç var. Neden
bazı insanlar bu kadar canavarlaşıyor? Neden bazı insanlar küçük çocukları, kadınları, kızlarımızı katledebiliyor? Onları bu suça iten sebep nedir?
Türkiye’de son yıllarda uyuşturucu kullanım yaşı küçüldü, alkole başlama yaşı küçüldü. Bunun lise seviyelerine kadar geldiğini görebiliyoruz.
Bu bir alarm değil midir? Anayasada devlete verilen
görevler var. Ailenin korunmasıyla ilgili gençliğin korunmasıyla ilgili hükümler var. Dolayısıyla gençliği uyuşturucu, alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan koruyacak
hükümlerin tedbirlerini hükümetin alması gerekiyor.
Ülkemizde kadın istismar edilmekte, çocuklar istismar
edilmekte, iyi niyet istismar edilmekte, maneviyat istis-

sayısı 6 bin kişi azaldı. 2002 yılında 15.761 olan işçi sayısı,
2013 yılında 9.701’e düştü. Bu süre zarfında işçilerin çalışma koşulları ise daha da ağırlaştı. Taşeron çalışmanın
yaygınlaşması, kaçak ocakların artması, ocakların denetiminin yapılmaması, ücretlerin düşüklüğü maden işçilerinin çalışma koşullarını iyice zorlaştırdı.
Zonguldak’ta iş cinayetleriyse olağan bir şekilde devam ediyor. Muhtemeldir ki 9 işçinin göçük altında kaldığını saatlerce saklayabilen zihniyet, birer birer, ikişer ikişer ölümleri hayli hayli saklamaktadır. 17 Mayıs 2010’da
Karadon’da hayatını kaybeden 30 madenci ve 8 Ocak
2013’te Kozlu’da 8 maden işçisi yaşamını yitirmişti.
mar edilmekte, insanların duyguları her konuda istismar edilmekte…
Şöyle bir basın yayındaki haberlere, dizilere ve okullardaki örneklere bakıldığında bunları izleyen gençlerin
ve çocuklarımızın üzerinde çok büyük bir tahribat yaptığını ileriki günlerde daha iyi anlayacağız. Yaşanan olumsuz örnekler gelecek adına endişe verici bir mahiyette.
Niye diye sorarsanız Allah aşkına bana izlediğiniz dizi
ve programlarda içki, kumar ve evlilik dışı ilişki konusu
olmayan bir program veya dizi gösterebilir misiniz? Bir
çocuğun bir sene bu programları dizileri izledikten sonra ahlak ve manevi açıdan almış olduğu tahribatı ileriki
yaşantısında düzelteceğini mi sanıyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
Bu olaylara nemelazımcılıkla yaklaştığımız sürece
bize dokunmayan yılanın ülkemizi ve dünyamızı yaşanmaz hale getirip her an bize musallat olacağından kimsenin kuşkusu olmasın.
Tüm güzellikler sizlerle olsun, kalın sağlıcakla.
KOZLU’DAN MADEN İŞÇİSİ ERGİN AK
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Direnişçi metal işçileri yeni sendikasını kurdu!
Onurlu mücadelemizde tarihi bir adım attık! Metal işçisinin gözü aydın!

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikamızı
kurduk!
Bizler Reno’dan, Ford’dan, Tofaş’tan, Arçelik’ten,
Delphi’den, Valeo’dan, Çemtaş’tan, Cansan’dan, Farba’dan, Arçelik’ten, Borusan’dan ve daha pek çok fabrikadan işçileriz. Hakları ve onurları için tarih yazan metal
işçileriyiz. Sırtımıza kene gibi yapışan, kanımızı sülük gibi
emen, ücretlerimizden kesilen aidatlarla saltanatlar kuranlardan kurtulduk. Haklarımızı söke söke aldık.
Bugün burada bu onurlu mücadelemizi tarihi bir adımla taçlandırıyoruz. Yeni sendikamızda, Türkiye Otomotiv
ve Metal İşçileri Sendikası’nda gücümüzü birleştiriyoruz.
Çünkü artık sırtımızdan geçinip bizi satan sendikaları istemiyoruz. Çünkü artık sözümüzü hiçe sayan sayan, ağzımızı açtığımızda işten attıran sendika beylerine boyun
eğmek istemiyoruz. Onlar sefa sürsün diye aidat ödemek
istemiyoruz. Çocuklarımızın rızkını onlara yedirmek istemiyoruz.
Sendikamızın temellerini büyük direnişimizin içinde
attık. Büyük engellerle ve zorluklarla karşılaştık ama yılmadık. Bütün metal işçisinin dört gözle beklediği adımı
attık.
Paramız, pulumuz, otellerimiz katlarımız yok. Olmasını da istemiyoruz. Çünkü yeni sendikayı nasırlı ellerimizle kuruyoruz. Tek amacımız ezilen, horlanan, hakları çalınan metal işçisinin birliğini sağlamak, hırsızlara ve beylere karşı tek yumruk olmaktır.
İnsanca yaşanılır çalışma ve yaşam içindir mücadelemiz.

Nasırlı ellerimizle şekil verdiğimiz yeni sendikamızda hiçbir patronluğa izin vermeyeceğiz. Sendikamızda yönetici ücretleri işyerinde alınan ücreti geçemeyecek. İşçiler
beğenmediği yöneticiyi istediği zaman görevden alabilecek. Sendikamız ağalarının, beylerinin değil, doğrudan
işçinin yönettiği, her kademesinde söz ve karar hakkına
sahip olduğu bir sendika olacak. Sendikamızın işyeri temsilciliğinden genel merkez yöneticiliğine kadar tüm kademeleri doğrudan işçilerin oylarıyla seçilecek. Sendikamız
ne bir holding ne de beylere çiftlik olacak. Sendikamızda
aidatlar iki saatlik ücreti geçmeyecek. Tüm gelir ve giderler işçilerin denetimine açık olacak. Sendikanın gelirleri
sadece ve sadece işçiler için kullanılacak.
Bugün attığımız bu adımla, 26 Nisan’da, 5 Mayıs’ta
15 Mayıs’ta büyük tarihi mücadeleler veren metal işçisinin emeği güvenceye alınmış oluyor. Metal işçisi artık
ne TM’ye geri dönecek ne de aidatlarına göz dikenlerin
oyunlarına düşecek. Metal işçisi bu adımla birlikte 18 Nisan’da başladığı onurlu mücadelesini geleceğe taşıyacak.
Metal işçisi bundan sonra sendikasıyla güçlü ve güvende
olacak. Burada bütün metal işçisi kardeşlerimizi çatımız
altında buluşmaya, birlikte tıpkı Mayıs ayında yaptığımız
gibi, güzel ve mutlu günlere, omuz omuza yürümeye çağırıyoruz. Bugün yeni ve temiz bir yola çıktık. Bütün işçi
kardeşlerimize hayırlı olsun.
TÜRKİYE OTOMOTİV VE METAL İŞÇİLERİ
SENDİKASI KURUCULAR KURULU
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MADEN ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA

Yeraltından Sesler

Maden şehitlerimizin
anısına…

Eyyy esmer yârim…
Eyyy alın yazımın karası…
Eyyy ekmek gibi vazgeçilmez
Azrail gibi korkunç davam…
Ömrüm boyu benimlesin artık
Ciğerimde taşırım senin zerreni ciğerimde
Hatıranın olmadığı yer kalmadı
Şu biçare bedenimde
Bana zulüm edip sermayeyi memnun etsen de
Senin için ölen de benim
Canından can veren de…
Ben madenciyim…
Ben “oğlum yüzmede bilmezdi ne yapar şimdi” diyen
Ayşe’nin oğluyum
Ben “gitti mi şimdi bizim oğlan” diyen
Yırtık lastikli recebin kuzusu
Ben sular altında kalan Ermenekli iki garibin bir oğlu
Tezcan’ım
Ben babam Hüseyin’le aynı zehri yutan Soma’lı Fatih
Ben koyun koyuna geldiğimiz şu dünyadan
Koyun koyuna giden ikizlerden İsmail’im
Ben toprağa düştüğü gün oğlu doğan Durdu,
Muslu’lu İsmail Fidan,
Çaycuma’lı Erman’ım

Ben cenazesi karıştırılıp başka yere gömülen
Sabri’yim, Erkan’ım
Ben 8 aydır cesedi bir kuyuda yüzen Engin’im Dursun
Kartal’ım…
Ben Elbistan’da toprağı eliyle kazan o ananın oğluyum
Bin küsur gündür ki kayıbım
Ağıtlar ve çığlıklarla aranıyorum.
Anam toprağı tırnaklıyor çıkarmak için beni
Eşim açıp elini yalvarıyor Mevla’ya
Topraktan alıp toprağa da koysa
Yerini bileyim diyor…
İstiyor cansız bedenimi
Ben madenciyim
Milyon tonlar göçtü üzerime ezdi beni
Belki su, balçık aldı götürdü
Kömür gibi yandım yangınlarda belki
Parçaladı taşlar tüm derimi
O an kesildi nefesim
Bir an gördüm oğlumun hayalini
Ne olur bırakmayın beni
En kötüsü buraya gelip kesseler de sıkışan bedenimi
Cesedim olsun bulunsun
Mezarım olsa olsun da
Bayramda da olsa oğlum görsün mabedimi
KARADON’DAN BİR MADEN İŞÇİSİ
SAVAŞ ARSLANTOR
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