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İşten Atmalara, Açlık ve Yoksulluğa İtilmeye

Boyun Eğmeyeceğiz!

İşçi kardeşler!
izleri felâkete sürükleyen işten atmaların sonu gelmiyor. Milyonlarca işçi, sermaye düzeninin yol açtığı
kriz nedeniyle işten atıldı, işsiz kaldı,
açlığa itildi. Bugün her 5 işçiden biri işsizlikle boğuşuyor. Her geçen gün artan işten atmaların tek nedeni, patronların daha fazla kâr isteğinden başka
bir şey değildir. Bir avuç patron servetine servet katıyorken, milyonlarca işçi
aileleriyle birlikte işsiz ve aşsız yaşamaya mahkûm ediliyor. Bizler bu kötü gidişe dur demezsek, yarınımız bugünden çok daha kötü olacak! Buna boyun mu eğeceğiz?
Patronlar krizin tüm yükünü işçilerin
sırtına yıktılar. Sermaye düzeninin neden olduğu krizle birlikte daha da yoksullaştık. Doğalgaza, elektriğe, suya,
ulaşıma, gıda ve diğer ürünlere yağmur gibi zam yağdırıldı. Asgari ücrete
yaptıkları 31 liralık zamla adeta bizimle
alay ettiler. İşyerlerindeyse ya sıfır zam
dayatıldı ya da yüzde 1 veya 2 oranında zamlar yapıldı ücretlerimize. İşten
atıldıktan sonra iş bulma “şansına” sahip olanlarımız ise, çok daha kötü koşullarda ve çok daha düşük ücretlerle
çalışmaya başladı. Yani sermaye sahipleri ve onların temsilcileri bizi tam
anlamıyla felâkete sürüklediler, sürüklüyorlar. Son açıklamaya göre, işsizlik
oranları %14’e ulaşmış bulunuyor. Yani 3,5 milyon kişi işsiz! Üstelik de bundevamı arka sayfada
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lar resmi rakamlardr. Sendikalarn verdii rakamlara
göre, tam 6 milyon kii isizlik canavarnn azna atlm durumda! Genç nüfusta isizlik oran ise, %25!
Yani patronlar, her dört gençten birini isizlik bataklna itmilerdir.
Kardeler!
Önümüzdeki dönemde iten çkartlanlarn, açlk ve yoksullua itilenlerin says daha da artacak. Patronlar, bugüne kadar “ksa çalma ödenei”ne bavurarak ve böylece bizlerin ücretlerinden kesilen isizlik fonunu yamalayarak kârlarnn dümesini engellediler. Fakat “ksa çalma ödenei”nin süresinin dolmasyla birçok iyerinde toplu halde iten atmalar balad. Gebze’deki Isuzu ve Akkardan otomotiv fabrikalarnda ve zmir’deki Tari iplik iletmesinde
iten atlan yüzlerce içi bunun ilk örnekleridir. Srada
hangi fabrika ve kaç içi var?
Üstelik de, “ksa çalma ödenei” kullanan fabrikalardan iten atlan içiler, isizlik sigortasndan ya ücret
alamayacak ya da çok az alabilecek. Çünkü “ksa çalma ödenei” sizlik Sigortas Fonundan karlanyor. Yani patronlar, içilerin isiz kalnca yararlanaca
ödenee el koyuyorlar. çilerin parasyla içilerin
ücretlerini ödüyor ve tüm bu sürede içileri bedavadan çaltryorlar. “Ksa çalma ödenei”
alan bir fabrikada çalan içi, aslnda isiz kalnca alaca isizlik ödeneini alm oluyor. Patronlar, bizler
için oluturulmu fonu yamaladktan ve kârlarna kâr
kattktan sonra bizleri isizlik bataklna itiyorlar.
Kardeler!
Krizin bandan bugüne kadar 1 milyondan fazla içi iten atld ve ne yazk ki, örgütsüzlükten dolay çounluk, boynu bükük bir ekilde evlerinin yolunu tuttu. Ama evlerinin yolunu tutmayanlar da var! Tekel içileri boyun emediler ve küçümsenmeyecek kazanmlar elde ettiler, mücadeleleri devam ediyor. Akkardan, Esenyurt Belediyesi, Çemen Tekstil, Tari ve daha birçok iyerinde iten atlan içiler iten atmalara ve
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hak gasplarna boyun emediler, direnmeye devam
ediyorlar. ten atmalara,
açlk ve yoksullua itilmeye
sessiz kalmamalyz, boyun
ememeliyiz! Çaltmz
iyerlerinde sendikamz
varsa
sendikalarmz
mücadele yönünde harekete geçirmeliyiz! Sendikasz bir iyerinde çalyorsak, sendikalara
ve UD-DER gibi içi örgütlerine gitmeliyiz. ten
atlmalar karsnda birlemeliyiz! Sendikalarmz, ailelerimizi, çevre fabrikalardaki içi kardelerimizi mücadeleye çarmalyz!
Gün mücadele bayran yükseltme günüdür! Dayanma ve birlik olma günüdür! Srann bize gelmesini beklemeyelim! Patronlara kar mücadele bayran
yükselten, direnen içi kardelerimizle mücadeleyi ortaklatralm. Bu kavga hepimizin kavgasdr. Haklarmz korumak ve daha iyi koullarda çalmak ve yaamak istiyorsak, srann bize gelmesini beklemeden birlik olalm ve mücadele edelim. Güçlerimizi birletirelim, snfmzn gücünü patronlara bir kez daha gösterelim! 

Acil Taleplerimiz çin Mücadeleye!
Âten atmalar durdurulsun, i saatleri düürülsün, herkese i!
ÂÜcretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!
ÂHerkese i güvencesi salansn!
ÂSendikasz çaltrmaya son!
ÂAsgari ücret vergi d braklsn, vergiler patronlardan
kesilsin!
Âçilerin kredi kart, elektrik, su ve doalgaz borçlar
silinsin!
ÂElektrie, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yaplan
zamlar geri alnsn!
ÂGda fiyatlar ucuzlatlsn!
ÂEv kiralar dondurulsun!
ÂEmekçilere parasz salk, eitim, konut ve ulam!
ÂPatronlarn muhasebe defterleri içilere açlsn!
Üretimde içi denetimi!
ÂKriz gerekçesiyle kapatlan veya tensikata urayan
fabrikalar içilerin yönetimine!
Âsizlik sigortas fonu içi yönetimine!
Âsizlik sigortas ödenei i buluncaya kadar ödensin!
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 Saatleri Ksaltlsn!
Herkese  ve nsanca Yaama Hakk!
çi kardeler!
epimiz gün geçtikçe uzatlan i saatlerinden hakl
olarak ikâyet ediyoruz. Gece gündüz demeden youn bir tempoyla üç kuru paraya, bitkin düene kadar
çaltrlyoruz. Birçoumuz artk tezgâh banda sabahlyor.  saatleri uzadkça brakalm insan gibi yaamay,
e ve çocuklarmz, komu ve akrabalarmz unutur olduk.
Ama patronlar snf 8 saat çalmamz dahi az buluyor. Onlara göre içiler 10 saat, hatta 12 saatten fazla
çalmal! Zaten çoktandr birçok sektör ve iyerinde 8
saatin çok üstünde çalma yaptrlyor. Çalma saatleri
fiilen 10-12 saatin üzerine çkm bulunuyor. Öyle ki üç
vardiya halinde 8 saat çalma neredeyse ortadan kalkyor ve bunun yerini 12 saatlik çalma döngüsü alyor.
Böylece 8 saatlik yasal çalma hakk fiilen içilerin elinden alnm oluyor. Patronlarn amac yasa düzeyinde de bu
u
hakk ortadan kaldrmaktr.
Karn tokluuna uzun saatler boyu
u
çalmak kölelik deil de nedir? Bunndan dolay biz içiler, i saatlerinin aci-len ksaltlmasn istiyoruz. Her içinin
insanca yaayabilecei bir ücret talep
ediyoruz. Ücretlerimiz düürülmeden,
i saatleri ksaltlmal ve vardiya says
arttrlmaldr. Bizler ömür boyu çalt-mz halde, ne dinlenebiliyoruz ne tatil
atil
yapabiliyoruz. Uzun saatler boyu çalmak
mak
bedenimizi yoruyor, ruh salmz sakatlyor. Bir robot gibi, bir makine gibi fabrikann dört duvar
içinde ömrümüz geçip gitsin istemiyoruz. yeri dnda
baka bir yaam olduunu biliyoruz ve insanca yaamak
istiyoruz.
 saatlerinin ksaltlmasn talep etmemiz hayalcilik
mi? Bilim ve teknolojinin olanaklar i saatlerinin ksaltlmasn ve herkese i olana salanmasn mümkün klyor. Böylece toplumda isiz kimse kalmaz. Üretim kapasitesi 100 yl öncesiyle karlatrlamayacak oranda artmtr. Artk bir otomobili üretmek, bir kuma dokumak
veya elbise haline getirmek saniyeler içinde mümkün
hale gelmitir. Otomobil firmalarnn üretim bandndan
her 80 saniyede bir araba çkarmakla övünmeleri bunun
kantdr. Hiç kimse içiliin verimsiz olduunu, içilerin
tembel olduunu ileri süremez. Gözünü kâr hrs bürüyen patronlarn az sayda içiyle, çok ama çok büyük
miktarlarda üretim yaptrdn kendi çaltmz fabrikalara bakarak görebiliriz.
 saatlerinin düürülmesi, toplumsal bir sorun olan
isizlii de çözecektir. Ne var ki bizler, ne i saatlerinin ksaltlmasn ne de isizliin önlenmesini patronlardan

H

no: 24 • 15 Mart 2010 • içi dayanmas

bekleyebiliriz. çi snf yasal 8 saatlik çalma hakkn
patronlarn iyi niyetiyle kazanmad. 1886 ylnda bütün
dünyada içiler i saatlerinin 14-16 saatten 8 saate düürülmesini, patronlarn ve o günkü yasalarn her türlü
engeline ramen baarmlard. Yani 8 saatlik çalma
hakkn snfmzn önceki kuaklar büyük mücadeleler
vererek kazanmlard.  saatlerinin düürülmesi için öncelikle örgütlenmi, bütün fabrikalarda bu talebi dillendirmi ve patronlardan bu hakk almak için smsk kenetlenmilerdi. Mitinglerle, yürüyü ve grevlerle 8 saatlik
çalma hakkn bütün dünyaya ilan etmilerdi. 8 saatlik
çalma hakknn ban çeken Amerikal içi kardelerimizin slogan uydu: “8 Saat Çalma, 8 Saat Uyku,
8 Saat Canmz Ne sterse!”
Kardeler!
Bilim ve teknolojinin geldii düzey bugün i saatlerinin 4 saate düürülmesini fazlasyla olanakl hale getirmitir. Ücretler düürülmeden ve hatta ücretlerde art yaplarak
çalma saatlerini 4 saate düürl
mek
m mümkündür. Böylece dünya genelinde
isiz olan yüz milyonlarca içi
n
isizliin pençesinden kurtularak üretime katlm olacaktr. Peki, patronlar
i saatlerinin düürülmesine, isizlere
i bulunmasna niye kar çkyorlar?
Çünkü insanlarn isiz, aç ve sefil kalmas
onlarn umurunda deildir. Onlar
m
yalnzca
kârlarn büyütmeyi düünüyorya
lar. Yani patronlarn kârlar dümesin diye
milyonlarca içi gece gündüz çalyor ve milyonlarca içi
isizlik girdabnda bouuyor. Milyonlarca insan açln,
hastaln ve sefaletin kucanda yaam sava veriyor.
te kapitalizm budur.
Tüm bu olanaklara ramen, patronlar çalma saatlerini azaltmak yerine, tam tersine, 10-12 saate çkartm
bulunuyorlar. Bunun nedeni bellidir. Biz içiler örgütlü
deiliz ve haklarmz için mücadele vermiyoruz. Örgütsüz olduumuz için, snf kardelerimizin on yllar önce
kazand 8 saatlik çalma hakkna bile sahip çkamyoruz. Eer tez elden örgütlenip mücadele etmezsek patronlar 10-12 saatlik çalma düzenini yasalatracaklar.
Ama örgütlenip mücadele edersek 8 saatlik çalma hakkmz koruyabilir ve hatta i saatlerinin daha da aa
çekilmesini ve herkese i salanmasn kabul ettirebiliriz.
 Saatleri Düürülsün!
Herkese !
Herkese nsanca Yaanacak bir Ücret!
Fiziki ve Manevi Ypranmaya Kar Herkese
Yeterli Dinlenme Hakk ve Serbest Zaman!
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Akkardan İşçilerinin Çağrısı!
Direnişteki Akkardan İşçileri

D

ostlar! Bizler, Gebze’de bulunan Akkardan fabrikasından atılan işçiler olarak, hepimizi bekleyen
bir tehlikeye işaret etmek istiyoruz. Kriz gerekçe gösterilerek 2009 Şubatında işyerimizde “kısa çalışma uygulaması” başlatılmıştı. Hiçbir arkadaşımızın işini kaybetmemesi şartıyla bunu kabul etmiştik. İşyerimizde
kısa çalışma uygulaması, altışar aylık iki dönem halinde uygulandı. 2010 Şubatı sonunda bu uygulama son
bulacaktı. Patron verdiği sözleri hiçe saydı ve ay sonunda 109 işçiyi kapının önüne koyarak işsizliğin kucağına itti.
Önce bizleri bir aylık ücretli izne çıkaran patron, ardından işten atılma tebligatlarını noter kanalı ile evlerimize yolladı. Bu şekilde hem fabrikada çalışmaya devam eden işçi kardeşlerimizle hem de işten atılan diğer işçilerle bir araya gelmemizi engellemeye çalıştı.
Böyle bir oldu-bittiyle karşılaşan bizler, tabii ki bu haksızlığı kabul etmedik ve bir araya gelerek en doğal
hakkımız olan çalışma hakkımızı savunmak için direnmeye karar verdik.
İlk iş olarak komitelerimizi oluşturduk. Bu saldırının
aynı zamanda sendikayı tasfiye etme amacı taşıdığı bilinciyle mücadelemize başladık. Bu saldırıların sadece
bizim işyerimizle sınırlı olmadığının ve olmayacağının
farkındaydık. Örneğin, bizim hemen ardımızdan Isuzu
fabrikasından 220 işçi arkadaşımız aynı saldırıyla yüz
yüze kaldı. Peşinden Tariş
te çalışan 600 işçi kardeşiTariş’te
miz de aynı akıbetle karşılaştı. Patronların derdi, iki
dönem kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp
sonra da işçileri kapının önüne koymakmış!
İşçi sınıfı olarak, sıranın bize gelmesini beklemek-
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sizin hazırlıklara girişmeli, krizi kendileri için bir fırsata
çevirmeye çalışan patronlara karşı tek vücut olarak
mücadele yürütmeliyiz. Ancak bu şekilde krizin faturasının bize çıkarılmasını önleyebiliriz. Kısa çalışma ödeneği kullanan patronlar, işsizlik sigortası fonunda biriken paralarımızı gasp ederek işçilik maliyetlerini düşürdüler ve kârlarını arttırdılar. Şimdi de bizleri işten
atarak yerimize daha düşük ücretlerle çalıştırabilecekleri yeni işçiler almak istiyorlar. Ya da henüz işten atmadıkları işçilere sıfır zam dayatıyor ve karşılığını ödemeyecekleri fazla mesailere zorluyorlar. Hiçbir patron
yüksek kârlar elde ettiği yıllar boyunca bizlere fazladan
ödeme yapmadı. Şimdi ise zararlarını bizim sırtımıza
yıkmaya hakları yok. 2003’te bu fabrikayı Sabancı
Holding’den satın alan patron, 2008 yılında, sırtımızdan kazandıkları ile yine Sabancı Holding’den
Bossa’yı satın aldı. Bir de karşımıza geçmiş krizi gerekçe göstererek bizleri kolayca işsizliğe terk edebileceğini
sanıyor.
Akkardan, Isuzu ve Tariş işçisine yapılan bu saldırılar, yarın diğer fabrikalarda da gündeme gelecektir.
Eğer patronlara gerekli tepkiyi gösteremezsek kaçınılmaz olarak sizler de benzer sonuçlarla karşılaşacaksınız. Bu yolla patronlar aynı zamanda sendikal örgütlülüğü tasfiye etmek istiyorlar. Patronlar tarafından yürütülen bu saldırılar, ne tek bir işyerine ne de tek bir sendikaya yöneliktir. Bu saldırılara karşı militan bir ruhla
mücadele yürütmeliyiz. Tüm sendikaları göreve çağırıyoruz! Tekel işçilerinin başlattığı mücadeleyi yükseltme
sırası bizde! Gün birlik olma günüdür! Gün mücadele
günüdür! Gün sınıf dayanışmasını örgütleme günüdür!
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Tari’te çi Kym
Tekel çilerinin
Mücadelesi Sürüyor ve Direni
ari’e bal Çili iplik fabrikasnda 600 içi iten atld.
T
Tten atma gerekçesi ise kriz! Ksa çalma ödenein-

ekel içileri Ankara’daki direnilerine 78. gününde geçici bir süreliine ara verdiklerini
açkladlar. Direni çadrlarn sökme kararn Tek
Gda- yöneticileri ald. 2 Mart günü Mustafa
Türkel, sendikaclarn ald karar direni alannda
açkladnda, içilerin bir bölümü “çadrlar kalacak, direni sürecek” sloganlaryla kendilerine dayatlmak istenen karara tepki gösterdiler.
Tekel direniçisi içiler, çadrlarnn sökülmesinin
burukluunu, bir içi kardelerinin trafik kazasnda
hayatn kaybetmesinin acsn ve Dantay’n
4/C’ye bavuru süresini uzatma kararnn sevincini
bir arada yaadlar. Dantay’n iptal kararyla birlikte içiler, “kazanna kadar” mücadeleye devam
etme kararlln bir kez daha açkladlar. 3 Mart
günü direniçi kadn ve erkek içiler sendikaclarn
ald karar dorultusunda, geldikleri illere geri
döndüler. Sendikann bundan sonraki eylem takvimine göre, içiler 1 Nisan günü bin kiiyle yeniden
Ankara’da buluacak ve yeni eylem kararlarn
açklayacaklar.
Yaadklar kentlere geri dönen içiler eylemleriyle hükümeti protesto etmeye devam ediyorlar.
Mu’ta AKP Genel Bakan Yardmcs Abdulkadir
Aksu yumurta atlarak protesto edildi. Tekel içileri
Adana, stanbul, zmir gibi ehirlerde süren grev ve
direnileri ziyaret ediyorlar. 1 Nisan gününe kadar
bo oturmayacaklarn ifade eden Tekel direniçisi
içiler, 78 günlük eylemin muhasebesini yapmak
ve Ankara’ya daha güçlü dönmek istediklerini
ifade ediyorlar. Konutuumuz Tekel
el içileri,
“en büyük eksikliimiz iyi bir hazrlkk yapmadan, bir içi komitemiz olmadan, sürece
ürece müdahale edebilecek iller arasnda bir koordinasyon salamadan mücadeleye girimekti”
ekti” dediler.
Direniçi içiler “sendika biziz” diyorlar ve uzlamac anlayla hareket eden sendikaclar eletiriyorlar. Direniçi içiler bundan sonraki süreçte inisiyatifi ele alarak, direniin kaderi hakknda söz sahibi
olacaklarn belirtiyorlar.
Daha öncesi bir yana, 2 yl boyunca sendika yöneticilerinin sürdürdüü kahredici suskunluun
ardndan, Ankara’da 78 gün boyunca direnen Tekel içileri, mücadele edildiinde nelerin baarlabileceini ortaya koydular. Tekel direniinin baars için, bütün içilerin dayanma ve mücadeleyi hep
beraber yükseltmesi gerekiyor. 
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den yararlanma süresinin dolmasyla 1 Mart günü fabrikaya gelen 600 içi, fabrikann tasfiye edildiini ve iten
çkarldklarn örendiler. çiler sabah iba yapmak için
gittiklerinde karlarnda polisi buldular. çilerin fabrikaya
girmelerine polis izin vermedi. Ksa süren gerginliin ardndan, içiler fabrikann konferans salonunda toplandlar
ve burada bir deerlendirme yaptlar. Sürekli eylem karar
alan içiler, haklarn alncaya kadar mücadele edeceklerini ilan ettiler. yerinde örgütlü olan TEKSF sendikas yöneticileri de içilerin yannda olduklarn açkladlar.
çilerin balatt direni sürerken, Ankara’dan çadrlarn söküp zmir’e gelen Tekel içilerinin ilk ura yer de
Tari oldu. Büyük bir cokuyla kucaklaan Tekel ve Tari
içileri hep birlikte direni mesaj verdiler. Patronlar ve
devlet krizin faturasn içilere kesmeye devam ederken isizlik ç gibi büyüyor. Ksa çalma ödeneinden yararlanan fabrikalar, bu hakkn dolmasyla birlikte içileri toplu
olarak kapnn önüne koyuyor. Uzlamac sendikaclar ise,
ksa çalma ödeneinin sonunda içi kym yaanacan
bildikleri halde bu temelde içileri bilgilendirip bir hazrlk
yapmyorlar. çileri mücadeleye çarmyorlar. Saldrlarn hz kazand bu dönemde, Tekel, Akkardan, Tari gibi
örnekler, içi snfnn taban örgütlülükleri araclyla bir
araya gelerek sendikalar mücadeleye zorlamasnn ve
patronlarn karsna dikilmesinin yakc zorunluluunun
en yakn ispatdr. 
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çi Mücadeleleri Sürüyor
Türkiye’nin birçok ehrinde irili ufakl birçok grev ve direni devam ediyor. Patronlarn içilerin haklarna dönük giritikleri
saldrlara ve hak gasplarna kar, içiler bütün olumsuzluklara ramen direnmeye devam ediyorlar.

Belediye çileri Direniyor
ten atlan Esenyurt Belediyesi içileri, belediye
önündeki direnilerine devam ediyorlar. çilerin sendikalama hakkn yok etmek isteyen belediye yönetimi, içilere bask yaparak sendikadan istifaya zorluyor.
stifay kabul etmeyen içileri belediye yönetimi keyfi
nedenlerle iten atyor. e iade davasn kazanan 7 içinin ie geri dönmesinden hemen sonra, belediye yönetimi yeni bir tensikat dalgas balatt. Ve iten atlanlarn says 41’e yükseldi. çiler sonuna kadar mücadele edeceklerini söylüyorlar ve 28 Mart Pazar günü
saat 13.00’da Esenyurt’ta düzenleyecekleri mitinge
hazrlanyorlar. Bütün snf dostlarndan mitinge güç
vermelerini bekliyorlar. Sendikaszlatrma, iten atma
ve taeronlatrma saldrlar belediyelerde artyor.
Ataehir Belediyesi’nde çalan Genel- üyesi içiler
de, hak gasplarna kar greve hazrlanyorlar.

Deri çileri Kazand
Deri- sendikasna üye Ada Deri’de çalan 4 içi,
patronun iten çkarma saldrsna direnile karlk
verdi. Direnen içilere sendikalarndan ve içi örgütlerinden destek eksilmedi. Ada Deri’de çalan içilerin
de destei gelmeye balaynca patron ksa zamanda
geri adm atarak içileri yeniden ie ald. Ada Deri içileri, Tuzla deri havzasnda küçük ama önemli bir baar elde ettiler.

Tekstil çileri Direniyor
Çemen Tekstil içilerinin grevi 12 Ocaktan bu yana
tüm basklara ramen Gaziantep’te sürüyor. DSK/
Tekstil Sendikasna üye olan içilerin grevleri yaklak
iki aydr devam ediyor. Polis içilerin grev çadr kurmasna izin vermiyor ve patronun yasad ekilde içi
çaltrmasna, yani grev krcl yapmasna göz yumuyor. stanbul Arnavutköy’de
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bulunan 60 Cano Tekstil içisinin hak alma mücadelesi de sürüyor.

Metal çileri Direniyor
Metal ikolunda, özellikle de Birleik Metal- sendikasnn yürüttüü grev ve direniler devam ediyor.
Otomotiv yan sanayinde patronlarn sendika dümanl krizle birlikte hz kazand. Bursa’da Asemat,
zmir’de Eko Depar ve Mahle-Mopisan, Düzce’de Nema Makine, Çorlu’da Daiyang, Gebze’de Akkardan
ve stanbul’da Sinter Metal içilerinin direnileri sürüyor.

Nakliyat çileri Direniyor
Nakliyat sektöründe TÜMTS ve Nakliyat- üyesi
içilerin mücadeleleri devam ediyor. Balnak Lojistik’te
çalan içiler Nakliyat- sendikasna üye olduklar
için, Azim Kargo içileri de TÜMTS’e üye olduklar
için iten atlmlard. Göçmen içilerin çaltrld, i
güvenlii ve sigorta hakknn olmad nakliyat sektöründe içilerin mücadelelerinin baarya ulamas çok
önemlidir.

naat çileri Direniyor
Marmaray projesinde çalan ve haklarn alamayan içilerin mücadelesi sürüyor. Taeron irketin bürosunu igal eden içiler, ayrca çeitli eylemler yapyorlar. 10 Martta Taksim’de bir yürüyü gerçekletiren
içiler, haklarn alana kadar mücadele devam etmekte
kararllar.
Devam eden grev ve direnilerde içiler sendikaclarn ilgisizlii, dayanma eylemlerinin yetersizlii, polisin ve mahkemelerin engellemeleriyle bouuyorlar.
Bir de buna maddi olanakszlklar ekleniyor. Oysa mücadelelerin kazanmla sonuçlanmas için sendikalarn
üzerlerine düen görevleri yapp dayanmay büyütmeleri gerekiyor. Ayrca süren direnilerin ortaklatrlmal ve güçlendirilmelidir. 
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DÜNYA Ç HAREKETNDEN

Yunanistan çi Snf Krizin Faturasn Reddediyor!
A

vrupal içi kardelerimiz sermayenin saldrlarna
hayat durduran grevlerle yant veriyorlar. Almanya,
Fransa, Portekiz, spanya ve Yunanistan’da pe pee yaanan grevlerde, içi snf sermayenin saldrlarna sessiz
kalmayacan haykryor. Özellikle Yunanistan’da yaanan grevler, içi snfnn gücünü ortaya koymas bakmndan çok önemlidir.
PASOK hükümetinin krizin faturasn içilere kesme
planlarn açklamasnn ardndan Yunanistan içi snf
birbiri ardna kitlesel grevler ve protesto gösterileri düzenliyor. Hükümetin planlar arasnda, kamu çalanlarnn maalarn dondurmak, ikramiyeleri kaldrmak, vergi
oranlarn arttrmak, ek vergiler uygulamak, emeklilik
yan yükseltmek gibi içi snfna yönelik saldrlar yer
alyor. çi snf ise “Biz kurban deiliz, krizin faturas
zenginlere!” diye haykrarak, hükümetin planlarn hayata geçirmesine sessiz kalmayacan gösteriyor.
10 ve 24 ubatta gerçekletirilen genel grevler Yunanistan’da yaam gerçek anlamyla felç etmiti. Ancak bu
grevlerden yeterince ders almam olacak ki, Papandreu
hükümeti Mart ay banda saldr plannn maddelerini
somutlayarak ilan etti. Bunun üzerine on binlerce içi
yeniden sokaklara döküldü. çi kitlelerin patlayan öfkesi
karsnda, ülkenin en büyük iki sendikas olan Kamu
Çalanlar Konfederasyonu (ADEDY) ile çi Sendikalar
Federasyonu (GSEE), daha önce 16 Martta gerçekletireceklerini duyurduklar genel grevi 11 Marta çekmek
zorunda kaldlar.
11 Marttaki greve 2 milyondan fazla içi katld. Genel grev süresince toplu tama tümüyle durdu, hastanelerin yalnzca acil servisleri çalt, okullar kapand, devlet daireleri hizmet vermedi. Grev günü gazeteler çkmazken, hava ve deniz ulam da durduruldu. Selanik
ve Atina’da gerçekletirilen yürüyülere on binlerce içi
katlrken, polisin bir bölümü de greve destek verdi ve
göstericileri alklarla selamlad. Türkiye’deki “çevik kuv-

vet” benzeri polis timleriyse bakent Atina’da protestocu
içilere biber gazlaryla saldrd.
Yürüyü boyunca kendi taleplerini haykran içilere
örenciler de destek verdi. Emekçiler, binalara astklar
pankartlarla grevcilerin yannda olduklarn gösterdiler.
Bir binaya aslan pankartta yazl u slogan, Yunanistan
içi snfnn saldrlar karsndaki direni kararlln da
özetliyordu: “Daha fazla fedakârlk yok, savaa kar sava!” Yunanistan içi snf sermayenin saldrlara
boyun emeyerek ve direnme iradesi göstererek
tüm snf kardelerine yol gösteriyor. 

Banglade’te 21 Tekstil çisi Yanarak Can Verdi
B

anglade’te bir tekstil fabrikasnda çkan yangnda
14’ü kadn olmak üzere en az 21 içi öldü, 30 içi
yaraland. 25 ubatta meydana gelen yangnda, içiler
kaplar kilitli olduu için içerde mahsur kaldlar. Youn
dumandan dolay nefes alamayan içiler kaçacak yer
bulamadlar ve zehirlenerek alevler arasnda can verdiler.
Gazipur bölgesindeki bu fabrikada sveç moda zinciri H&M için kazak ve hrka üretiliyordu. Katliamn ardndan H&M hemen kendini aklamaya giriti. Firma
adna yaplan açklamada utanmadan unlar söylendi:
“Bildiimiz kadaryla bu korkunç kaza kötü çalma koullarndan ya da yetersiz güvenlik önlemlerinden kaynaklanmamtr.”
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Tekstil sektöründe çou kadn olmak üzere yaklak
2 milyon içinin çalt Banglade’te içiler bu dram
ilk kez yaamyorlar. Dünyann konfeksiyon atölyesi
olarak adlandrlabilecek olan bu ülkede, çalma koullar son derece kötü, i güvenlii önlemleri alnmyor ve
gerekli denetimler yaplmyor. Bu yüzden, 1990 ylnda
240’tan fazla tekstil içisi hayatn kaybetti. 2006’da yine bir tekstil fabrikasnda çkan yangnda 54 içi öldü,
100’den fazlas yaraland. Fabrika sahibinin derhal tutuklanmasn ve ölen içilerin ailelerine ve yaralanan içilere tazminat ödenmesini talep eden sendikalar, üç
günlük yas ilan etiler. Ayrca sendikalar güvenli çalma
koullar için de bir kampanya balattlar. 
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Akkardan Direniine UD-DER Destei
F

abrikalar önünde iten çkarldklar günden bu
yana direnen Akkardan içilerine, direnilerinin
18. gününde UD-DER’li içiler olarak bir dayanma
ziyareti düzenledik. Gebze ve stanbul’dan otobüslerle
gelen UD-DER üyesi içiler, direni alanna “Atlan
çiler Geri Alnsn”, “Akkardan çisi Yalnz
Deildir” sloganlar eliinde yaptklar yürüyüle girdiler. Bu ziyarete ESP, ÖDP, Kristal-’te örgütlü Cam
Elyaf ve Duravit içileri, Petrol- ve Emekli-Sen temsilcileri, Tuzla deri ve tersane içileri, E-Kart’ta direnite olan, ABB, Bayer, Bilkar, Yapteknik fabrikalarnda
çalan içiler de destek verdiler.
Havann soukluu, içilen çaylar ve içilerin kaynamasyla yok oldu. Bir Akkardan direniçisi, hazrlanan platformdan ziyaretçi içileri selamladktan sonra,
Kemal Türkler Eitim ve Kültür Vakf adna Sebahat
Türkler’in Akkardan içilerine gönderdii dayanma
mesajn okudu. Ardndan söz, Akkardan Direni Komitesi adna Bayram Ylmaz’a verildi. Patronun iten
atma saldrsna 10 ubattan bu yana direnile karlk
verdiklerini belirten Ylmaz, “henüz yolun bandayz,
direniten ve içi snfnn mücadelesinden öreneceimiz çok ey var” dedi. “Bugün iki mutluluu bir arada
yayorum, ilk olarak Akkardan’da direniçi bir içi
olarak onurumla direnmekten, ikinci olarak da UDDER’li bir içi olmaktan mutluluk duyuyorum” sözleriyle dile getirdi duygularn. Patronun kriz bahanesine
inanmadklarn söyledi ve “hakkmz olan almay örenmeli, i, onur ve insanlmz için direnmeye devam etmeliyiz” diyerek konumasn bitirdi. Direni
alan, Bayram Ylmaz’n konumasn “Birleen çiler
Yenilmezler” slogan ile destekledi.
UD-DER adna bir kadn içi söz ald ve duygularn öyle dile getirdi: “12 yl evvel bir direni yaadm,
12 yl sonra bugün yine bir direniteyim. Bunun bir
tek nedeni var: lk direniimde UD-DER’i var eden çi Öz Eitim Gruplarnn yapt bir ziyarette onlarla
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tanmamdr. lk direniime, 4 aylk çocuumu evde
brakarak katlyordum. imdi olum 12 yanda ve
burada yanmda. çi elerine sesleniyorum. Çocuklarnzn gelecei için direnie destek olun, Akkardan’da
eleriniz ve çocuklarnzla birlikte, yan yana olursak
kazanabiliriz.”
Direniçi aileleri adna söz alan Zekiye Ylmaz, “Bir
içi ei olarak daima direniçi içilerin yannda olacam! UD-DER Kadn Komisyonu ile beraber direniçi
içilere ev ziyareti yapyoruz. çi eleri bir araya gelmeli. Akkardan patronu sadece 97 içiyi deil 97 aileyi iten atm oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadnlar
Gününden ders alacaz. Kazanana kadar mücadele
edeceiz. Hakl mücadelelerinde elerimizin, çocuklarmzn yannda yer almalyz” dedi.
Etkinliin devamnda UD-DER Müzik Grubu, içi
arklar, türküler ve marlarla direni yerini bayram
yerine çevirdi. Dinletinin ardndan direniçi bir içi çocuu ile 620 gündür grevde olan E-Kart içisi birer konuma yaptlar. Konumalarn ardndan UD-DER çi
Tiyatrosu, Hamdolsun Örgütlüyüz adl oyunu sergiledi.
UD-DER, dier direnilere olduu gibi Akkardan
direniine de destek olmaya devam ediyor. Akkardan
içilerinin ie geri dönme mücadelesi, iten atlan, zorunlu izinlere çkartlan ve ksa çalma ödeneine
mahkûm edilen içilere önemli bir örnek tekil ediyor.
Bölgede birçok fabrikada uygulanan benzeri saldrlar
geri çevirmenin yolu Akkardan içilerinin yükselttii
direni bayran sahiplenmekten geçiyor. çilerin,
içi ailelerinin, sendikalarn, içi örgütlerinin
ve bütün snf dostlarnn dayanma içine girmesi gerekiyor. Patronlarn saldrs bugün Akkardan içilerine, yarn hepimizedir. Eer bizler Akkardan
direniini sahiplenir ve desteklersek, kazanan hem Akkardan içileri hem de bizler olacaz. 
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UİD-DER’de Emekçi Kadınlar Şenliği

Ma Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anMart
ma
mak üzere derneğimizin bütün temsilciliklerinde “Emekçi
“Em
Kadınlar Şenliği” gerçekleştirildi.
Kadınıyla erkeğiyle
e
patronlar sınıfına karşı mücadele
yürüten işçi kardeşlerimiz, bu etkinlikte de bir kez daha
mücadele duygularını
d
tüm dostlarımızla birlikte paylaştılar. Emekç
Emekçi kadın kardeşlerimiz mücadelenin simgesi
olan kızıl kara
karanfillerle karşılandılar.
Etkinliklerimiz, dernek faaliyetlerimizin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi ve dernek adına yapılan konuşmalarla başladı. Dernek temsilcilerimiz yaptıkları konuşmalarda, emekçi kadınların her alanda ezildiklerine değinerek örgütlenme ve mücadele çağrısı yaptılar.
UİD-DER Müzik Grubunun söylediği marşlar ve türküler eşliğinde etkinliğimiz devam etti. İşçi kardeşlerimiz
duygularını ve düşüncelerini Sınıf Kürsüsünde dile getirdiler. Kadın işçiler, kadın olmalarından dolayı işyerlerinde ve yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunları

anlattılar. Kadınların yaşadığı esas sorunların erkeklerden değil kapitalist sistemden kaynaklandığını, kadınların ezilmesine kapitalizmin yol açtığını vurgulamaları önemliydi. Bir işçi kadın, UİD-DER’le
mücadeleye atılan eşinin nasıl değişime uğradığını, birbirlerine olan ilgi ve sevgilerinin nasıl arttığını gururla
anlattı. Genç işçi kadınların, annelere seslenerek, çocuklarını mücadeleden alıkoymamalarını, mücadele eden
kadınların özgüveninin arttığını ve UİD-DER’in güven
veren büyük bir okul olduğunu söylemeleri anneler üzerinde de etkili oldu. Ve annelerin de peşpeşe kürsüye çıkarak kadın ve erkeklerin eşit olması gerektiğini, kadınların bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini söylemeleri ve
kadınlara saygı duyulmasını istemeleri oldukça anlamlıydı. 60-65 yaşlarındaki annelerimizin kürsüye çıkma cesareti göstererek bu şekilde konuşmaları herkesi çok etkiledi ve büyük alkış aldı. Etkinliklerimiz, söylenen şarkılar
ve çekilen halaylarla sona erdi. 

İşçi Dayanışması Direniş İşten Atmalara
Çadırlarında ve Fabrikalarda Boyun Eğmeyelim!
B

ültenimiz İşçi Dayanışması’nı fabrika önlerinde,
işçi mahallelerinde ve direniş alanlarında işçi
kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan mücadele deneyimlerini
tüm işçilere ulaştırmayı amaçlayan bültenimizin bu
sayısını Ankara’da Tekel işçilerine ve Tuzla’da
Tersane işçilerine de ulaştırdık.
Tekel işçileri için direnişlerinin 68. gününde başlayan ve iki gün devam eden Tekel İşçileriyle Dayanışma Nöbeti boyunca bütün direniş çadırlarına bültenimizi ulaştırdık. Tekel işçilerinin mücadelesi her çadırı
adeta ısıtmıştı. Yaptığımız sohbetlerde yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini aktardılar. Bizler de yürüttükleri mücadelenin işçi sınıfı için çok önemli olduğunu, dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşanmakta olan mücadelelerin ortaklaştırılması gerektiğini
ifade ettik.
Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan RMK tersanesi önünde yaptığımız dağıtımda, birçok tersane işçisiyle sohbet etme olanağımız oldu. Dok Gemi-İş’te
örgütlü olan işçi kardeşlerimiz, ücretlerine yapılan
yüzde 4’lük zamdan hiç memnun olmadıklarını, sendikalı oldukları halde birçok işçi arkadaşlarının işten
çıkarıldığını anlattılar.
Patronlar sınıfı işçi kardeşlerimize pervasızca saldırıyor. Amaçları bizi krizin faturasını sessiz sedasız
ödemeye razı etmek. Oysa bizler sadırılara engel olmak istiyorsak, her alanda birleşmeli ve mücadeleyi
büyütmeliyiz. 
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İ

şçileri bilinçlendirmeye ve örgütlü bir güç haline getirmeye çalışan derneğimiz, tüm temsilciliklerinde “İşten
Atılmalara Karşı Neler Yapmalıyız?” seminerleri gerçekleştirdi. Pek çok sektörden işçinin katıldığı etkinliklerin ilk bölümünde yasal haklarımızın neler olduğu madde madde
anlatıldı. İşten atılma durumunda neler yapmak gerektiğini
hem sunucularımız hem de daha önce işten atılan arkadaşlar dile getirdiler. “Aramızda hiç işten kovulan oldu mu?”
sorusunun cevabını havaya kalkan eller yanıtladı, salonunun %90’ı daha önce işten atılmıştı.
Yasalara göre patronlar işçiyi kafasına göre işten çıkartamaz. Ama çıkarmıyorlar mı? Evet, çıkarıyorlar. Peki nereden alıyorlar bu hakkı? Elbette ki işçilerin örgütsüzlüğünden! İş yasasına göre, patronun işçiyi işten atması için, işçinin ona küfretmesi, işyerinden bir şey çalması, makinelere
zarar vermesi vb. gerekiyor. Oysa birçok işçi arkadaşımız
işten atılmıştı ve hiçbirinin atılış sebebi bu gerekçeler
değildi. İşsiz kalmamızın, tazminatımızı ve bütün haklarımızı patronlara bırakıp boynumuzu büküp gitmemizin sebebi örgütsüz oluşumuz ve haklarımızı bilmiyor olmamızdır. Bunları bilmek gerekiyor. Ama daha da önemlisi örgütlü olmak gerekiyor.
UİD-DER’in hazırladığı etkinlikler biz işçilerin haklarını
öğrenmesine, işçilerin deneyimlerini birbiriyle paylaşmasına ve örgütlenmeye güç veriyor. Etkinlikleri
bizzat işçiler hazırlıyor. Bütün işçi kardeşlerimizi UİDDER’in çalışmalarına davet ediyoruz. Biz işçiler güçlerimizi
birleştirmeli, sınıfımızın kurtuluşu için birlikte mücadele etmeliyiz. 
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8 Mart ve Kadn çilerin Sorunlar
Bostanc’dan bir kadn içi
erhaba, kadn ve erkek içi kardelerim. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadnlar Günü’nün yüzüncü yl
kutlanyor. 8 Mart vesilesiyle sizlere seslenmek ve kadnlarn ortak sorunlarn paylamak istiyorum. Ben metal
sektöründe çalan bir içi kadnm. Yllardr da fabrikalarda içilik yapyorum. Ayn zamanda bir anneyim.
Dolaysyla sorumluluklarm ve i yüküm biraz daha ar.
Anneyim dedim, evet ama anne olma duygusunu bile
tam olarak yaayamadm diyebilirim. Çünkü çocuum
henüz 2,5 aylkken tekrar ie balamak zorunda kaldm.
Kim istemez ki çocuunun yannda olabilmeyi, bebekliinin her bir ann birlikte yaayabilmeyi.
yabilmeyi. Ama biz içi
kadnlarn böyle bir “lüksü” yok.
k. Bizler de elerimizle
birlikte çalmak zorundayz. Asgari
sgari ücretin ne kadar
olduunu her birimiz biliyoruz.. Böyle bir ücret ile
bir evin giderlerini karlayabilmek
ilmek mümkün mü?
Bu nedenle de doum sonras ücretli olan 1,5 aylk
iznimizi kullandktan hemen sonra iba yapmak
zorunda kalyoruz. Ya da 6 aylk
k
ücretsiz izin alabiliyoruz. Ama
a
eve giren asgari ücretle 6 ay
idare edebilirseniz ve tabii
patronunuz size 6 ay izin vermeyi kabul ederse. Genelde
doum izninde olan kadnlar,
çocuk dünyaya getirmenin
cezasn isizlik olarak ödüyor-lar. Patron, doum sonrasnda
nda
günde 1,5 saat ücretli süt izni vermek
zorunda. Veya bu izinleri birletirerek haftada bir gün izin verebilir. Tabii ki bu patronlarn iine
gelmiyor ve izin vermemek için iimize son veriyorlar.
Ayn zamanda biz kadn içiler olarak patronlarn bu
kirli düzeninde iki kat daha eziliyor ve sömürülüyoruz.
Patronlarn sömürüsünün dnda, hayatn her alannda,
yani iyerinde, sokakta ve evde kadn olmamzdan kaynakl cinsiyet ayrmclna uruyoruz, ikinci snf insan
muamelesi görüyoruz. Bununla birlikte, iyerinde ve sokakta taciz ediliyor ve hakir görülüyoruz. Biz kadnlarn,
tüm bu hakszlklar ve çarpklklar görmemiz gerekiyor.
Hangi içi kadn arkadamz bu sorunlar yaamyor ki?
Bu nedenle mücadelenin en ön saflarnda yerlerini almas gerekenler biz kadn içiler olmalyz. Erkeklerimizle
birlikte yan yana olmal, birlemeli ve birlikte mücadele
etmeliyiz. Bizim mücadeleye atlmak için o kadar çok nedenimiz var ki. Fabrikada içisin, eziliyor ve sömürülüyorsun, tacizlere maruz kalyorsun. Kadn olduun için
daha düük ücret alyorsun. Çocuk dourduun için isiz
kalyorsun. Konfeksiyonlarda üç be kurua, sigortasz
çaltrlyoruz. Bir de gözlere gözükmeyen bir i hayatmz daha var: Evlerimizde de çalyoruz. Yemek yap, çocuk büyüt, temizlik yap derken hayatmz katlanlmaz ha-

M
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le geliyor. Soralm kendimize: Ne anladk bu yaamdan?
Hangi gün kendimiz için bir eyler yapabildik? Çocuklarmzn gelecei için hangi uralarn içinde olduk?
Bizlere, 8 Mart Dünya Emekçi Kadnlar Günü’nü miras brakan Amerikal tekstil içisi kadnlar gibi mücadele
etmeliyiz. Bugün 8 saat çalma hakk varsa, geçmite
Amerikal kadn ve erkek içilerin, Rus ve Avrupal kadnlarn mücadelesi sayesinde var. Bugün iyerlerinde
her ne kadar uygulanmasa da kre hakkmz var. Bu hak
da geçmite verilmi mücadeleler sayesinde kazanlmtr. Ama bizlere braklan miras artramadmz gibi, elimizde olann gasp edilmesine de sessiz kalyoruz. Oysa
daha insanca yaam için bu
b mirasa sahip çkmalyz.
8 Mart’ yaratan kadn içiler,
bu miras bizlere braiç
kabilmek için bedel ödediler,
ödedil hayatlarn ortaya koydular. Biz kadn içiler, erkek
erke içilerle bir araya gelerek
güçlerimizi birletirmeli, var olan haklarmz korumal
ve yeni haklar alabilmek
için mücadele etmelialabi
yiz. Birlikte
taleplerimizi ortakB
latrmal,
omuz omuza vermelatr
liyiz.
liyiz Bizler çaresiz deiliz. Tüm
içiler
yan yana geldiimizde,
iç
isteyip
de baaramayacaist
mz
m hiçbir ey yoktur. Ben
bir kadn içi olarak, çocuumun ve insanln
gelecei için mücadele
etmeyi seçtim. Bizden
sonra gelecek içi kuaklarna, çocuklarmza brakacamz miraslar olmal. Soruyorum ne brakabileceiz çocuklarmza? Ama
mücadele edersek güzel bir dünya ve insanca yaanabilecek bir hayat brakabiliriz.
Bu ylki 8 Mart bizlere geçmiimizi yeniden hatrlatsn.
Hakl taleplerimiz için bir araya gelelim ve birlikte mücadele edelim.
Ö
Her iyerine, her mahalleye ücretsiz kreler
açlsn!
Ö
Doum sonras izinler artrlsn ve ücretli olsun!
Ö
Kadnlarn muayyen günlerindeki izin hakk
uygulamaya geçirilsin!
Ö
Çalma saatleri ksaltlsn, herkese i!
Evet, bir içi ve bir insan olarak bunlar istemem o kadar doal ki. Haydi, içi kardelerim. Sizler de isteklerinizi bu listeye ekleyin. Birletirelim umutlarmz, güçlerimizi ve birlikte mücadele edelim. Bunu yapmak zor deil.
Bunun için tek gerekli olan ey 3 iken 5, 5 iken 10, 10
iken 100 olabilmektir. Bizler de bunu yapabiliriz. Bizler
insan gibi yaamay hak eden insanlarz. Çünkü biz üreten, biz çalan ve biz var eden insanlarz. Kurtulu Yok
Tek Bana Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz! 
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FABRKALARDAN

Ankara’da çiler Çocuklarmzn
Mücadele Ediyor Gelecei Çalnyor
 Ankara’dan bir grup içi

 Esenyurt’tan bir kadn içi

M

11

erhaba. Bizler Ankara’da çalan sendikasz
içileriz. Patrona ve muhbirlerine kar mücadele ederek, UD-DER’in desteiyle iyerimize
sendikay getirmeye çalyoruz. Mücadelemiz
patronun tüm basklarna karn devam etmekte
ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceiz.
Fabrikamzda o kadar çok deiecek ey, mücadele edecek sorun var ki. Ama içi arkadalarmzn azim ve kararllyla bunlar da aacaz.
Bu konuda hem bizlere çok görevler düüyor
hem de bize yol gösterecek UD-DER’li içi arkadalarmza çok görev düecek.
Bizler ilkin fabrikann imdiye dek görmedii
bir eylemi yaparak, imza toplayarak, yemekleri
düzeltmeye çaltk. Ama bu eylemi yaparken de
patron bu durumu bahane ederek bir arkadamz iten att. Bir arkadamz iten atld diye
mücadelemizi brakmadk ve brakmayacaz
da. Asl görevimiz içi arkadalarmz bilinçlendirmektir. Bu mücadeleye ne pahasna olursa olsun devam edeceiz. 

yamda çalmaya baladm. 24 yldr birçok sektörde çalarak yaamn sürdüren biriyim. Birçok
eyle karlatm. imdi bakyorum da, hayatmzda deien hiçbir ey yok. Çünkü paymza düen hep ayn yokluk. Her gün daha kötü koullarda yayoruz. Kelle bana
bizden vergi alnyor, emeimizin her gün biraz daha avuçlarmzn arasndan kayp yok olduunu görüyorum.
Umutlarmzn çalndn, çocuklarmzn geleceinin yok
edilmek istendiini görüyorum ve bunun için de içimdeki
öfke her gün biraz daha büyüyor. Ve artk tahammül edemiyorum. Bu mektubu okuyan herkese bir anne olarak
sesleniyorum; geleceimizi yok etmek isteyenlere izin vermeyelim. Bunlara kar dik duralm. çiysen, kadnsan, babaysan susma! Kaybedecek hiçbir eyin yok. Çocuklarn
için, onlarn gelecei için susma. Bir çocuun hastalansa
çrpnrsn, ona bir ey olursa diye korkarsn, hemen doktora koarsn, ama gelecekleri çalnyor, yok ediliyor ve sen
susup bekliyorsun. Bundan daha önemli ve deerli ne olabilir? Hiç düündün mü? Yarn olmayann hiçbir eyi yok
demektir. Benim korkum çocuumun yarnnn ne olaca.
Umutlu yarnlar diliyorum. 

Adana Tekel çileri Mücadeleye Devam Ediyor
 Adana’dan bir grup Tekel içisi

M

erhaba dostlar, biz Adana’dan Tekel içileriyiz.
Birkaç gün önce Ankara’da çadrlarmz kaldrp
memleketimize geldik. Kendi ellerimizle oluturduumuz evlerimizi sökmek, aylardr bizlere destek olan içi dostlarndan, esnaftan ayrlmak elbette kolay olmad. Mücadelemizin geldii yeni safhada illere dönülerek 1 Nisan ve 26 Mays tarihlerindeki gelimeleri de
kapsayan yeni bir süreç balad.
Aslnda içimizden baz arkadalarmz gibi dardaki baz çevreler de bu süreci olumsuz anlamda yorumladlar. Bu süreç aslnda iki yönlü bir süreç. Eer bizler
sadece saptanm günleri beklersek sendika bürokrasisinin ve AKP’nin ekmeine ya sürmü olacaz. Ama
bizler geldikten sonra süreç üzerine birkaç toplant yaparak yanllarmz saptadk. En büyük yanlmz komite kuramayp ilerimizi geliigüzel yapmak oldu.
Ama imdi daha geni kapsaml bir toplant yaparak
komitemizi oluturacaz. Adana ve Mersin’deki sendikalar ve kitle örgütlerini dolaarak kamuoyu oluturano: 24 • 15 Mart 2010 • içi dayanmas

caz. Örgütlülüümüzü pekitirip Antep’teki Çemen
tekstil içilerinin direniini, zmir’deki Tari içilerinin
direniini ziyaret etmek istiyoruz.
Eer önümüzdeki süreci örgütlü bir ekilde örersek
Ankara’ya Adana Tekel içileri olarak daha salam gideriz. Ayrca dier illerdeki arkadalarmzla da kurduumuz bala bu örgütlülüü daha da geniletebileceimizi düünüyoruz. Bizler Adana’da çalmalarmz
yürütürken Mersin ile de balantl olmak durumundayz. Birbirine yakn bu iki kentte güçlü bir duru sergilemeliyiz. Bunun için Mersin’deki UD-DER’li arkadalarn yanmzda olacan biliyoruz. Bizlere mücadelemizin eksik yerlerini göstererek tamamlamaya çalan, memlekete döndüümüzde de yalnz brakmayan, buralara gelip bu mücadeleyi kendi mücadelesi
olarak sahiplenen insanlara ihtiyacmz giderek artyor. Tekel direnii olmas gerektii ekilde Tekel içilerinin inisiyatifinde büyümeye devam edecek.
Artk gün bekleme günü deil örgütlü bir ekilde harekete geçme günüdür.

www.uidder.org
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FABRKALARDAN

Korkular
Yenilmelidir
 Bir kadn tekstil içisi

B

Bir Akkardan çisinin
Einden Mektup
E

im yedi senedir Akkardan’da çalan bir içiydi.
Eimin tebligatla iten çkarldna dair belge eve
geldiinde, o an hiçbir ey düünemedim. Dünya bama yklmt. Biz ne yaparz, ne yeriz, ne içeriz diye düünmeye baladm. Ama hep eimin yannda ve destekçisiyim. Eim ve onunla birlikte iten atlan 96 içi
direnie geçmilerdi. Ben de eimle birlikte mücadele
etmeye karar verdim. yi günde de kötü günde de bizler
elerimizin yanlarnda olmalyz.
Hep birlikte fabrikann önünde iten atlan arkadalarla birlikte direnie geçtik. ten atlan arkadalarn bazlar elerini ve çocuklarn da getirmilerdi. Orada alklar tutuldu sloganlar atld. Ben ilk defa böyle bir ortamdaydm. Çok duygulanmtm, kendimi tutamadm
ve gözlerim doldu. Çünkü böyle bir ortamda olmaktan
çok gurur duymutum. Oradaki insanlarn hepsinin kaderi ayn… Herkes ekmeinin peinde, çoluk çocuunun rzknn peinde… Kim ister ki, çocuu bir ey istediinde alamasn. Einin, çocuunun karnnn yar aç
yar tok olmasn kim ister ki? Kimse… Herkes mücadele vermeye gelmiti. Yerel gazeteden röportaj yaptlar.
“Einizin iten çkarlmasyla ilgili ne düünüyorsunuz?”
diye sorduklarnda ise, sonuna kadar eimin arkasndaym diye cevap verdim.
Ben bir kadn olarak nasl eimin arkasndaysam,
fabrika önüne giderek yanlarnda olduysam, bütün iten çkarlan içilerin elerinin de öyle olmalarn isterim
ve elerine sonuna kadar destek vermelerini beklerim.
Birlik olan, birleen içilerin bir ekilde seslerinin bir
yerlere ulatndan emin olmalyz. Bizler ne kadar
dimdik elerimizin arkasnda durursak, elerimiz de o
kadar kendilerine güvenirler ve bu onurlu mücadelelerinde sonuna kadar direnirler ve kazanrlar. Çalan içilerin de bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Bu kriz
ortamnda bugün isizlik bizim bamzdaysa yarn da
sizlerin bana gelebilir. O yüzden BRLEEN ÇLERN AYAK SESLERNE KULAK VERELM VE BRLK
OLALIM!
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ilindii gibi patronlar biz içi snfn ezmekte ve
kölelik koullarnda çaltrmaktadr. Üstelik
“inize gelmiyorsa, beenmiyorsanz gidebilirsiniz”
diye kapy gösteriyorlar. Patronlar, krizi frsat bilip,
giderek büyüyen isizler ordusunu bir tehdit olarak
kullanp, insanlarn üzerinde bask kurup, onlar daha
fazla sömürmeye, sessizletirmeye çalyorlar. Ne var
ki örgütsüzlükten dolay patronlara cevap veremiyoruz. Peki, içi snfnn kaybedecek neyi var? Neyi
kaybedeceiz sesimizi çkarrsak?
Ben de onlardan biriydim, i hayatna atlp UDDER’le tanana kadar neyin ne olduunu bilmezdim. ki yldr çalyorum; ne izin param veriyorlar
ne de izne çkaryorlar. Gece vardiyasnda yemeimizi bile vermiyorlar, sürekli bask ve korkuyla çaltryorlar bizi. u sralar iyerimiz hapishaneyi aratmyor. Telefon yasak, girite güvenlie brakyoruz. imdi de giri çklarda yaplan aramada çantalarmz
boaltyorlar, didik didik aryorlar. Öyle üzerimize geliyorlar ki ikence koullar sanki. Fabrikaya girdiimizde daryla her türlü bamz kesiliyor. Daha anlatlabilecek çok ey var ama en önemlisi tüm bunlara kar içi arkadalarmzda bir yaprak kprdamasnn bile olmamas. Sadece kendi aralarnda konuuyorlar, kzyorlar, ortada yine bir ey yok maalesef.
Ben de haklarm bilmediim için bilinçsiz bir içi olarak sustum, sustum… Ama UD-DER sayesinde artk
ben de bir eyler yapmak istediimi fark edip bu suskunlua bu korkuya bir son verip, bilinçlenmek ve
bilinçlendirmek için elimden geleni yapmaya karar
verdim.
Artk susmayacam, artk korkmak yok, bence
korkunun ecele faydas da yok. Korkular yenilmelidir.
Hakl davamz sürdürmeliyiz. Karanlktan aydnla
çkmalyz. çi snfna korkmak, susmak yakmaz.
Biz içiler bilinçlenmeye yönelik her türlü etkinliklerde bulunmalyz. Duran insanlar yürütmeli, yürüyenleri koturmal, koanlar da daha hzl komalar için
tevik etmeliyiz. Korktuumuz sürece bizi daha
çok bastracaklar, sömürecekler. Biz içilerin
daha ne kadar ikence çekmesi gerekiyor? Bir eyler
yapmak için daha ne kadar göz yumacaz haklarmzn elimizden gitmesine. Artk dur diyelim bu yanl gidiata. imdi korkma, ylma zaman deil, beraber olma zamandr. Hep hatrlayalm u cümleyi:
“BRLEEN ÇLER YENLMEZLER!” 
içi dayanmas • 15 Mart 2010 • no: 24

 CNAYETLERNE SON

Balkesir’de 14 çi Daha  Cinayeti Kurban
 Gebze’den bir içi
eçen haftalarda Balkesir’in Dursunbey ilçesinde
bulunan enta maden ocanda bir grizu patlamas meydana geldi. Bu patlamada 13 içi kardeimiz
hayatn kaybetti. Ayrca 18 içi de yaral olarak hastaneye kaldrld ve hastaneye kaldrlan içilerden birisi daha yaamn kaybetti. Ayn maden ocanda
2006 ylnda da bir grizu patlamas meydana gelmi
ve yine 17 içi kardeimiz patronun kâr hrsnn kurban olmutu.
 kazalar ve içi ölümleri durmak bilmiyor. Daha
2010 ylna girerken, Bursa’da, yine bir maden ocanda meydana gelen göçükte 19 içi kardeimiz hayatn kaybetmiti. Patronlar için içiler saylardan öteye bir anlam ifade etmiyor. Onlar için
bizler ne birinin babas, ne birinin abisi, ne birinin arkada ne de bir insanz. Onlar için sadece kâr getiren
“mahlûkatlarz.” Ölenlerin yerine yenileri alnr ve
üretim aksatlmadan devam eder, tpk bozulan bir
çarkn dilisinin deitirilmesi gibi. Bursa’daki göçükten sonra patronun utanmadan ölen içilerin ailelerine kan paras teklif ederek meseleyi kapatmak iste-

G

mesi, üstelik de bunu gazetelere ilan vererek yapmas
bunun bir delilidir.
Kardeler, tüm bunlar bamza dank ve örgütsüz
olduumuz için geliyor. Oysa tüm bu i cinayetlerine
dur demek bizlerin elinde. Bizler ellerimizi birletirir
ve kenetlenirsek, yani örgütlü bir güç olarak hareket edersek, patronlara, dönen bir dilinin sadece
bir çark olmadmz gösterebiliriz. Ve insanca yaama ve çalma için her türlü olana salarz. Bizim
örgütlülüümüz karsnda korkuya kaplrlar, daha
önce deer vermedikleri biz içilerin taleplerini yerine
getirmek zorunda kalrlar.
Evet, kardeler, 14 eve ve 14 evle birlikte içi snfnn yüreine ate dütü. 14 içi kardeimizi daha patronlarn kötü ve ar çalma koullarna kurban verdik. Daha kaç kurban vermeliyiz? Bu atein kendi
evimize dümesini mi beklemeliyiz? Dostlar, bir içi
kardeimizi dahi kurban vermemek için patronlara
kar örgütlenmeli ve bir bütün olarak mücadele vermeliyiz. Biz içiler için, bundan baka yaplacak bir
ey yoktur.
KURTULU ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDE! 

çilerin Srtna Basarak
Yükselen Dev: BRLLANT
 Kraç’tan bir içi
kuduum bir habere göre Baydemirler grubu yönetim kurulu
bakan Mustafa Baydemir, 2010’da
açacaklar 40 yeni maaza ile 70
milyon dolar ciro hedeflediklerini
açklam. Mustafa Baydemir açklamasnda krize kar baar ile direndiklerini, krizde çalanlarn iten çkarmadklarn söylemi.
nsan sormadan edemiyor, acaba gerçekten de içi çkarmad m?
Ya da bu kadar paray bu adam nasl kazanyor? Daha geçen yl
Baydemirler’de çalan içiler aylarca alamadklar maalarn istedikleri
zaman kap önüne konmutu. Dier
taraftan 3 yl içersinde Brillant’n tek
fabrikasna 3 bin içi giri çk yapm ve iten atlmt. Bütün bunlar
hesaba katlrsa bu iyerinde nelerin
döndüü daha iyi anlalr sanrm.
Bir sene içersinde 70 milyon dolar

O

ciro hedefleyen Baydemirler grubu
acaba içisine bu paradan ne kadar
veriyor? Ya da öyle soralm, Baydemirler böyle büyürken çalan içileri ne durumda? çiler de ekonomik olarak büyüyor mu yoksa günden güne küçülüyor mu?
BRLLANT’n nasl büyüdüünü
anlamak için genel ileyiine öyle
bir bakmak gerekir.. Çalanlarnn
neredeyse yüzde doksan
ksan asgari ücretle çalyor. Buna
na
ramen maalar çokk
geç veriliyor, fazla
a
mesai ücretleri sü-rekli kesilerek veriliyor, yemekler kalitesiz olduu kadar
bir de mide bulandrc. Askere gitmekk
için iten çkan içilerr
senelerce tazminatn
n
alamyor, tazminatszz i-

no: 24 • 15 Mart 2010 • içi dayanmas

ten atmak için özellikle eski içilerin
aç kollanlyor (ki birçok içi tazminatsz atld). Baydemirler’in nasl
bu kadar büyüdüünün cevab burada bence. Baydemirler krize kar
“baaryla” mücadele etmi olabilir
ama tam da bu yüzden binlerce çalan her gün krizle bouuyor. Öyle görünüyor ki BRLLANT içileri
haklarnn gasp edilmesine göz
yumduklar sürece daha çok açla
mahkûm olacaktr. Yani bugün
tüm dier içiler gibi BRLLANT içilerinin de haklarn
aramaktan, birlik olup mücadele
etmekten
baka
anslar yoktur. 

www.uidder.org
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Elaz Depremi ve Sistemin Çürüyen Yüzü
E

laz’n Karakoçan ilçesi Bayurt beldesinde 8 Mart
günü meydana gelen 6 büyüklüündeki depremde
41 kii öldü. Onlarca kii yaraland ve onlarca ev ykld.
Depremden sonra hükümet köylüleri suçlamaya balad.
Hükümete göre, köylüler “kerpiç” evlerde yaayarak
canlarn bile bile tehlikeye atmlard.
Kerpiç evlerde yaayan köylüler, hayvanclk ve tarmla uraan yoksul insanlard. Devlet, fay hatlarnn
kesitii, deprem olacann önceden bilindii bölgede,
halk daha güvenli bölgelere tayacak admlar atmamt. TOK’nin baarlaryla övünen hükümet, nedense bugüne kadar deprem kua üzerinde yaayan insanlarn
barnaca dayankl evler ina etmekten kaçnmtr. Bu
umursamazlk neticesinde Elaz’n Okçular, Göçmenler,
Yukar ve Aa Kanatl köylerinde 42 kii hayatn kaybetti. Bu duyarszlk tersanelerde, madenlerde, inaatlarda da devam ediyor. Birçok içi kardeimiz hayatn kaybediyor.
Son haftalarda dünyann çeitli ülkelerinde ve
Türkiye’de meydana gelen depremlerde ölenlerin, evleri

SOLDAN SAA
1. Kollama, karlkl yardmlama.
2. Rey
3. Logaritmann ksaltmas. - Eski dilde dinlenme. - Dört taraf suyla çevrili kara parças.
4. Gezgin dervi. - Has, Özgü, Ait.
5. tme emri. - Dört kenar birbirine eit ekil.
6. Biraz uzakta olan bir eyi göstermek için
kullanlan söz. - Düünce.
7. Bir büyük ba hayvan. - Demirin simgesi. Örgü örmekte kullanlan ucu sivri metal.
8. Özellikle veremli hastalarn kald hastane.
10. Hanmn Çiflii romannn yazar
11. Bir soru kelimesi. - Bir nota. - Bir ek. Ate.

YUKARIDAN AAIYA
1. Parann deerinin dümesi.
2. Uzaklk belirtir. - Bir nota.
3. Ortak dava arkada. - Tufan peygamberi.
4. Varlklarn görüntüsünü yanstr. - Kuyruk
sokumu kemii. - Krmz.
5. Lityumun simgesi. - Balkanlarda bir nehir.
6. Karakter. - Bir hastalk.
7. Belirli ve ortak bir amac gerçekletirmek
için kurulan topluluk, cemiyet.
8. Kl, tüy. - Dâhi. - Bir soru eki.
9. Üye. - Konsey, sovyet, meclis.
10. 1937–38 ylnda büyük katliamn yaand yerin eski ad. - sveç içi sendikas.
11. Göçebelerin konak yeri. - Oksijenin simgesi.

14
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balarna yklanlarn, depremden sonra varn younu
yitirerek aç ve susuz kalan insanlarn yoksul köylüler, içi
ve emekçiler olduu bir kez daha ortaya çkt. Elaz’daki
depremin iddetinden çok daha yüksek büyüklükte depremler, dünyann çeitli ülkelerinde yaanmasna ramen, can kayb Elaz ile karlatrldnda çok daha az
kalmaktadr. Türkiye’nin birçok bölgesi deprem kua
içinde yer almaktadr. Bu ac gerçee ramen devlet hiçbir önlem almyor. Deprem bölgesine giderek “devlet bütün vatandalarn yaralarn saracaktr” gibi klasik nutuklar atan siyasetçilere güvenerek, yaammz güvence altna alamayz. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen
depremlerin, sellerin ve doa olaylarnn bir felâkete dönümesinin nedeni kapitalist düzendir. Eer gerekli önlemler alnrsa, bu doa olaylar bir ykma dönümeden
rahatlkla atlatlabilir. çiler bu düzeni deitirmeden ve kendi iktidarlar altnda yeni bir düzen
kurmadan kapitalizm doa olaylarn felâkete dönütürmeye devam edecek. 

ÇNN BULMACASI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Geçen Ayn Çözümü
Soldan Saa: 1.TK - OLU 2. TAKST 3. EKE - PA 4. TAK - T. 5. AMORTSMAN
6. AYRAN 7. KÖSELE 8. LENN - RK. 9. KÜR - KARA 10. MA - FAK
Yukardan Aaya: 1. META - KA 2. KAM - ÖLÜ 3. EKO - SER 4. T - EN 5.
KAPTALZM.
6. KATYEN 7. OS - SR 8. LR - MASRAF 9. AR - NAN - RA 10. DÜN - KAK.
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HAKLARIMIZI BLELM

Kdem Tazminatlarmz Hesaplayalm
K

apitalizmin tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden birini yayoruz. Tabii ki kriz deyince akla
hemen youn iten atmalar geliyor. Türkiye’de bir
milyondan fazla içi iini kaybetmi bulunuyor. çi
kardeler, bilmeliyiz ki yasalara göre patronlar kendi
keyiflerince içi çkartamazlar. Yani bunu gerekçeli bir
nedene dayandrmak zorundalar. Yasalarda ksmi de
olsa belli güvencelerimiz bulunuyor, gerekli hukuki
yollar sonuna kadar kullanmal ve haklarmz korumalyz. Örnein, iten atldmzda ihbar ve kdem
tazminat alma hakkmz var. çinin bu tazminat alabilmesi için, i sözlemesinin feshedilmesinde belli koullarn yerine gelmesi gerekiyor.
Kdem tazminatna hak kazandran fesih
halleri unlardr:  Kanununa tâbi iyerlerinde, bir
yldan fazla çalan içinin i sözlemesinin;
1. Patron tarafndan haksz olarak feshedilmesi;
2. Askerlik hizmeti dolaysyla feshedilmesi,
3. Emeklilik, yallk, malullük veya toptan ödeme
almak amacyla feshedilmesi,
4. Kadn içilerin evlenmeleri halinde, evlendii
tarihten itibaren bir yl içinde, evlilik nedeniyle
feshedilmesi,
5. çinin ölümü nedeniyle feshedilmesi (kdem
tazminat bu durumda mirasçlarna ödenir),
6. çi tarafndan hakl nedenlerle ( Kanununun
l
24. maddesi uyarnca) feshedilmesi.
Peki, hangi hallerde kdem taz-minat hakkmz kaybederiz?
Bu maddeler ise öyle:
1. çinin istifas veya ii terk etmesi,
2. Patron tarafndan  Kanularak
nunun 25/2 maddesine dayanlarak
iten çkartlmak,
nin
3. Belirli i sözlemesinin, sürenin
bitimiyle kendiliinden sona ermesi,
a4.  sözlemesinin karlkl anlama ile sona erdirilmesi,
5.  sözlemesinin son bulduu tarihte içinin çalma süresi bir yl doldurmamsa içiye kdem tazminat
ödenmez.

Kdem Tazminat Nasl Hesaplanr?
lanr?
Kdem tazminat içinin çalma süresince
üresince
geçen her bir yl için, giydirilmi son brüt ücre-

tinin 30 günlük tutardr. Bir yldan artan süreler için
ise ayn ücret üzerinden ortalama yaplarak ödeme
yaplr. Giydirilmi ücretten kast; içiye verilen ikramiye, prim, yakacak yardm, yol paras, yemek, giyim,
aile, çocuk, konut yardm gibi ek ödemelerin dâhil olduu ücrettir. Süreklilik göstermeyen yardmlar kdem
tazminat hesaplamasna dâhil edilmez.
Kdem tazminat hesaplamasna bir örnek verelim:
Örnein içinin bir iyerinde çalma süresi “1 yl + 1
ay + 19 gün” olsun. Son ald aylk brüt ücreti de
1200 TL olsun. Bu içi senede iki ikramiye, 480 TL
yakacak yardm alsn. Ve yemek paras da (para olarak verilmesi art deildir, iyerinde yemek veriliyorsa
onun aylk tutar esas alnr) aylk 26 TL olsun.
Aylk brüt ücret
Senede iki maa ikramiyenin aylk
tutar (2400 TL /12 ay)
Yllk yakacak yardmnn aylk tutar
(480 TL/ 12 ay)
Aylk yemek paras
1 yl için toplam kdem tazminat
1 ay için kdem tazminat
(1466 TL/12 ay)
19 gün için kdem tazminat
((1466 TL/365 gün) x 19 gün)
Toplam
Damga vergisi (%0,6)
(%
HAK EDLEN NET KIDEM TAZMNATI

1.200 TL
200 TL
40 TL
26 TL
1.466 TL
123 TL
77 TL
1.666 TL
9,90 TL
1.656,10 TL

Evet dostlar, kdem tazminatyla ilgili haklarmz
bunlar. Bugün patronlar
p
uzun zamandr gözünü diktikleri kdem taz
tazminatlarmz ortadan kaldrmak için
harl harl çalyorlar.
ç
Biz içileri sefalet ücretlerinde gece gündüz çaltrrken ve
sonra ileri bitip bizi bir paçavra gibi
kkap önüne koyarlarken, hakkmz
olan ü
üç kuru paraya göz dikiyorlar. Biz içiler çalm
çalma yaammz ilgilendiren konular ve hak
haklarmz kesinlikle örenmeli ve
sonuna kad
kadar takipçisi olmalyz. Aksi takdirde patronlar vve onlarn temsilcileri bizlerin haklarn
olabildiince gasp
g
etmeye devam edecek. Unutmayalm ki patron
patronlar snf bilinçli içileri kesinlikle aldatamazlar. Bilinçl
Bilinçli ve örgütlü içiler patronlar snfnn
tüm dalavereler
dalaverelerini, tüm oyunlarn bozarlar ve haklarn koruyup sa
salamlatrrlar. 
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Siyaset Nedir, Kimler Siyaset Yapar?
B

abakan Erdoan yapt birçok konumada, sanki
Tekel içileri suç ilemi gibi, “siyaset yapyorlar”,
“ideolojik” davranyorlar diyerek onlar suçlu göstermeye kalkt. Türk- Bakan Mustafa Kumlu ise, 17 Ocak
günü Tekel içileriyle yaplan dayanma mitinginde,
“ben kefilim, vallahi billahi içiler siyaset yapmyorlar”
dedi. u iin garipliine bir bakn kardeler: çilerin
haklarn savunmas gereken bir sendika bakan ile sermayenin çkarlarn güden hükümetin ba içilerin siyaset yapmamas konusunda hemfikirler. Onlara göre içiler siyaset yapmamallar! Peki kardeler, siyaset nedir ve
içilerin siyaset yapmas gerçekten kötü müdür? Siyaset
yapmak sadece kravatl birtakm adamlarn tekelinde
midir?
Babakan, bakanlar ve sendika bürokratlarnn yapmayn dedii siyaset, içilerin ortak çkarlar için
yapt eylem ve gösterilerdir. Tekel içileri 4/C statüsünde çalmaya kar durarak, güvenceli çalma hakk için çeitli eylemler yaptlar. Birleerek kurduklar çadrlarnda günlerce direndiler. Direnilerini toplumun geneline yaymaya çaltlar. Polisin saldrs içileri yldramad, birleen içilerin eylemleri sokaklara tamaya balad ve dayanma grevleri hayat etkiledi. Böyle olunca,
tpk CHP ve MHP gibi patronlarn siyasetini yapan AKP,
halkn gözünde yprand için korkmaya balad. Skan hükümet, Tekel içilerini “yetim hakk yiyorlar”,
“yan gelip yatyorlar” karalamalaryla suçlayarak, içilerin toplumda kazand saygnl yok etmeye giriti. Tekel direnii, içilerin ellerindeki haklar bir bir almaya
alkn olan patron siyasetçilerini korkuttu. Zira Tekel içileri, oy verdikleri partilere ve güvendikleri siyasetçilere
artk güvenmiyorlard, mücadele içinde onlarn gerçek
yüzlerini görmeye balamlard.
Bugüne kadar sermaye yanls siyasetçiler, biz içileri
cahil yerine koyarak, siyaseti bilmediimizi söylediler.
Onlara göre biz “sürü”, kendileri ise “çoban”d. çi ve
emekçiler kendi kendilerini yönetemediklerinden, ortak
hareket edemediklerinden ve iyi ile kötüyü ayramadklarndan dolay bizleri yönetmek için çeitli partiler kurup, siyaset yapyorlarm! Güya kendi snflarnn çkarlar için deil de, “halka hizmet” için siyasete soyunmular! Patronlar snfnn siyasetçileri bunlar söyleyerek,
“siyaseti bize brakn, siz içiler siyasete bulamayn, biz
sizin adnza da siyaset yaparz” diyorlar. Kendilerine
“saadet”, “ak”, “doru yol”, “cumhuriyet”, “anavatan”,
“milliyetçi” gibi deiik adlar veriyorlar. Bu sfatlarla biz
içilerin zihnini bulandrmak ve pelerine takmak istiyorlar. Aslnda hepsi de içi ve emekçileri oy deposu
olarak görüyorlar. Bizden istedikleri her be ylda bir
sandk bana giderek, kendilerine oy atmamzdr.
Siyaseti, patron partilerine sadece “oy vermek” olarak düünürsek, çok büyük hata yapm oluruz içi kardeler. Patronlarn siyaseti sürdükçe, biz içiler ezilmeye
devam ederiz. sizlik ve yoksulluk artarken, biz, patron

partileri gelsin bizi kurtarsn diye bo yere umut ederiz.
Sermaye yanls siyasetçiler bizlere yalan söylüyorlar.
Onlarn siyaseti kâr, sömürü ve soygun siyasetidir. çi
ve emekçiler için deil, patronlar için siyaset yaparlar.
Patronlarn düzeni ilelebet sürsün, bir avuç para babas
bu sömürü düzeninin keyfini sürsün diye bizi siyasetten
uzak tutuyorlar. stiyorlar ki, biz içiler birbirimize güvenmeyelim, patronlarn kurduu sa veya sözde sol
partilerden birine oy vererek birbirimize düman olalm,
onlarn yalan ve vaatlerine kanarak yllarca bo yere durumumuzun düzeleceine inanalm! Patron siyasetçilerinin bu ve benzeri yalanlarna kar çkarak demeliyiz ki,
“sizlerin siyasetine de, yalanlarna da karnmz tok, biz
bundan böyle patronlarn deil kendi siyasetimizi yapacaz.”
Biz içiler haklarmz ancak kendi bamsz snf
çkarlarmz temelinde siyaset yaparak alabiliriz. Biz
içilerin siyaset derken anlad, bütün içilerin ortak talepleridir, ortak çkarlardr. Bizler yaadmz toplumda
isizliin, yoksulluun, açln ortadan kalkmasn istiyoruz. Her içinin i güvencesine sahip olmasn, i kazalarnda ölmemesini, meslek hastalklarna yakalanmamasn istiyoruz. Hepimiz asgari ücretin sefalet ücreti olmaktan çkartlmasn istiyoruz. Fabrikalarda sendikal,
sigortal ve daha insanca çalma hakkna sahip olmak
istiyoruz. Aldmz ücretin zam ve vergilerle tekrar elimizden alnmasn istemiyoruz. Bizler de insanca yaamak, sosyal faaliyetlere katlmak, sevdiklerimize zaman
ayrmak istiyoruz. Biz içilerin savunduu bu talepleri,
patronlarn düzeninden yana olan hiçbir parti ve siyasetçi savunamaz. Bu taleplerin hayat bulmas için çalmazlar, kendi efendileri olan patronlarla kar karya
gelmezler. O nedenle biz içiler, siyasete katlmal ve siyasetimizi kendi snf örgütlerimizde yükseltmeliyiz. Bizler insann insan gibi yaad, sömürünün ortadan kalkt, herkesin eit olduu bir dünya kurmak için iktidar
kendi ellerimize almalyz. Tüm bunlar baarabilmek
için, biz içilerin bamsz snf çkarlar temelinde birleip örgütlenmesi gerekiyor. çi snfnn siyaset yapmasnn önüne konulan tüm yasaklar kaldrlmaldr. Sendikalarda, UD-DER gibi içi örgütlerinde, iyerlerinde,
mahallelerde, okullarda, ksacas hayatn her alannda snfmzn ve çkarlarmzn siyasetini yapmalyz.
yz. 

