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Yıldırım Koç 
 

TÜRK-İŞ'e bağlı 33 Sendikanın genel merkez yöneticileri ve bu Sendikalara bağlı Şubelerin 
yöneticileri 18 Temmuz 1995 günü Ankara'da DSİ Gn.Md. Salonunda görkemli ve coşkulu bir 
toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda bir eylem programı oybirliğiyle kabul edildi. Ardından 
da önce CHP Genel Merkezi, sonra da DYP Genel Merkezi topluca ziyaret edilerek, bu iki 
siyasal parti, kitlesel bir biçimde protesto edildi. 
 

Türkiye işçi sınıfının yaşadığı büyük değişimin kanıtlarından biri bu eylemdir. Yürüyüş 
sırasında birçok kişi, geçmişten beri belirli siyasal partilerle özdeşleşmiş bazı sendika 
yöneticilerinin tavrını izledi, onlara takıldı. CHP önünde en fazla CHP'liler bağırdı; DYP 
önünde de DYP'liler. 12 Eylül öncesinde böyle bir tabloyu hayal etmek bile mümkün değildi. 
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi bu tavrıyla,  sınıf kardeşliği anlayışını siyasal görüş 
kardeşliğinden, etnik köken kardeşliğinden ve din-mezhep kardeşliğinden daha önde 
tuttuğunu bir kez daha kanıtladı. 
 

Eylem programının ilk adımı, Hükümet teklifinin yakılmasıydı. İkinci adım, 18 Temmuz 
toplantısı ve yürüyüşüydü. Üçüncü eylem, 21 Temmuz günü servis araçlarına binilmeyip 
yürünmesiydi. Dördüncü eylem ise, 25 Temmuz günü DYP ve CHP il merkezlerinin topluca 
ziyaret edilmesiydi. 
 

Bu eylemler oldukça başarılı bir biçimde gerçekleştirildi. Şimdi herkes 5 Ağustos günü  
Ankara'da yapılacak Emeğe Saygı mitingini bekliyor. 
 

Mitingin adı son derece doğrudur. TÜRK-İŞ bu eylemler sırasında "Sadakaya Hayır, 
Demokrasiye Evet" sloganını öne çıkarıyordu. Bu slogan bu mitingin de adı olur mu diye 
düşünüyordum. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun belirlediği isim, sorunu çok daha güzel ifade 
etmektedir. 
 

Sermaye ve sermaye yanlısı hükümetler emeğe saygısızlık ediyor. 1970'li yıllardan beri belirli 
kesintilerle sürekli bir biçimde yaşanan ekonomik bunalım, sermayenin "sosyal devlet" 
anlayışına ve uygulamalarına karşı köklü ve sürekli bir tavır almasını getirmişti. 
 

Sovyet sisteminin çökmesi ve işsizliğin yüksek oranlı bir biçimde yapısal nitelik kazanmasıyla 
birlikte, sermayenin dünya ölçeğindeki saldırısı ve saygısızlığı daha da pervasızlaştı. 
Sermaye, artık işçilerin yasalarda yer alan en temel koruyucu hükümlerden bile 
yararlanmasını istemiyor.  
 

Sermayenin bu tavrı istisnai veya geçici değildir. İçinde yaşadığımız dönemin belirleyici 
özelliği, sermayenin emeğe karşı saygısızlığıdır. 
 

TÜRK-İŞ'in Emeğe Saygı Mitingi, sermayenin bu genel tavrına karşı temel ve meşru bir 
talebin tekrar gündeme getirilmesidir. 
 

Emeğe saygı duyan ve duyulmasını isteyen herkes, bu kritik dönemde, bu mitinge katılmalı, 
bu haklı ve meşru mücadeleyi desteklemelidir.  
 

5 Ağustos Cumartesi günü Emeğe Saygı Mitinginde, bir tarafta başta işçi sınıfımız olmak 
üzere tüm emekçi sınıf ve tabakalar, diğer tarafta başta uluslararası tekelci sermaye olmak 
üzere, tüm sermaye ve servet sahiplerinin yer aldığı uzlaşmaz bir çelişkide bir güç denemesi 
yaşanacaktır. 
 

Bu miting, emeğe saygı duyan ve duyulmasını isteyenlerin disiplinli ve görkemli bir gövde 
gösterisi olmalıdır. Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, bu mitingde, halkımızın öncüsü 
ve umudu olduğunu bir kez daha kanıtlamalıdır.  


