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ünyann birçok köesinde içi mücadelesi yükseliyor.
spanya’dan ran’a, Yunanistan’dan Msr’a, Türkiye’den
Güney Kore’ye kadar pek çok ülkede yaanan grev ve direniler içi snfnn gücünü ortaya koyuyor. Gelien grev ve direniler içi kitlelerinin tüm dünyada huzursuz olduunu ve
çürüyen kapitalist düzenden bktklarn gösteriyor. Patronlar
snf, uzun bir süredir neo-liberal politikalarla içi snfnn kazanlm haklarna saldryor. Bu saldrlar sonucunda sosyal
güvenlik kua çevrildi, mezarda emekliliin yolu açld, i saatleri uzad ve ücretler dütü. Tüm bunlar yetmezmi gibi, ekonomik krizin faturas da içi snfna çkartlmak isteniyor. Daha
imdiden yüz binlerce içi iten atlm bulunuyor, zaten düük
olan ücretler iyice kua çevrilmek isteniyor ve toplu i sözlemelerinde sfr zam dayatlyor.
Tüm bu saldrlara kar içi kitleleri grev ve direnilerle cevap vermeye balyor. Havayolu ve Telekom greviyle balayan, SSGSS kart eylemlerle gelien süreç, yeni grev ve direnilerle devam ediyor. Uzun bir süredir devam eden kimi grevler, patronlarn tüm basksna ramen krlamamtr. Yörsan,
Arçelik ve Tega grevleri buna örnektir. Bunlar Kocaeli
Üniversitesi, Desa Deri, Unilever, E-Kart, Çapa Ça ve Arkas
Liman içilerinin grev ve direnileri izlemektedir. Önümüzdeki
dönemde grev ve direniler daha da geliecektir. stanbul
Büyükehir Belediyesinde ve ilçe belediyelerde çalan on binlerce içi, toplu sözleme süreci tkand için iyerlerine grev
karar asm bulunuyor. Metal ikolunda ise, zorlu toplu sözleme görümeleri daha yeni balamtr. Patronlarn dayatmalarna kar içilerin mücadeleden baka çareleri yoktur.
12 Eylül faist rejimiyle içi snfnn örgütlülüünü datan patronlar son dönemde
gelien grev ve direnilerden bir
hayli rahatsz oluyorlar. Sendikalaan, iten atmalar ve
toplu sözleme görümelerinde sfr zamm kabul
etmeyen, grev, direni ve
yürüyülerle seslerini duyuran içilere, patronlar
tahammül edemiyorlar.
Patronlar, içilere bask

uygulayarak, saldrlar düzenleyerek, tutuklatarak ve para cezas kestirerek örgütlü mücadeleyi krmaya çalyorlar.
Tega grevine özel güvenlik saldrrken, Desa Deri içilerine
“kaldrm igal” cezas kesildi, Kocaeli Üniversitesinde Oleyis
grevini ziyaret eden içiler ve sendika yöneticileri gözaltna alnarak tehdit edildi. 1 Mays’ta içileri coplayan ve gaza boan
polis, stanbul Büyükehir Belediyesine yürümek isteyen 5 bin
içiye de saldrmaktan geri durmamtr. çilere tazyikli su sklm, gaz bombalar atlm, coplanm ve üzerlerine panzer
sürülmütür. Son olarak, Arkas liman içilerine saldrlmtr.
Patronlarn kiralk uaklar grev yerine giden içilerin önünü
kesmi ve içileri ar ekilde yaralamlardr. Hastaneye kaldrlan arkadalarn ziyarete giden içilere ise jandarma müdahale etmitir. Ne var ki patron-polis-jandarma ibirlii, grev ve
direniteki içileri yldrmamtr. çiler, grev ve direnilerine
sahip çktklarn, mücadeleye devam edeceklerini açklamlardr.
Yürüyen grev ve direnilerin baarya ulamas, tüm içi
kitlelerine moral, cesaret verecek ve yeni mücadelelerin fitilini
ateleyecektir. Ancak grev ve direnilerin baarya ulamasnn
ve toplu i sözlemelerinin içilerin lehine sonuçlanmasnn
yolu, içilerin birlikte mücadelesinden geçiyor. Tek tek yürüyen grev ve direnileri birletirmeli, içilerin birliini güçlendirmeli ve patronlarn karsna daha güçlü bir ekilde çkmalyz.
Beri taraftan da, tüm sendikalar grev ve direnilere omuz vermeli ve içileri yalnz brakmamaldrlar. Sendikalarn, grev ve
direnilere destek vermek üzere, örgütlü iyerlerindeki içileri
harekete geçirmesiyle mücadele daha da geliecek ve kitleselleecektir. Geri adm atan ise patronlar olacaktr.
Grev ve direnilerin baarya ulamas için dayanmay ve mücadeleyi yükseltelim. çi snfnn örgütlenmekten ve mücadele etmekten baka bir çkar yolu,
baka bir kurtuluu yoktur. çi snf ya örgütlüdür ve her eydir ya da
örgütsüzdür ve hiçbir
eydir!
Yaasn içilerin birlii!
Yaasn snf dayanmas!
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Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayanmay Büyütelim!

Madende Alk ve Ölüm
B

ir gün babakan çaltnz fabrikay ziyarete gelirse ne
olur dersiniz? çiler olarak yaanan sorunlar sralayp
hesap m sorarsnz, yoksa yanndaki patron ve sendika bürokratlarn alklayp “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye
haykrmaya m balarsnz? Üzülerek ifade edelim ki içinde
bulunduumuz örgütsüzlük ve bilinçsizlik koullarnda içi
snfnn çounluu ikincisini tercih ediyor.
Babakan Tayyip Erdoan Tuzla tersanelerinde ve Kozlu
maden ocaklarnda adeta içilerin önderi gibi karland.
Tuzla tersanelerinde yaanan onca içi ölümüne, kayt d
ve ar sömürü koullarna ramen bir grup tersane içisi
Erdoan’ “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye haykrp
alkladlar. Erdoan ve yanndakiler önce içilerin tepkisi
var sanp panikledilerse de, söylenenler anlalnca düzen
korosunun yüzü gülmeye balad. çiler kardelerinin ölmesi ile sermaye düzeninin politikalar arasndaki ba kuramam ve gerçek suçluyu görememilerdi. Bu yaananlar
ilk deildi, son
da olmad.
Aradan ksa
bir zaman geçmeden Erdoan
bu kez Zonguldak madenlerindeydi. Erdoan’a Çalma Bakan Faruk Çelik, Türk- Bakan Mustafa Kumlu,
Genel Maden çileri Sendikas Bakan Ramazan
Denizer’in de olduu kalabalk bir bürokrat takm elik etti.
Elbette bu iki sendikac olmasa resim tamamlanmam
olurdu! Öncelikle sendika yöneticileri teslim alnp, düzen
güçlerine yedeklenmeliydi! Patronlar ve sendikaclar yanlarna alan sermaye politikaclar içilerin karsna tam
kadro çkp güven tazeliyorlar. “Mücadeleye gerek yok, biz
birlikteyiz, her eyi masa banda çözeriz” diyorlar.
Yolu açlan Erdoan, Türkiye Ta Kurumu müdürlüüne bal “Uzun Mehmet 1” kuyusundan maden ocana
inerek ovuna balyor. Onu “kuyuba” diye tabir edilen
yerde bir maden içisi “Sizi burada görmek bize gurur verdi Babakanm” diyerek karlyor. Babakan Erdoan daha sonra “Payton” ad verilen rayl sistem aracna biniyor
ve araç nakliyat efinin, “Durmak yok, yola devam” sözleri
ile hareket ediyor. Erdoan yerin yarm kilometre altnda
bembeyaz içi tulumu ile kazma sallayp kömür çkaryor.
çilerle yemek yiyor. Elbette kameralarn önünde bir de
nutuk atyor. Ekmek mücadelesi verirken ehit düen içileri anyor ve ilk kez ocaa inen bir babakan olarak mutlu
olduunu ve zarar eden bu kurumlar çalanlar ile kâra geçirme gayretinde olacaklarn söylüyor. Erdoan ayrca madene yeni içi alnacan vaat ediyor. Özetle babakan ve
yanndaki sendikaclar kalabalk bir medya ordusu ile ocaa iniyor, kazma sallyor ve içilerden dua ve alk alp, skntlar birlikte aacaz mesaj veriyorlar.
Zonguldak maden havzas uzun yllar militan mücadele-
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lerin yaand yerlerden biriydi. Maden havzasnda fabrika igalleri, grevler, mitingler sermaye snfnn korkulu rüyas olmutu.  kazalarnda, göçükte, grizuda snf kardelerini kaybeden içiler, tüm bunlara kar örgütlü mücadelenin en güzel örneklerini vermiti. Fakat aradan geçen zamanda içi snfnn genelinde olduu gibi maden bölgesinde de örgütlü halkalar koptu. Maden içileri yaadklar sefaletin, i cinayetlerinin hesabn soracaklar yerde sermaye
politikaclarndan medet umma noktasna gerilediler.
Örgütsüzlüümüzün en belirgin sonuçlarndan birini yayoruz. Meydanlarda hesap soran içiye barp azarlayan,
i cinayetlerini olaan gören sermaye politikaclarndan içiler lehine politikalar beklemek çkmaz sokaa sapmak anlamna geliyor.
Erdoan ve sendika bürokratlarnn ziyaretlerinin üzerinden bir hafta geçti ki, ayn madende göçük meydana
geldi. Madende 1 içi öldü, 2 içi yaraland. Erdoan’n ziyaretinin ardndan tersanelerde ölümlerin says 100 içiye
ulat. Bu uursuzluun gerçek
sebebi kapitalizmdir. Kapitalizm içiyi sadece sömürmüyor onu katlediyor ayn zamanda. Göçüklerle
tepemize çöken kapitalist sömürü düzenidir. Yerin metrelerce altnda ölmesi gereken içi kardelerimiz olmamal, topraa gömülmesi gereken kapitalizm olmal. Bunu gerçekletirecek güç içi snfnda var. Ancak bu güç bugün örgütsüz.
çi snfnn içine dütüü bu durumun en büyük sorumlularndan biri sendika bürokrasisidir. Ekonomik Sosyal
Konseyde, sermayenin temsilcileriyle birlikte, içi snfnn
artan tepkisi törpülenmiyor mu? Konfederasyon kurullarnda sermayenin siyasetçileri en büyük lider gibi karlanp,
konuturulup, sonra da alklanmyor mu? Grev, dayanma ve mücadele için hazrlanan içiler en bata sendika
bürokrasisinin tepkisi ile karlamyor mu? hanet içindeki
sendika bürokrasisi içi snfn sermaye politikaclarnn ve
ideolojisinin kucana itiyor.
Önderliksiz ve örgütsüz kalan içi snf kurtuluu sermaye politikaclarnda aryor. Snf mücadelesinin geçmie göre hayli gerilemi olduu günümüz koullarnda bundan
daha doal bir durum olamaz. Fakat sermaye partilerinin
içi dostu görünen yüzlerinin ardnda sadece sermaye snfnn çkarlar vardr. Önceki partilerin patronlarn sadk bir
hizmetkâr olduu nasl görüldüyse, AKP’nin gerçek yüzü
de öyle aça çkacaktr. çi snf örgütlenip bilinçlendiinde ve kendi bamsz çkarlarn güden partisine kavutuunda ise, fabrikalara, madenlere, tersanelere gelecek sermaye politikaclarn, sendika bürokratlarn ve patronlar
baka türlü “konuk” edeceiz! 
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“Grev Yeri Sokaklar Olacak”
stanbul’da belediye içilerinin toplu i sözleme görümeleri tkand. çiler sendikalaryla birlikte belediye kaplarna grev kararn
astlar. Fatih Belediyesinde alnan ilk grev kararn, Eminönü, Zeytinburnu, Beyolu, Saryer, Kartal, Üsküdar, Kadköy ve
Büyükehir Belediyeleri izledi. On binlerce içiyi temsil eden Türk-’e bal Belediye- ile DSK’e bal Genel- sendikalar ücret
ve idari maddelerde iyiletirmeler yaplmasn istiyorlar. Her grev gibi, balayacak olan belediye içilerinin grevinin de baarya
ulamas için mücadeleyi genelletirmeye, dayanmay büyütmeye ve en bata da taeron içileri mücadeleye katmaya ihtiyaç
var. Belediye- ve Genel- sendikalarnn ube bakanlar ile belediye içilerinin sorunlar ve grev sürecine ilikin yaptmz röportajlar yaynlyoruz.
UD-DER: TS görümeleriniz neden tkand?
Hasan Gülüm (Belediye- 2 Nolu
ube Bakan): TS süreci ikinci ayda
balad. kinci ayda balamamza ramen henüz görümelerimizi sonlandramadk. Türkiye’de TS sürecinde inanlmaz bir zaman çalmas, yani oyalamalar var. Grev sürecini zamana yayan, iverenlere olanaklar salayan bir
TS süreci var. Gaziosmanpaa,
Bayrampaa, Üsküdar, Zeytinburnu,
Ümraniye ilçeleri ile Büyükehir’e grev
kararn astk. 6 aydr Büyükehir
Belediyesi’nde yaptmz sözleme görümeleri 4 ücret maddesinde tkand.
Büyükehir Belediyesi ile dier belediye içileri arasnda ücret dengesizlii
var. Biz bu TS sürecinde bu eitsizliin
ortadan kaldrlmasn istiyor ve
Büyükehir’de düük olan içi ücretlerini eit seviyeye getirmeye çalyoruz.
Belediyenin ücret art teklifi birinci ylda %8, ikinci ylda enflasyon orannda
oldu. Biz ikinci yl kabul ediyoruz, fakat birinci yl kabul etmiyoruz. Ücretin
azl çokluu bir yana bizler için
önemli olan dayatlan reddetmektir.
Sadece ekonomik bir ret deil, ayn zamanda politik bir rettir. Ücretten çok
ücret politikasnn reddidir. Ücreti konuacaksak gerçekten enflasyon ra-

ahan LSEVER

kamlarn ve açlk yoksulluk snr rakamlarn da konumamz gerekiyor.
ahan lsever (Genel- 1 Nolu
ube Bakan): Anadolu yakas 1 Nolu
ube olarak Kartal ve Kadköy
Belediyelerinde TS süreci 6 ubatta
balad ve halen devam ediyor.
Balarda sözlemeye olumlu yaklayorlard, “iyi bir TS yapacaz”,
“Kadköy’de yaamak ayrcalktr” diyorlard. Fakat aradan geçen onca zamanda sözlerini yerine getirmediler.
Kadköy’de ayrcaln ne olduunu
gördük. çi saysnn fazla olduu (850
içi) ve yüksek ücret aldklar öne sürüldü. Hâlâ ortada bir teklif yok.
Kartal’da idari maddeler geçti. Baz
düzeltmelerimiz oldu. Fakat ücretlerde
hâlâ anlalmad. Biz içilere, snfmza
ve sendikamza güveniyoruz. Eer
doru bir rota üzerinde mücadele verirsek inanyorum ki bizler kazanacaz. nançl ve kararl bir mücadele vermeliyiz.
UD-DER: Belediye içilerinin çalma koullar ve yaad sorunlar
nelerdir?
Hasan Gülüm: Edirnekap’dan yürüyüümüze engel olan, gaz ve su skan, cop sallayanlar bizim %8’i kabul
etmemizi istiyorlar. Bu basklar ve önerilen zam oran bizce edeerdir. 24
Ocak kararlar ile uygulanan özelletirme ve taeronlatrma kararlar özünde
içi snfnn örgütlülüünü hedef ald.
Bu saldrlar belediye içilerine de yöneltilmi ve taeron irketler belediyelere sokulmutur. Taeronlar siyasilerin
yandalarna çkar kaps olurken, bizlere yansmas ise örgütsüz çalan içiler olmutur. Bizlere diyorlar ki, asl ii
taeronlar yapyor dolaysyla önerilen
ücret zamm yeterlidir. Belediye yönetimleri içilere ve temsilcilere, iten atma, iyeri deitirme gibi basklar uyguluyorlar. Çalma koullarmz dier
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Hasan GÜLÜM

iyerlerine göre çok kötü deil, fakat
gün geçtikçe bu koullarda da huzursuzluk yaanyor.
Türkiye’de 11 milyon hizmet içisi
var. Belediyelerde çalan içi says
yaptm aratrmaya göre 3 milyon civarnda. Sendikal içi says tüm belediyelerde 200 bine yakn. Taeron içi
says çok fazladr. Taeron içi says
bire üç civarnda. Taeronlarda örgütlenme zorluklar ve engeller var. Fakat
STON, SFAK gibi irketlerde örgütlendik. Ama örnein Çapa ve Park ve
Bahçe’de örgütlenmenin önünde zorluklar var. Bir taeron Türkiye çapnda
i yapyor. Bu içiler esnek çalma
yöntemleriyle çaltrlyor, belirli süreli
ve çar usulü çalmalarla örgütlenmeleri engellenmeye çallyor. Aslnda
tüm bunlarn kaynanda 12 Eylül yasalar var. 80’li yllar fiili saldr dönemiydi ve 90’l yllardan sonra ikinci bir
saldr dalgas daha geldi. Biz bu sürecin sonuçlarn yayoruz. Fakat karamsar deiliz.
ahan lsever: Norm kadro dolaysyla yeni içi alnmyor. En büyük sorunumuz özelletirme ve taeronlatrmann belediyelerde giderek yaygnlatrlmasdr. Kartal ve Kadköy’deki içi
arkadalarmzn ilerinin taeronlara
devredilmesi bir skntya neden oluyor. Bizce içiler için bilinç ve kimlik
sorunu çok önemlidir. Biz eitim süre-
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Ç HAREKETNDEN
cine daha da arlk vereceiz. çiler snf bilinci ve snf
kimliine sahip deilse ve bizler mücadele alanlarnda içi
arkadalarmz göremiyorsak öncelikle kendi eksiklerimizi
görmemiz gerekiyor. Alanlara ve mücadelelere içileri katmak için bu eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Belediye içilerinin (özellikle Kadköy’deki içilerin) ald ücretin, asgari ücretli içilere veya Dou’daki içilere göre iyi olmas
rehavete neden olmamal. Her kazanm mücadele ile elde
edildi ve onlar korumak için de mücadele vermek gerekiyor.
UD-DER: TS sürecinde karlatnz bask ve engellemeler var m, bu engeller nasl alr?
Hasan Gülüm: Grevlere muhtemelen Austos aynda
balayacaz. Sendika ve grev yasalar adeta içilerin greve
çkmamas için yaplm yasalardr. Örnein sendikalama
ve grev sürecinde patronlar iyeri deitirebiliyorlar, yürüyü yapan grevci içilere polis bask uygulayabiliyor, yasa
grev gözcülerini snrlandryor. Patronlara ise sadece 105 lira para cezas var. çilere iten atma, tutuklamalar, gözaltna almalar ve cop var, ama patronlara sadece para cezalar
var. Biz bunlar grev kararn asma sürecinde ve son dönemde yaanan direni ve grevlerde de gördük. Desa Deri
içilerine kaldrm igal cezas, Tega içilerine saldrlar yaand.

“12 Eylül sürecinden sonra artarak süren basklar,
korku çemberini amamzn yolu mücadeleden
geçiyor. Snfmzda bu güç vardr. Önderlik edecek
militan snf sendikacl ve siyasal önderliktir.
Devrimci güçlerin sendikalarda faaliyet göstermesi,
ortak mücadele yürütmesi, içilerle beraber
mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor.”
ahan lsever: Sendika seçimlerinden balayarak sendikal mücadele üzerinde her türlü basky görüyoruz. Sadece
eli telsizliler tarafndan gelmiyor basklar, iverenler tarafndan da basklar geliyor. Ben temsilcilik dönemlerimden itibaren bu basklara ahit oldum. Gerçekten snf mücadelesine katk sunacak arkadalara engel olunuyor. Bölgecilik,
hemericilik yönü ar basan kiiler öne çkartlyor, seçilmeye çallyor. Biz bunu krmaya çalyoruz. Siyasilerin basklar ile kar karya geliyoruz. CHP ve dierleri diyerek içiler bölünüyor. Grev kararlarn asarken de engellerle karlatk. Snf dayanmas sayesinde bu engelleri atk. Kartal,
Kadköy, Fatih gibi belediyelerde barikatlar çkt karmza.
Bir kât parçasn dahi asmamzdan korkuyorlar. Basklar
her zaman olacak, direnerek bu basklar aacaz. Snf mücadelesi tarihi bunun örnekleriyle dolu. 12 Eylül sürecinden
sonra basklar artarak sürüyor. Fakat bu basklar, korku
çemberini amamzn yolu mücadeleden geçiyor.
Snfmzda bu güç vardr. Önderlik edecek militan snf sendikacl ve siyasal önderliktir. Devrimci güçlerin sendikalarda faaliyet göstermesi, ortak mücadele yürütmesi, içilerle beraber mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor.
UD-DER: Snfn geneline yönelik saldr dalgasn püskürtmek için sendikanz ne yapyor, neler yaplmal?
Ortak dayanma ve mücadele hakknda neler yapyorsunuz?
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“Uzun bir süredir Türkiye ve dünya içi snfnda bir
danklk var. Egemen snflar tüm dünyada örgütlü.
Bizce sendikalarn dünya çapnda örgütlülüü yetersiz.
Emein mücadelesi her alanda yükselmelidir. Marx’n
“Bütün ülkelerin içileri birlein” iar çok dorudur.
Uluslararas dayanma art ve gereklidir.”
Hasan Gülüm: Ben sendikamz adna konuamam, ubem adna fikirlerimi dile getirebilirim. Sendikalarmz bu
süreci görebiliyor mu? Bence hayr, görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Bu süreç tehlikeli bir süreçtir. Siyasal kamplamalarn yaand bir süreçte kimse kendi gücü üzerinden
yeni bir yol açamyor. Üçüncü bir yol ile snfn kendi hak
ve özgürlüklerini alabileceini göstermek gerekiyor. Tutucu,
gerici ve siyasi iktidarlarla yan yana olan sendikaclarmzla
mücadele etmeliyiz. Biz SSGSS’de, 1 Mays ve stihdam
Paketi döneminde bunlar gördük. 14 Mart SSGSS eylemi,
90’l yllardan sonra snf içinde en olumlu hareketlenme oldu. Bu hareket birleikti ve toplumsal destek görmütü.
Snf hareketi ve snf dostlar birleti. Bu süreç bizce 14
Mart, 6 Nisan, 1 Mays’ta balad ve bugün E-Kart’,
Unilever’i, Desa’y, Yörsan’, Arçelik direnilerini ve belediyelerdeki grev kararlarn yaratt. Bizce bu grev ve direnileri, imdi 14 Mart’taki gibi ortaklatrmak gerekiyor. Biz, 17
Temmuzdaki eylemimize böyle geni bir ortaklama çarsnda bulunduk. lk hedef direniteki içileri ortaklatrmak
ikinci hedefse bu ortak hareketleri kalclatrmaktr. SSGSS
sürecinin yeniden yaplandrlmas ve daha da ileri noktalara tanmas gerektiini düünüyorum. Grevleri, direnileri
ve siyasal talepleri ortaklatrmak gerekiyor. Geçmite de
örnein Zonguldak madencilerinin ortak eylemleri olmutu
fakat bu hareketin kalclamas için bizce siyasallamas da
gerekiyordu. Yaplan saldrlarn altnda snfn örgütsüzlüü
var. F tiplerine kar, NATO’ya kar daha önceki tarihlerde
içiler mücadele ettiler ve kar çktlar. Bu dönemde de siyasal mücadeleye sahip çklmas ve snfa önderlik edilmesi
gerekiyor. Grevin yeri sokaklar olacak. Grevlerde siyasal bir
süreç yaanacak.
ahan lsever: Konfederasyonumuz DSK’in de geçenlerde deklare ettii gibi bu yasalara kar birlikte mücadele
etmek gerekiyor. SSGSS sürecinde yaanan birlik yeniden
salanmal. Bu gerici yasalar durdurmann yolu tabandan
gelen, ubelerden gelen bir birleme olabilir. Yoksa tepeden
bir birlemenin etkili olacan sanmyorum. stihdam Paketi
sessiz sedasz geçti, kdem tazminatnda ayn akbete uramamak için ortak taban mücadelesi gerekiyor. Tabandan
örgütlenip tepeyi rahatsz etmek gerekiyor. Uzun bir süredir
Türkiye ve dünya içi snfnda bir danklk var. Egemen
snflar tüm dünyada örgütlü. Bizce sendikalarn dünya çapnda örgütlülüü yetersiz. Emein mücadelesi her alanda
yükselmelidir. Marx’n “Bütün ülkelerin içileri birlein” iar
çok dorudur. Uluslararas dayanma art ve gereklidir.
Birlik, mücadele ve zafer iar gereklidir. Saldr yasalar sadece Türkiye’ye has deil, Yunanistan’dan, Fransa’ya dek
dünyann her yerinde bu saldrlar yürütülüyor. çi mücadelesine tüm ezilenlerin, isizlerin, köylülerin, kadnlarn da
katlmas gerekiyor. 
içi dayanmas • Austos 2008 • no: 5
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Marport Liman çileri Direniyor
A

mbarl’daki Marport Limannda çalan 700
içiden 406’s Liman- sendikasna üye oldular. çilerin 20 Haziranda sendikaya topluca üye
olmalar üzerine, patron 24 Haziranda 5 içiyi, 15
Temmuzda ise 52 içiyi tazminatsz iten çkararak kar saldrya geçti. ten atlmalara tepki gösteren içiler 17 Temmuzda direnie geçtiler. Direnie
geçilmesinden bir süre sonra jandarma içilerin limana girilerine engel olmaya balad. çiler limana
yakn bir yerde direnilerine devam ediyorlar.
Sendika açt ikolu davasn kazand, ancak ie iade davas ve yetki davas henüz sonuçlanm deil.
Direniteki liman içilerini ziyaret ettik. çiler direni alanna kendi olanaklaryla gidip geliyorlar, yemek masraflarn da kendileri karlyorlar. Sendika
yeterli bütçesi olmadn ileri sürüyor ve hatta mahkeme masraflarnn da içilerce karlanmasn istiyor.
çiler, limandaki kötü çalma koullarnn üstesinden
ancak sendikal örgütlenmeyle gelebileceklerini söylüyorlar:
“e girerken, bize ayda 4 gün izin verilecei söylendii halde, 20 günde bir gün izin veriliyor. Yaknlarmzn cenazesi olduunda bile izin alamyoruz, üç vardiyal sistemde
çaltmz halde çou zaman fazladan bir vardiya daha
çaltrlyoruz. Fazla mesailer yüzünden geç saatlerde eve
gittiimiz için çocuklarmz ancak uyurken görebiliyoruz.
Ar çalma artlar nedeniyle bel ft, varis gibi rahatszlklarmz oluyor. yeri hekimine gittiimizde «üç rapor
bir penalt» diyor. Yani üç rapor aldmzda iten çkarlmakla tehdit ediliyoruz. Darda 30 derece olan hava scakl vincin içindeyken 60 dereceye ulayor. yerinde
bulunan iki tuvalet ve iki banyo 500 içinin ihtiyacn
karlamyor. Bir hak olan mazeret izni kullandrlmyor. Bir gün ie gelmediimizde ihtar veriliyor. Aya krk
olan içi arkadaa ii yavalatt gerekçesiyle ihtar veriliyor. Patron, müdürleriyle birlikte lüks otellerde elence dü-

zenlerken bize izin bile verilmiyor.”
Limanda az içiyle çok i yapldndan sk sk i kazalar meydana geliyor. Bugüne kadar 11 içi hayatn kaybetmi, fakat hiçbir ölümün basna yanstlmadna dikkat çekiyor içiler. u anda sürdürdükleri direnite de sosyalist basn dnda mücadelelerine ilgi gösterenin olmadn ifade ediyorlar.
Patron direniin ksa bir sürede biteceini umuyormu,
ama yanldn görmü. Ancak sendikay kabul etmeye yanamyor, çünkü içilerin bir kez örgütlü bir yapya kavutuklarnda eskisi gibi kuzu kuzu boyun emeyeceini biliyor. Hakl da! Çünkü Marport içileri sendikal örgütlenmeden asla vazgeçmeyeceklerini ve kazanncaya kadar
mücadelelerinde kararl olduklarn söylüyorlar. Bu direni de gösteriyor ki, en temel yasal haklar kullanmak bile
ancak mücadeleyle mümkündür. Sendikalarmza sahip
çkmamz, sendikalaan içi kardelerimizin mücadelesine
omuz vermemiz gerekiyor.
Yaasn içilerin birlii, yaasn liman içilerinin
hakl ve onurlu mücadelesi!

Kent Gda’da Basklar Devam Ediyor
K

ent Gda’da iten atlmalarn ardndan tam bir gerici
süreç yaanyor. ki kiinin konumak için yan yana
gelmesine bile müsaade edilmiyor. Yaanan protestolarn
üzerinden neredeyse bir aydan fazla bir süre geçmesine
karn protestolarn içinde yer alanlar tek tek müdür tarafndan sorguya çekilip tehdit ediliyor: “Atlacak listenin
bandasn. Eer burada uzun süre çalmak istiyorsan bu
tür ilerden uzak dur. Kendine bir an önce çeki düzen ver.”
Çalanlar cephesinde ise, içiler sindirilmi durumda.
ten atmalarn ardndan yaplan zamlarla içilerin gözü boyanmaya çallyor ve bu belli ölçüde etkili de oluyor. Örgütsüz, silahlarn iyi kuanmadan kalklan
her hareket yenilmeye mahkûmdur.
Sendika (Tek Gda-) cephesinde ise, yaanan olaylar,
fabrikadaki ba temsilci dâhil tüm temsilcilerin kafasnn
koparlmasna neden oldu. Ba temsilci olarak yeni ata-
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nan kiiyse, bölümün posta bayd! Üretimde fazladan
yaplacak iki koli için içilerin canna okuyan, “hastaym”,
“izin istiyorum” gibi cümleleri lügatinden çkarm, makine
bozulup çalmadnda makinede çalana küfreden bir kii imdi iverene kar içileri temsil ediyor! imdi bu kii
bölüm bölüm dolap kendisine “yardmc olacak” temsilci aryor. Patronlarla el ele veren sendika bürokrasisi,
ruhlarn, kafalarn sermayeye satm bu tür kiileri içilerin
temsilcisi olarak seçiyor.
Benzer bir süreç 10 yl öncesinde yine yaanmt.
Ama olanlardan dersler çkarlmad ve mücadele örgütlü
bir ekilde hayata geçirilemedii için sonuç ayn oldu. Tüm
bunlarn üstesinden gelecek olan, hem Kent Gda özelinde
hem de genel olarak içi snfnn deneyimlerine sahip çkmak, içeride ve darda örgütlenmektir.
Yaasn örgütlü mücadelemiz!
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TTNet
çilerine
Performans
Saldrs

TTNet, çar merkezinde
çalan yüzlerce içisinin
“performansn
arttrmak”, yani onlar daha
çok sömürmek için
Çar
Merkezi
Yönetim Sistemini hayata geçirdi. 6 milyon
dolara mal olan bu sisteme göre her çalann
vardiya ve mola saatleri
çar younluuna göre sistem tarafndan belirlenecek. Yani
yarn ya da bir sonraki hafta hangi içinin hangi vardiyada çalaca belli olmayacak. Herhangi bir ihtiyaçtan dolay mola kullanmak isteyen içi çarlar younsa
mola kullanamazken, henüz mola ihtiyac olmayan bir baka içi ise mola kullanmaya zorlanabilecek. Yemek saatleri de ayn yöntemle belirlenecek. Sistem yemek molas vermeden hiç kimse yemek molasn kullanamayacak.
Ankara’da ayn irketin çar merkezine bal olarak çalan yaklak 650 içi, geçtiimiz sene içerisinde Haber-
sendikasna üye oldular. Bunun üzerine oradaki örgütlülüü datmak için irket yönetiminin baz giriimleri oldu.
Bunlar arasnda Ankara’daki merkezi stanbul’a tama
planlar da var. Böyle bir durumda merkezin stanbul’daki

çalanlarnn yapmas gereken ey, tpk Ankara’daki içi
kardeleri gibi birlik olmak, sendikal örgütlülüklerini
salamak ve saldrlara kar anlaml bir duru sergilemektir. 

stanbul Üniversitesinde çilerin Direnii Sürüyor

stanbul Üniversitesine bal hastanelerde taeron irkete
bal 707 temizlik içisi çalyor. Günde 8 saat çalmalar gerekirken 10-12 saat çaltrlan, bayramlarda çalmaya
zorlanan, bunun karlnda hiçbir fazla mesai ücreti verilmeyen, ücretleri son derece düük olan içiler, bu azgn sömürü
koullarna kar mücadele edebilmek için yaklak 1,5 yl
önce sendikalamaya karar vermiler. 650’den fazla içi
Belediye- sendikasna üye olurken, ilk etapta sendikal mücadeleyi balatan 4 içi iten çkarlm. Ardndan irket dei-
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iklii, bireysel sözleme önerileri gibi yöntemlerle sendikal örgütlenme krlmaya çallm. Bu durumu kabullenmeyen 80
içi de 1 Temmuzda iten çkartlmlar ve o günden bu
yana direniteler. Talepleri ie geri dönmek ve sendikalarnn
kabul edilip toplu sözleme maddelerinin hayata geçirilmesi.
Konutuumuz içilerden birisi kendilerine dayatlan bireysel sözleme hakknda unlar söyledi: “Bana imzalatmak
istedikleri sözlemede hiçbir hakkm yoktu. Saatlerce
çalmak zorunda kalacaktm, sendika hakkm yoktu
ve en önemlisi i güvencem de yoktu. Ben bu sözlemeyi kendi sonumu
hazrlamak için mi imzalayacaktm?
Ama patron baz arkadalar kandrd ve onlar da imzaladlar.”
Grevde olan içilere hasta yaknlarndan ve içeride çalan içilerden de destek
geliyor. çerideki içiler öle paydoslarnda
grevde bulunan arkadalarn yalnz brakmyorlar. Çalan içilerden biri içeride yaadklarn öyle özetledi: “Biz içeride
buradaki arkadalarmza destek olmak amacyla bulunuyoruz. Greve
katlmayan içileri ikna etmeye çalyoruz ve iimiz çok zor. Patron basksndan dolay dikkatli olmamz gerekiyor.”
çiler sk sk grevi ziyaret ettiimizden
dolay çok memnun olduklarn ifade ettiler. Biz de onlara bu hakl mücadelelerinde UD-DER olarak yanlarnda olduumuzu belirttik.
içi dayanmas • Austos 2008 • no: 5
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Desa Deride çilerin Direnii Sürüyor
D

üzce Desa Deri’de yaananlarn ayns imdi
de Sefaköy’deki Desa fabrikasnda yaanyor. Desa patronu, sendikal olduunu örendii
Emine Aslan’ 3 Temmuzda “performans düüklüü” bahanesiyle iten att. ten atmalara
tepki gösteren Deri- sendikas, Düzce Desa’da
dördüncü aya ve Sefaköy’de ise ikinci ayna yaklamakta olan direnite patronun yasad tavrn
protesto etmek için 26 Temmuzda Sefaköy Desa
önünde basn açklamas yapt.
Basn açklamasna, Tuzla ve Düzce’den gelen
deri içilerinin yan sra çeitli sendikalar ve kitle
örgütleri de destek sundular. Polisin younluu
ve eylem boyunca sergiledii provokatif tutum
dikkat çekiciydi. Ancak patrona ve polise büyük
bir öfke duyan içiler, tüm basklara inat, taleplerini dile getirdiler. Mücadelelerinin zaferle sonuçlanacana inanan içiler büyük bir cokuyla sloganlarn yükselttiler: “çilere deil, çetelere
barikat”, “sendika hakkmz engellenemez”, “içilerin birlii sermayeyi yenecek”, “kurtulu yok tek
bana ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “zafer direnen emekçinin olacak”, “Desa içisi yalnz deildir”, “yaasn snf dayanmas”.
Basn açklamasn yapan Deri- genel bakan Musa
Servi, iverenin ikiyüzlü tutumunu ve sendika üyesi içilerin iten atlmalarn protesto etti. çilere ve sendikaclara
yönelik basklara da deinerek unlar söyledi:
“Sefaköy’de, gözaltna alnan sendikamz yetkilileri
ve üyemize, ayr ayr 62 YTL «kaldrm igal cezas» kesilmitir. nancn, haklln ve yasalarn
önünde güçleri ancak buna yetiyor. Biz haklyz, biz
sermayenin karsna hukuk ile inanç ve kararllkla çkyoruz.” Servi, son süreçte devam eden E-Kart,
Unilever, Arçelik, Çay-Kur, Yörsan ve ARKAS içilerinin
seslerinin kslamayacan da belirtti.
Basn açklamasnn ardndan, UD-DER’li içiler olarak,

8 yldr Sefaköy Desa deride çalan ancak sendikal mücadeleden dolay iten atlan Emine Aslan ile sohbet ettik.
En büyük destein ailesinden geldiini söyleyen Aslan ile
birlikte iki olu ve kz da fabrika önünde bekliyor.
Annesiyle birlikte fabrika önünde bekleyen 16 yandaki
olu öyle diyor: “Cuma günleri fabrika önüne Çevik
Kuvvet geliyor, bizim namaza giden içileri örgütleyeceimizden korkuyorlar. Patron Çevik Kuvvet getirerek bizi psikolojik bask altna almaya çalyor
ve korkutmaya çalyor. Ama biz korkmuyoruz.”
Kz ise, eskiden cahil olduklarn, bu yaananlar bilmediklerini ve iten atlma korkusuyla çaltklarnda haklarn
aramadklarn söylüyor. Annesinin hakl direniinin yannda olduklarn belirtiyor.
Düzce Desa’da direnite olan içilerin ve Emine Aslan’n
bir kadn içi olarak sergilemi olduu militan duru örnek tekil etmektedir. Sahiplenmeli ve dayanmay örmeliyiz. 

Ada Deri’de direni balad!
A

da Deri, geçen sene 15 Mays’ta yaanan i kazas
sonucu yaamn yitiren Hüseyin Güneri ile gündeme gelmiti. Ada Deri’nin patronlar bu kez de 29
Temmuz günü maa ödemelerinin artk bankaya yataca bahanesiyle içilere bo kat imzalatmaya çalarak buna kar çkan içilerden iyeri temsilcisi Bayram
ATEOLU ve iyeri komitesinden Servet NAL’ iten
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çkardlar.
çerde çalan dier içiler ilk gün üretimden gelen
güçlerini kullandlar fakat Ada Deri patronlar bunun
üzerine fabrikann her yerine kamera koyarak içileri
bask altna almaya çaltlar.
u anda içerde i yavalatma sürerken darda da
atlan içi arkadalarn bekleyileri devam ediyor. 
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çilerin Vatan Bütün Dünyadr!
Lufthansa Grevi Nedeniyle Almanya’da
990 Uçak Seferi ptal Edildi
Almanya’nn en büyük havayolu irketi olan Lufthansa’ya bal Eurowings ve CityLine irketlerinde görevli pilotlarn ücret art talebiyle balattklar grev nedeniyle ülke çapnda 990 uçak seferi iptal edildi.
Eurowings ve Cityline irketleri Lufthansa havayollarnn her gün gerçekletirdii ortalama 1800 uçuun
700’ünü organize ediyor. Cockpit adl pilot sendikas tarafndan 22-23 Temmuz tarihleri arasnda gerçekletirilen
24 saatlik grev nedeniyle, bu irketlerin Almanya içindeki
ve Avrupa çapndaki çou seferi iptal edildi. Grev yaklak 10 bin yolcunun uçuunu engelledi. Havayolu irketi
iptal olan seferlerin tüm bilet paralarn yolculara geri
ödemek zorunda kald. Pilotlarla Lufthansa arasndaki
pazarlk aylardr devam ediyor. Temmuz ay banda gerçekleen 24 saatlik grevde de yine yüzlerce uçu iptal olmutu.
Lufthansa Havayollar pilotlara %5,5 ila %6,5 arasnda ücret art öneriyor. Pilotlarn sendikas ise bu artlar
yetersiz buluyor. Anlama gerçeklemezse, uçularn en
youn olduu tatil sezonunda yeni uyar grevleri de gerçekletirilecek.

Yunanistan’da Tersanede  Cinayeti
Atina yaknlarnda tamir edilmek üzere limanda olan
bir tankerde gerçekleen gaz patlamas sonucu en az 8
içi hayatn kaybetti. Çkan yangnda yaralanan 4 içi de
hastaneye kaldrld. Panama bayrakl gemide çalan
mürettebattan kaybolanlarn says ise bilinmiyor. Çünkü
Panama, Malta ve benzeri baz küçük ülkelerin bayraklarn çeken gemilerde kayt d pek çok içi çaltrlyor.
Kayp içilerin aranmasna devam ediliyor.
Bu i cinayeti Atina’nn batsnda devlet tarafndan iletilen Perama tersanesinde gerçekleti. Güvenlik standartlarnn dikkate alnmamasn protesto eden liman içileri Denizcilik Bakanl önünde gerçekletirdikleri gösteride polisle çatt. çiler 3 günlük grev çars yaptlar.
Denizcilik Bakan gazetelere yapt açklamada kaza
sebebine ilikin soruturmann devam ettiini, güvenlikten sorumlu iki kiinin tutuklandn açklad. Kamu içileri sendikas yapt açklamada “güvenlik standartlarnn uygulanmamas ve gemi sahiplerine dokunulamamas yüzünden tersanelerin ve gemilerin içiler için sürekli
birer ölüm tuza haline geldiini” söyledi.

Kuveyt’te 5000 Bangladeli
çi Greve Gitti
Vietnam’da 14 Bin çi Grevde
Vietnam’da üretim yapan bir Güney Kore firmasnda
çalan 14 bin içi, ücretlerinin arttrlmas talebiyle greve
gitti. Hwa Seung Vina ayakkab fabrikasnda çalan içiler, yüksek enflasyon nedeniyle alm güçlerinin ar ölçüde dütüünü belirterek ücretlerine en az 18 dolar zam
yaplmasn istiyorlar. Firma ise 12 dolarlk artta srar
ediyor.
Vietnam’da resmi açklamalarda Temmuz ay yllk
enflasyonunun %27 olarak gerçekletiini iddia edilse
de, gerçek enflasyonun bunun çok üzerinde olduu biliniyor. Son bir hafta içerisinde petrol fiyatna %30 zam
yaplm olmas bile, resmi verilerin nasl uydurmacadan
ibaret olduunu göstermeye yetiyor.
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Kuveyt’te ücretlerinin düzensiz ve eksik ödenmesini
ve Kuveytli firmann verdii sözleri yerine getirmemesini
protesto eden yaklak 5000 Bangladeli içi 21
Temmuzda i braktlar. Pazar sabah sessiz bir oturma
eylemi gerçekletiren içiler, pazartesi günü, irket taleplerini karlayana kadar çalmayacaklarn söyleyerek süresiz olarak greve gittiklerini açkladlar.
Bangladeli içiler Kuveytli irkete bal olarak, kraliyet saraylarnda, hastanelerde, üniversitelerde, petrol irketlerinde ve salk, eitim, petrol ve savunma bakanlklarna bal önemli kurulularda çalyorlar. çiler irketin kendilerine aylk 50 Kuveyt dinar ücret ödeme sözü
vermi olmasna karn sadece 18 dinar ödediini belirtiyorlar.
Kuveyt’te yaynlanan “Arab Times” gazetesindeki bir
röportajda, bir içi, irketin çok sayda içinin ücretini 2
aydr ödemediini ve haftalk izinlerini de kullandrmadiçi dayanmas • Austos 2008 • no: 5
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n ifade ediyor. Baz içilerin fazla mesai ücretleri ödenmeksizin günde 16 saat çalmaya zorlandn dile getiriyor. Baka bir içi ise irket yöneticisinin baz içileri sebepsiz yere dövdüünü ve hastalanan içilerin ücretinden, ie gelemedikleri gün bana 5 dinar ceza kesildiini
söylüyor. irketin içileri uçak biletlerini belirli bir seyahat acentesinden fahi fiyatla almak zorunda braktnn
da ifade edildii röportajda, içilerden biri, “irketin ücretlerimizi dorudan bankaya yatrmasn, ayrca fazla
mesai ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. çilerin çou
uzun çalma saatleri yüzünden hastalanyor. irket hastalk izni vermiyor” diyerek, “bu koullarda nasl çalabiliriz?” diye soruyor.
Pek çok içi, irket izin vermedii için 8-10 yldr izne
bile çkamyor. Banglade’teki evine gitmek için izin alabilen içilerden ise, irket, pasaport depoziti ad altnda
30 dinar güvence paras alyor. Fakat içi iine geri dönse bile bu para asla geri ödenmiyor.
Banglade’ten en fazla igücü ithal eden ülkeler arasnda Suudi Arabistan ve Birleik Arap Emirlikleri’nden
sonra üçüncü srada bulunan Kuveyt’te 200 bin
Bangladeli içi çalyor.
çilerin üç günlük grevinin ardndan Kuveyt hükümeti, Bangladeli içilere ödenen asgari ücretin 40 dinara
çkarlmasn öngören bir anlamaya hazrlanmaya
balad. Bir kez daha görülüyor ki, içilerin kararl mücadelesi olmakszn, çalma ve yaam koullarnda en ufak
bir iyileme mümkün deildir.
Patronlar buna zorlamak için daha mücadele ve daha fazla örgütlülük!

künün ve çalma koullarnn arttrlmasna ramen
içilerin 12 yllk alacaklarndan yüzde 12’lik bir kesinti uygulanmasnn ardndan içiler greve gitmiti.
Grev dünyann en büyük dondurulmu gda üreticilerinden olan irketin çalma koullarndaki rezaleti gözler önüne sererek Hong Kong halknn güvenini de sarst. Gda ve Hotel Endüstrileri çileri
Sendikas içilerinin balatt greve Hong Kong çi
Sendikalar Konfederasyonu da katlarak Nestle yönetimini uyarm. kinci tur görümelerde Nestle yönetimi, içilerin ücret art ve çalma koullarnn
düzeltilmesi talebi ile çalma saatinin 12 saate indirilmesi talebini kabul etmek zorunda kald.
Kazanmn ardndan 3 gündür grevde olan 200 içinin oylamas ile grev sona erdirildi.

Guatemala’da çi Snfna Kar
Faist Terör Devam Ediyor!
Orta Amerika’nn küçük ülkelerinde faist terör içi
kan dökmeye devam ediyor. Patronlarn emrindeki kanl diktatörlükler, hak arayan içilere her türlü zulmü reva
görüyor.
2007 yl Eylül aynda muz plantasyonlarnda çalan
içilerin sendikas olan SITRABI’nin lideri patron ua
faist katillerce öldürülmütü. Mart 2008’de Guatemala’nn Güney Pasifik kylarndaki muz içileri sendikasnn kurucularndan biri de katledildi. Nisan 2008’de de
bir SITRABI aktivisti vurularak öldürüldü. Bu yln ubat
ile Nisan aylar arasnda 5 muz içisini katleden faist katiller, sendika genel sekreterinin kz kardeine de silah zoruyla tecavüz ettiler.
Uluslararas içi örgütlerinin, katliamlara göz yuman
Guatemala hükümetine yönelik protesto kampanyalar
sürüyor. Faist terörü ve ardndaki eli kanl patronlarn
egemenliini ezmenin tek yolu, içi snfnn örgütlü mücadelesinin yükseltmekten geçiyor. 

Nestle grevi baaryla sonuçland
Hong Kong’daki Nestle fabrikasnda çalan 200 içinin balatt üç gün grevi, içilerin ücret taleplerinin kabul edilmesiyle baarya ulat.
Hong Kong’daki Nestle Fabrikasnn, ulam, sevkyat, sat, üretim alannda çalan içileri, i saati snrnn
12 saate indirilmesi ve gündelik içilerin ücretlerine yüzde 7’lik zam talebi ile 27 Temmuz’da greve gitmilerdi.
12 aylk kontrat imzalayarak sürekli çalan gündelik
içilerin herhangi bir i güvencesi mevcut deil. veren,
içileri 12 ayda bir kontrat yenilemeye zorluyor. ki kontrat arasnda 14 günlük bir tatil izni var. veren bu yaptrmlar mevcut yasalara dayanarak yapyor. Çalma yüno: 5 • Austos 2008 • içi dayanmas
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UD-DER’de GEÇEN AY

Grev ve Direni Alanlarndan
U

luslararas çi Dayanmas Dernei olarak, geçen ay
grev ve direni yerlerini ziyaret ederek içi dayanmasna güç verdik. Yaanan grev ve direnilerin baaryla sonuçlanmas için snf dayanmasn her koulda hayata geçirmek gerekiyor. Grev ve direnilerde yalnzca tek tek patronlar ve o patronlar karsnda yer alan içiler kar karya
gelmez. Tek bir grev ve direni dahi olsa, esasnda bir bütün olarak içi snf ve patronlar snf kar karya gelmektedir. Grev ve direni yerlerine ziyaretçi akmas patronlar
tedirgin ederken, içileri sevindirir. Zira grev alanndaki her
içi, büyük bir ailenin parças olduunu görür ve kavrar.
stanbul’un birçok belediyesinde greve hazrlanan belediye içileri grev kararlarn asarken ve bu uurda polisin
coplu, gazl saldrsna maruz kalrken yanlarndaydk.
Egemen snflarn içi snfnn mücadeleye atlmasndan
duyduklar korku öylesine büyük ki, sadece grev kararn
asmaya çalan içilere bile engel olmaya çalyorlar. Fakat
içiler polis barikatn aarak grev kararn büyükehir belediyesine astlar. Baz içiler çocuklarn da getirmilerdi, babalarnn ekmek paras için nasl bir mücadele vermek zorunda olduunu görsün, imdiden mücadele etmeyi örensin diye.
Ziyaret ettiimiz, stanbul Üniversitesine bal
hastanelerde çalan temizlik içilerinin direnii bizim için özellikle önemliydi. Çünkü çou durumda
sendikalamann önündeki en büyük engellerden
biri olarak görülen taeron içisinin, örgütlenip mücadeleye atlmasnn hiç de imkânsz olmadnn
canl bir ispatyd. Üstelik içiler, 707 içinin 650’sini
örgütleyerek ne kadar azimli ve kararl olduklarn da
göstermilerdi. Grev ve direniteki içi kardelerimizi
ziyaret ederek, onlara mücadelelerinde omuz vererek destek olmal ve ayn zamanda da geçmiin
mücadele ve örgütlenme deneyimlerini onlara
aktararak yol göstermeliyiz. Bu ziyaretler esnasnda yanmzda olan ve UD-DER ailesine yeni
katlm genç bir içi kardeimizin sözleri, bu açdan oldukça anlamlyd: “Grev ve direnilerdeki
içilerin cokusunu gördükçe, kavgaya atlm içilerin cesaretini ve gücünü gördükçe, snfma ve örgütüme olan güvenim daha da artyor. çimdeki mücadele atei daha da kzyor. Ama bir yandan da
bu içilerin ne kadar çok eksiinin, yanlnn olduunu görerek irkiliyorum. UD-DER’in geçmile bugün arasndaki eksik halkay tamamlamas ve yol
göstericilii bence hayati önemde.”
Ambarl liman içilerinin direniini ziyaret ettiimizde
de, içilerin bir kez örgütlendikleri ve mücadeleye atlmaya karar verdiklerinde, önlerindeki her engeli aabilecek
bir potansiyele sahip olduklarn bir kez daha gördük.
Liman içileri bir yandan sendikann isteksiz tutumuyla urayor, dier yandan da ülkücü faist köpeklerini üzerlerine
salarak arkadalarn dövdüren patrona kar kavga veriyor-
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lard. Patronlarn, köeye sktklarnda faist çetelerden
yardm alarak içilere saldrtmalar, aslnda sk rastlanan bir
durumdur. Geçtiimiz aylarda Tuzla Organize Deri
Sanayisinde yaanan birçok direnite de benzer saldrlar
yaplmt. Polisin veya jandarmann genelde kaytsz kald bu saldrlara kar kendilerini ve örgütlülüklerini korumak da grevci içilerin görevleri arasndadr. Grevci içiler
kendi özgüvenlik güçlerini oluturmaldrlar. Bu konuda yaplacak iyimser hatalarn kaç içinin hayatna mal olduunu
biran olsun unutmamalyz.
Geçen ayki faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de,
bata grev ve direni yerleri olmak üzere çeitli fabrikalarda
çi Dayanmas bültenimizi datmamz oluturdu. Böylece
çi Dayanmas’nda yer alan grev ve direni haberleri, iyerlerinden gelen ve iyeri sorunlarn, çözüm önerilerini
içeren mektuplar matbaadan tekstile, metalden iletiime kadar birçok fabrikada, sendikal-sendikasz yüzlerce içinin
eline geçti. Özellikle MES, Tuzla tersaneler bölgesi, Tuzla
Organize Sanayi bölgesi, GOSB, Hasköy Sanayi Sitesi,
kitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi alanlarda ve Dikta,
Kent Gda gibi fabrikalarn önlerinde dattmz bültenlere
kar içilerden gelen scak ilgi bizim için önemliydi. çiler,
özellikle kendi iyerleriyle ilgili haberler gördüklerinde yahut kendi yaadklarna benzer sorunlarn anlatld mektuplar okuduklarnda bültenimize daha bir merakla bakmaya baladlar.
Bunlarn yan sra, dernek bünyesinde gerçekletirdiimiz etkinliklerimiz de devam etti. Esenler
temsilciliimizde, cephedeki askerlerin kardelemesini ve bunun savan kaderini nasl etkileyebileceini anlatan Atekes adl film izlendi. Gazi temsilciliimizde ise “Ödediimiz
Vergiler Nereye Gidiyor” konulu bir seminer
düzenledik. Asgari ücretli bir içiden bile
172 YTL vergi alndn, devlet gelirlerinin
önemli bir ksmnn içi ve emekçilerden alnan vergilerden olutuunu, hrszvari yöntemlerle ve “dolayl” ad altnda alnan vergilerle ellerine geçen üç kuruun da alndn dinleyen içilerin gözlerindeki öfke lts, dorusu
görülmeye deerdi. 1 Mays mahallesinde ise
genç içilerin katld bir müzik ve iir dinletisi düzenledik.
Hedefimiz çalmalarmz daha da gelitirmek,
yaymak ve daha çok içi kardeimizi örgütleyerek mücadeleye sevk etmektir. Mücadele etmek kadar,
doru tarzda ve yönde çaba harcamak da önemlidir. Grevlerde, direnilerde, sendikalarda ve fabrikalardaki mücadeleci içi kardelerimize, geçmiin
deneyimleri ve dersleri nda doruyu göstermek boynumuzun borcudur. Bunun için UD-DER, içi snfnn mücadelesini güçlendirmeye ve birlikte büyütmeye çaryor
tüm dostlar. 
içi dayanmas • Austos 2008 • no: 5

ETKNLKLERMZDEN

Daha Ne Kadar
Soyarz!
 Gazi Mahallesinden bir metal içisi

U

D-DER Gazi Temsilcilii’nde “Ödediimiz Vergiler Nereye Gidiyor”
adl bir seminer yaptk. Seminer devam ederken aklmdan stihdam
Paketi geçti. kisi farkl konular olsa da bir ortak noktalar var: “Daha ne
kadar soyarz?”
Vergilerden ilgimi çeken özellikle u dolayl vergiler. lk defa seminerde duydum ve içeriini örendiimde öyle dedim; cebine girilmedik,
boazna yaplmadk adam brakmyorlar. Yaam standartlar, ya,
geçim artlar ne olursa olsun, bu vergileri dolayl yolla ödettiriyorlar.
Örnein, dilenen bir insan düünelim; günlük elde ettikleriyle yiyecek
ihtiyaçlarn karlad an zaten devlete vergi ödemi oluyor. Bu kazanç 1
YTL veya daha düüü olsa bile. stihdam paketi demitim. Bunu zaten
çi Dayanmas bülteninden okumuuzdur. Uzun uzun söz etmeye gerek
yok.
Peki dostlar, sermaye snfnn kendi kârlar uruna dayattklar ve yaattklar bunca sknt, bunca sorun karsnda ne yapmal? Benim saydklarm bunlardan sadece iki tanesi. Savalar, açlklar, katliamlar, ölümleri
ve burada sralayamayacaklarm da sayarsak u sonuca varrz: bunlarn
tek sebebi olan kapitalizmi ortadan kaldrmak kaçnlmaz. Ama unutmayalm ki bunu yapabilecek, kapitalizmi sorunlaryla birlikte tarihin çöplüüne
atabilecek tek güç içi snfnn örgütlü mücadelesidir. 

10 Kuruunu Patrona Verme,
Saln Bozma!
 Esenler’den 12 yanda bir örenci

B

iz UD-DER Esenler temsilciliinde
10 kurularla ilgili bir proje hazrladk. Patronlar çocuklarn cebindeki 10
kurulara bile göz dikmi durumda.
Çocuklarn cebindeki 10 kurular
alabilmek için çok zararl eyler
üretiyorlar. 10 kuruluk meybuzlar, 10 kuruluk sakzlar, 10
kuruluk cipsler vs. Bunlar
çocuklarn saln bozuyor.
Çocuklar bunlarn tatlarn güzel buluyorlar hem de
ucuz olduu için alyorlar.
Ama 10 kurularn nelere
mal olduunu bilmiyorlar.
Çünkü bunu onlara anlatan
yok. Tam tersi bunlar almalar için reklamlar hazrlyor,
çocuklar bunlar almaya
zorluyorlar. te biz çocuklano: 5 • Austos 2008 • içi dayanmas

rn salnn bozulmamas, patronlarn zengin
olmamas için bir proje
balattk. Çocuklar paralar olduunda direk bakkala koarlar ama bu projede çocuklar UD-DER’e
koarak 10 kuru kumbarasna ba yapacaklar. Bu
balarla onlar için yararl
eyler yaplacak. Örnein;
çocuklarn bilinçlenmesini
salayacak film, kitap vs.
alnabilir; bir çocuk bülteni
çkarlabilir.
Patronlar para kazanmak için çocuklarn saln
bile bozmay göze alm durumdalar. Biz patronlara para kazandrmak için salmz bozmayalm! 
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ETKNLKLERMZDEN

çi Dayanmas
Bültenimiz Ege
Mahallesinde
 Ankara Mamak’tan UD-DER üyesi bir içi



çi snfnn sorunlarn ve çözümünü gündemine alan,
grevlerden haberler sunan, inaat içilerinden tutun
da matbaa içilerine kadar snfmzn olduu her alanda yazlar yaymlayan bültenimizi içi ve emekçilerle tantrmaya devam ediyoruz. Yaptmz mahalle çalmalarmzda etkinliklerimize davet ettiimiz insanlara
bültenimizi tantyor, ilgisi olan dostlara çi Dayanmas
bültenini veriyoruz. Tuzluçayr mahallesi ve çevresinde-

ki mahallelerde yaptmz çalmalarda bülteni alan
emekçilere tekrardan ziyaretler düzenleyip sohbetler
ediyoruz. Burjuva medyann dna itilen içi snfnn
sorunlarn gündeme alyoruz.
Geçen haftalarda da Ege Mahallesinde “Çark” filmi
ve animasyon çizgi film “Robotlar”n davetiyelerini datrken bültenimizi yanmza alp emekçilerin kaplarn
çaldk. Mahalle ortamndaki scak atmosfer, hem derneimizin faaliyetlerini, hem de bültenimizi uzun sohbetlerle anlatmamza imkân salad. Mahallede yaptmz
çalma etkinliklere katlm ile anlam kazand.
Bültenin son saysndaki konulardan olan stihdam
Paketi, Türkiye ve dünya içi hareketinden haberler insanlarn ilgilerini bültene younlatrd. çi ve emekçi
dostlarmz etkinliklerimize, snf mücadelesini kendine
ilke edinen derneimize davet etmeye devam edeceiz.
çi Dayanmas Bültenini Oku ve Okut! 

Yaanmas Gereken
Bir Gündü

“Azck Am,
Kaygsz Bam” m?

 1 Mays Mahallesinden genç bir içi
6 Temmuzda UD-DER’in bir etkinliinde görev aldm
ve öyle güzel bir ortam ve dayanma gördüm ki anlatamam. Dinlemekten çok yaanmas gereken bir gündü
bence. Bu güzel etkinlikte yer almam benim için gerçekten gurur vericiydi. iir okudum, hem de bir deil iki iir
okudum. Benim için önemliydi, çünkü güzel iir okuyabileceimi ilk kez fark ettim.
O
etkinliin
hangi koullarda
düzenlendiini az
çok biliyorum. Çalan insanlarn bo
saatlerini dinlenip,
gezip, elenmek yerine bu etkinlik için
harcadklarn, tek yürek olup, hem elenip
hem bilinçlendiklerini biliyorum. Benim iir provalarm iyerinde oldu. Birçok
defa kesintili çalarak, “oldu, olacak, biraz çaba” diyerek, emek harcayarak güzel bir eyler çkardmz
sanyorum. Herkesin emei
sonucunda müzikli, sazl, sözlü bir faaliyetin içinde yer almaktan
memnuniyet duydum. Yalnzca ben deil, o gün yanmda olan kuzenlerim
de ayn keyfi aldlar. Bu tür güzel faaliyetleri ilerleyen zamanlarda görmeyi ümit ediyorum. 

 Gazi Mahallesinden genç bir kadn içi
u hafta derneimizin Gazi temsilciliinin düzenledii çok güzel bir gençlik semineri vard. Bizim gibi
gençlerin okul hayatndan tutun da bütün sorunlar ve
çözüm yollar dile getirilip tartld.
Meselâ, asgari ücretle çalan bir ailenin aylk geliri
435 YTL. Peki! Asgari ücretle çalan bir ailenin bu gelir düzeyiyle, bir örenci nasl okutulur? Tabiî ki okutulamaz! öyle kabaca bir hesap yapalm; 350 YTL ev
kiras, 50 YTL, olamaz ya, pazar masraf diyelim,
kald 35 YTL, ailede sigara içen bir kiiye de 10 YTL (ay boyunca 3 paket
sigara içsin yeter, zaten sala zararl)
verelim. Geriye kalan 25 YTL ile örenci okutulabilir mi, siz söyleyin?
Buradan u sonuç çkyor: “Azck
am kaygsz bam” diyen içiler bu
sömürü düzenine ba kaldrmazsa, biz
böyle, bir ömür sömürülmeye, kazandrmaya ama ürettiklerimizin ufack bir bölümünü bile alamamaya devam ederiz.
Her gün biraz daha zorlaan hayat
artlarnda yar aç yar tok gezmeyi
sürdürürüz.
Bu yüzden örgütlenmemiz ve patronlara “yeter artk, daha fazla sömürmenize
izin vermeyeceiz” dememiz gerekir.
Herkes hayatnda bir eylerden yoksun braklyor. imdi biraz düünün, gelecek için siz
neler yapyorsunuz? Yarnlarnz için, daha güzel bir dünya için az da olsa çabalayn, çabalayalm. UD-DER’e katln, güzel günler için hep
beraber mücadele edelim. 

12

B

içi day
dayanmas • Austos 2008 • no: 5

FABRKALARDAN - YERLERNDEN

çi Sal çin Mücadeleye!
 MES’ten bir matbaa içisi
mur Matbaaclkta biz içilerin yaad en büyük sorunlardan biri, “içi sal” önlemlerinin alnmamasdr. Matbaa sahiplerinin umurunda olmayan içi sal önlemleri birçok arkadamz meslek hastalklar ve i kazalar neticesinde sakat brakt, öldürdü.
Matbaada kalp krizinden ve kanserden ölen içi arkadalarmz oldu. Tüberküloz, varis, boyun ve bel ft gibi
meslek hastalklarna yakalanan birçok arkadamz var.
Makinelerin gürültüsü nedeniyle hepimizin iitme duyusu
yar yarya kayba urad. Kât tozu ve kimyasal maddeleri
temizleyecek havalandrma önlemleri alnmyor. Yasalara
göre 500’ün üzerinde içi çaltran iyerlerinin yarm veya
tam gün iyeri hekimi bulundurmas gerekiyor. Fakat çaltm matbaada 800 içi olmamza ramen iyeri hekimi iki
vardiyada ancak bir saat bulunuyor. Patron iyerini irketlere böldüünden bu hak uygulanmyor. Göstermelik mu-

U

Snfmz Bölüyorlar
 Ankara Gazi Üniversitesinden bir örenci

P

atronlar snfnn güttüü politikalardan biri de içi snfn etnik ve mezhepsel-dinsel kökene göre bölmeye
çalmaktr. Bunu çok rahat yapabiliyorlar Alevi-Sünni,
Kürt-Türk diye. Bunu, okullar kapannca çalmaya baladm bir metal fabrikasnda da birebir yaadm. Malûm,
bizlerin burjuva gençler gibi yazlar tatil yapma “lüksümüz”
yok bu sistemde. Fabrika iki katl bir yerdi. Alt katta üretim
üst katta montaj yaplyordu.
Orada çalmaya baladmda bir ey dikkatimi çekti.
Montajda Aleviler, üretimde Sünni arkadalar çounluktayd. Ama ben bunun ilk önceleri sadece bir tesadüf olduunu sandm. lerleyen zamanda iler younlamaya balad ve mal yetimesi gerekiyordu. Her gün mesaiye kalmaya baladk. Patronun sermayesine sermaye katacaz
ya… Patron da bizi daha fazla çaltrmak için montajclara Alevilerin çalkan olduunu, üstün olduunu,
Sünnilerin temiz insanlar olmadn söylemeye balad.
Tabii Alevi içiler bunu duyunca patronun dost olduunu
sanyorlard. Ayn eylerin tersini de üretimdeki arkadalara söylüyordu patron. Tabii üretim ve montaj bölümündekiler de büyük hrsla çalyorlard. Patrona 10 kazandrp
1’ini sadece biz alyorduk. Sanki emeimizin karln veriyormu gibi. Patronlar zenginletikçe biz içiler yoksullayoruz.
Evet, söylediim gibi bunu çok rahat yapabiliyorlar. Yani
bizleri birbirimize düürüyorlar. Sanki birimizi dierinden
fazla ya da az sömürüyorlarm gibi. Hepimizi de sömürüyorlar ve bizler gücümüzün farkna varmadkça, tek dümann patronlar snf olduunu ve bunun için mücadele
etmek gerektiini kavramadkça bu durum devam edecek.
Bu düzene kar omuz omuza tek vücut olarak mücadele
edelim. Birleen içiler yenilmezler. 
no: 5 • Austos 2008 • içi dayanmas

ayenelerle patronlar birçok içi arkadamzn saln tehlike atyorlar. Oysa iyerinde biz içilerin düzenli aralklarla
muayeneler için hastaneye sevk ilemlerinin yaplmas gerekiyor.
Patronun umurunda olan tek ey kâr olduundan “içi
sal” önlemlerine uyulmuyor. En büyük matbaa fabrikalarnda dahi çeitli önlemlerle en basit önlemler alnmyor.
çi salna yaplan her yatrm patronlarn maliyet engellerine taklyor. Uzun yllardr çaltmz fabrikada patronun hiçbir hakk gönül rzasyla vermeyecei çok açk.
Yapmamz gereken bundan önce kazandmz her bir hak
gibi “içi sal” önlemlerini de birleerek, örgütlenerek ve
mücadele ederek kazanmaktr. Birleip, mücadele ettiimizde hiçbir güç bize engel olamaz. Bugün mücadele etmezsek yarn hem salmzdan hem de haklarmzdan
mahrum olacaz. 

Sendikay Sendika
Yapan çilerin
Örgütlülüüdür
 Gebze Organize Sanayi Bölgesinden bir kadn içi

B

en DSK’e bal Birleik Metal- Sendikasnn örgütlü olduu bir fabrikada çalyorum. Fabrikada
sendika olmasna ramen kimse sendikaya üye olamyor, olanlarsa basklara, tehditlere maruz kalyor.
Yaklak 500 kiinin çalt bu fabrikada sendikal içi says 100’ü geçmiyor. Bu say ancak toplu sözleme döneminde deiiyor. Örnein bu yl yaplan toplu
sözlemede üye says az olduu için taraflar masaya
oturamyordu ve patron sözlemeyi yapabilmek için
kendisi 100’ün üzerindeki içiyi sendikaya üye yaptrd. Tabi batan eklemeyi unutmad: “imdi üye olun
birkaç ay sonra istifa edersiniz.”
O gün geldi çatt. Yaklak 2 hafta önce patron üye
yaptrd içileri tek tek çararak istifa ettirdi. stifa
etmek istemeyenleri tehditle, baskyla istifaya zorlad.
Bu olaylar yaanrken ne yazk ki ne fabrikadaki temsilcilerden ne de sendika ubesinden en ufak bir tepki
yoktu. Bu durum gösteriyor ki ister DSK’e bal olsun
ister Türk-’e, sendikay sendika yapan içilerin örgütlülüüdür. çilerin srtndan geçinen sendika aalar deil.
Bizler bilinçlendiimiz ve içiler olarak sendikalarmza
sahip çktmz oranda bu durumu deitirebiliriz. Ve
o zaman gücümüzün karsnda ne patronlar, ne onlarn ordular, ne de ikiyüzlü sendika aalar durabilir. 
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Sendika Biziz!
 Kartal’dan bir kadn tekstil içisi

Y

aklak 1400 kiinin çalt bir iplik fabrikasnda içiyim. 8 saatlik vardiya içerisinde sadece yarm saatlik dinlenme molamz var ve bunun 20 dakikas yalnzca
yemekhaneye çkmakla geçiyor. Kalan 10 dakikada ise
nasl karnn doyurabilirsen doyur. Üstelik yemekler de
irenç çkyor ve doyurucu olmuyor. Özellikle gece vardiyalarnda reçel ve zeytinden baka hiçbir ey verilmiyor. Bu da ar ve tempolu i koullarnda karnmz doyurmaya yetmiyor.
Her gün tonlarca iplik üretiyoruz ve iplikler satlmak
üzere pazara giderken, tozu da cierlerimize doluyor.
Ksa bir süre sonra akcier rahatszlklarn hissetmeye
balyoruz. Oysaki bizlere düzenli olarak maske verilmi
olsa belki bu rahatszlklarn bir nebze önüne geçilebilir.
Akcier hastalklarnn yan sra ar makine gürültüsünden kaynaklanan iitme zorluu çekiyoruz. Her gün elimizden geçen tonlarca iplii kaldrrken ciddi bel arlar
da yayoruz. Çoumuz kadnz, evli ve çocuklu içi kardelerim çou zaman iki saatlik uykuyla çalyorlar. 
kazas yaadmzda da, meselâ makara frlayp yüzümüze çarptnda ya da elimizi döner dililere kaptrdmzda veya tansiyonumuz düüp de dengemizi kaybettiimizde, dikkatsiz ve özensiz çalmakla suçlanan hep biz
oluyoruz. Patronlar her zaman sütten çkm ak kaklar,
suçlu olan da biziz! Peki, bunun karlnda ne alyoruz?
Tam tamna 450 YTL. Patron “efendinin” Msr’da bizimkine benzeyen bir fabrikas daha var. Yani ayn kaderi
yalnzca bu topraklarda yaayan biz Kürt ve Türk içileri
deil Msrl içi kardelerimiz de paylayor.
yerimizde Teksif sendikas örgütlü. Fakat biz içiler
gerçekten snf bilinciyle örgütlü olmadmz için içi kardelerim sendikann varlyla yokluunun önemsiz olduunu düünüyorlar. Çünkü sendikaclar patronla ortak
hareket ediyorlar. Meselâ yllar öncesinde 4 ikramiye

varken bu kaldrldnda sendikaclar ses çkartmadlar.
Maalar geciktirildiinde
ise
bugün
yarn
ödenir, yapacak bir eyimiz
yok
diyorlar.
Bizler çok iyi
biliyoruz ki sendikalar aslnda
bizim örgütlerimizdir. Ve onlara sahip çkarak koltuk sevdallarn oralardan def etmemiz gerekir.
stediimiz takdirde bunun olmamas için hiçbir neden
bulunmuyor. Üstelik geçmite böyle bir deneyim de yaanm. Toplu sözleme sürecinde sendikaclar bu süreci
oldubittiye getirmek istemiler. Ama ayn içiler 3 vardiya olarak iba yapmam ve i brakp fabrikann bahçesine çkmlar. Bunun üzerine o güne kadar fabrikaya
sadece patronlarla görümeye gelen sendikaclar, o güne
kadar sözlemeden bahsetmeyen sendikaclar, bizzat içi
kardelerimin yanna gelip sözleme hakknda bilgi vermeye ve ikâyetlerini dinlemeye balamlar. Yani bu
korku onlara yetmi. Ve içi kardelerim istedikleri maa
zammn da elde etmiler. Yani sendika da, güvenecek
dal da bizleriz, bizim örgütlü gücümüzdür. Bir araya geldiimizde patronlar da, sendika aalarn da dize getirebiliriz. Yeter ki isteyelim. 

verenler Saldryor
 Tuzla’dan bir metal içisi

G

eçen hafta bir içi arkadamz fabrikada küfrettii
için “i kanununun 25. maddesinin II. g ve h fkrasndan” dolay iten atld. Olayn üzerinden fazla bir zaman geçmeden bir benzeri daha yaand. Fakat bu kez
küfreden kii bir içi deil, patronun temsilcisi olan bölüm efiydi.
Sendika temsilcisi arkadamz bir dilekçe ile durumu
disiplin kuruluna ilettiinde ise, “eflerin ve amirlerin
muaf olduu” söylendi kendisine. Yani i kanununun bu
maddesi içilere gelince kat bir biçimde uygulanyor, iverenin adamlarna gelince uygulanmyor. Çaltmz
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fabrikalarda bu tür olaylarla sk sk karlayoruz.
Patronlar yasalar keyfi bir biçimde uyguluyor yahut ilerine geldii gibi yorumluyorlar. yerindeki arkadalarla
bu meseleyi konutuumuzda, herkes, “örgütlü olmadmz için tepki gösteremiyoruz” düüncesinde hemfikirdi.
Oysa bu, doru ama eksik bir düünceydi. Çünkü
yapmamz gereken tam da böylesi uygulamalar karsnda ve çkarlarmz savunan talepler etrafnda örgütlenerek mücadele etmekti. Böylece hem birliimizi salayabilir hem de patrona gücümüzü gösterebiliriz. yerlerindeki
keyfi uygulamalarn önüne geçmenin tek yolu budur. 
içi dayanmas • Austos 2008 • no: 5

FABRKALARDAN - YERLERNDEN

Gözlerinin Ferini
Kaybetmenin
Bedeli Günlük
4 YTL!
 Ege Mahallesinden bir içi

A

nkara Ege Mahallesi’nde, bahçelerin çevreledii gecekondular birer küçük terzi atölyesine dönümü durumda. Bahçelerindeki aaçlarn serin gölgesinde boncuk ileyen
“isiz” içi kadnlar, gözlerinin ferini yitirene dek aile bütçesine katkda bulunmaya çalyorlar. Bu içi ailelerinin çou asgari ücretle geçinmek zorunda braklmlar. Ancak, herkes
biliyor ki, yaadklar gecekondunun kirasn bile vermeye
yetmez aldklar bu ücret. Bu yüzden iledikleri elbise bana
4 YTL almalarna ramen yapacak baka bir i olmad için
ar gibi çalyor, aile bütçesine katkda bulunmak isteyen ve
ne hikmetse istatistiklerde isiz saylan bu içi kadnlar. Bir elbiseyi ilemek koca bir günü alyor. Bütün gün minicik boncuklar iledikleri elbiseler ise, o 77 katl, yekpare camdan
maazalarda, gözlerinin feri pahasna aldklar parann onlarca kat fiyata satlyor.
Bütün gün elbiseler için ter döken bu kadnlar, iledikleri bu giysileri bir gün üzerlerine geçirmeyi hayal bile edemiyorlar elbette. Onlarn kaderi de kapitalizmin dier içiler için yazd kaderden farkl deil. Çünkü iledikleri gibi
bir elbiseyi alacak paray kimi zaman çocuklarnn okul
masraflar, kimi zaman kn yakacak kömür paras, kimi
zaman ise ekmein yanna bir katk koymak için kullanmak zorundalar. Bu bizim gerçeimiz. Bu kaderi
yazmayan bizlerin bozmas için yapabilecei tek ey ise içi snfnn örgütlü
mücadelesine daha sk sarlmak! 

Tersanelerde
Vahi Kapitalizm
Koullar
 Aydnl’dan bir tersane içisi

Ü

retilen gemiler birer teknoloji harikas olmasna
ramen, tersane içileri hâlâ 19. yüzyln artlarnda çalyorlar. Neredeyse “vahi kapitalizm” koullarnn geri döndüünü söyleyebiliriz. Tersane patronlar
için içinin sal, yorgunluu, hastal hiç mi hiç
önemli deil. Her zaman olduu gibi sadece kendi sermayesini ve kârn düünüyor patronlar. Azalacak yerde artan i kazalarna ise göstermelik önlemlerle çözüm
bulmaya çallyor.  kazalar, iverenler için olduu
kadar içiler açsndan da kanksanm ve sradanlam
durumda. Ölen veya sakat kalan içilerin aileleri katmerli bir yoksulluun pençesine yuvarlanyorlar.
Patronlar her zaman olduu gibi komik rakamlar ödeyerek olay kapatabiliyorlar.
Tersane içilerinin yaam koullar da, çalma koullarndan farkl deil. Sözde pansiyon denilen tamamlanmam inaatlarda kalan arkadalarmzn ister
istemez psikolojisi de bozuluyor. Ama onlarn psikolojisini düünen yok. Küçücük bir odada 15 kiinin kaldn düünün. Gece iten çkp buralara gittiinizde bir
yastk, bir yatak, bir yorgan, yalnzlk ve siz. Beslenme
düzeni diye bir ey yok. Son derece salksz besleniyoruz. Sosyal yaantmz sfr. Bunlar yazarken içim bulanyor.
Yani anlayacanz bizler tersane içileri olarak
hiçbir hakkmz kullanamyoruz. Üstelik en doal
ve yasal haklarmz kullanmak istediimizde iten
atlyoruz, gözaltna alnyoruz, tutuklanyoruz.
Bunu geçtiimiz ay tersane içileri grevinde
yaadk. Sermaye güçlü olduu için her
alanda kendini otomatik olarak koruyabiliyor. Biz içilerin bu hakszlklarn üstesinden
gelebilmesi içinse örgütlenmenin anlamn
ve önemini örenmesi, çevresindeki içilere de bunu anlatmas gerekiyor.
Bizler birlik olduumuzda, birlikte
hareket etmeyi örendiimizde ve mücadeleye giritiimizde, eminim ki çok
eyleri kazanacaz. Tabii ki önce bilinçlenmeli, örgütlenmeli ve arkadalarmz da örgütlemeliyiz. Derneimizin çkard “çi Dayanmas” adl bültenin bu konularda son derece faydal olacana inanyorum. Bu anlamda da, Uluslararas çi Dayanmas Dernei’ne ve emei geçen herkese teekkür ediyorum. 
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Sermaye Tuzla’da Kana Doymuyor
T

uzla tersanelerinde i güvenliinin ve çalma artlarnn incelenmesi amacyla oluturulan meclis komisyonu, aylar süren incelemesinin sonucunu 17 Temmuzda
bir raporla açklad. Rapor henüz yeni açklanmt ki,
tersanelerde bir içi daha yaamn yitirdi ve böylece
ölen içi says 101’e yükseldi. Bu son ölüm bir kez daha
gösterdi ki, görüntüyü kurtarma kabilinden hazrlanan
raporlarla içi ölümleri durdurulamaz.
Çalma Bakan, laf etmeye gelince kimseye sra vermiyor. Ölümler konusuna çözüm getirmek için en fazla
çaba harcayan hükümet olduklarn söyleyen bakan,
kurban edilen içilerin yarsndan fazlasnn kendi dönemlerinde katledildiini unutturmaya çalyor. Tartmalar süredursun içiler ezilerek, yanarak, düerek, zehirlenerek ölmeye devam ediyorlar. Ne hükümet ne de
patronlar gerekli önlemleri alyorlar. Soruna çözüm aramaya çabaladklarn srarla söylemeye devam eden patronlar yalan söylüyorlar. çiler ölürken, patronlar, ölümlerin normal ve kaçnlmaz olduunu buyuruyorlard.
Kamuoyunda tepki olumasndan dolay AKP hükümeti birkaç tersaneyi göstermelik olarak kapatmsa da,
çok zaman geçmeden kapatlan tersaneler çalmaya ve
ölüm saçmaya devam etmitir. Nitekim son olarak
brahim Çelik’in ölümü bunun bir göstergesidir. brahim
Çelik meclis komisyonunun raporu yaynlandktan be
gün sonra, GEMSAN Tersanesinde kompresör dairesinde bakm yapt srada meydana gelen patlamada öldü.

brahim Çelik Tuzla havzasndaki yüzlerce taeron firmadan biri olan Atlas Gemi’de çalyordu.
Meclis bünyesinde oluturulan Tuzla Komisyonunun
hazrlad 197 sayfalk rapor, sendikalamann i sal
ve i güvenliinin salanmas açsndan önemli olduunu, sendikalamann önündeki engellerin kaldrlmas gerektiini söylüyor. Rapor, yapsal sorunlarn çözülmesi,
çalma süresinin 7,5 saatle snrlanmas, sosyal tesisler,
itfaiye ve hastane kurulmas, içilere her gün ie balamadan önce eitim verilmesi gibi balklar içeriyor.
Raporda yer alan bu tespitler önemlidir ve Limter-’in
taleplerinin bir bölümüyle de örtümektedir. Ancak bu
tespitleri meclisin ya da AKP hükümetinin hayata geçirmesini beklemek saflk olur. AKP hükümeti, kâra doymayan sermayenin en has temsilcilerinden biridir ve içi
ölümleri karsnda tersane patronlar kadar duyarszdr.
Gerçek çözüm, içilerin kendi güçlerine güvenerek
mücadeleyi yükseltmesinden geçmektedir. Gerekli önlemlerin alnmas ve kazalarn önüne geçilmesi, salk
sorunlarnn giderilmesi, i gününün ar i yönetmelii
çerçevesinde 7,5 saate düürülmesi ve iyerlerine sendikalarn giriinin önündeki resmi ve fiili engellerin kaldrlmas için, patronlara kar birleik içi mücadelesini örgütlemek gerekiyor. Birleen ve mücadeleye girien içiler kazanmasn da bileceklerdir. Aksi takdirde içiler ölmeye, sermaye ise kârna kâr katmaya devam edecektir.


