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apitalizmin neden olduu haksz ve gerici savalar,
Balkanlar ve Ortadou’dan sonra, imdi de Kafkasya’y
kana bulam bulunuyor. ABD emperyalizminin kkrtmasyla Gürcistan’n Güney Osetya’ya saldrmas ve Rusya’nn
devreye girmesiyle binlerce kii katledildi. Kentler ve köyler
yaklp ykld, on binlerce insan çaresizce evlerini terk etti.
Kafkasya içi ve emekçi snflar bir kez daha emperyalist
ve kapitalist devletlerin çkarlarnn kurban oldular. Bu sava imdilik yatmsa da, sonraki savalarn tohumlarnn
atld ve Türkiye’nin de bu kanl emperyalist oyunun içinde daha fazla yer alaca bir gerçektir.
Yürütülen sava bir çkarlar savadr, enerji yataklarn
ve nakil hatlarn, pazar ve yatrm alanlarn paylama savadr. Bu savan ba sorumlusu ABD emperyalizmidir,
ama AB, Rusya, Japonya ve Çin gibi emperyalist güçler de
masum deillerdir. Bu emperyalist güçler de yürüyen paylam savann bir parças ve tarafdrlar. Fakat Türkiye’nin
egemenleri de masum deillerdir, onlar da bu savan bir
parçasdrlar. Sermaye snf, hükümet ve ordu, Türkiye’nin
bölgesel bir güç olmasn yani baka ülkelerin içilerini de
sömürmesini istiyor. Ama bölgesel bir güç olmak demek,
silahlanma ve sava demektir, yürüyen savan bir parças
olmak demektir. Türkiye’nin Afganistan’a ve Lübnan’a asker göndermesi, Gürcistan’a silah satmas ve askeri eitim
vermesinin nedeni budur. Türkiye’nin tarafsz olduunu
söyleyen hükümet halk kandryor. ABD ve NATO sava
gemilerinin Boazlardan geçip Karadeniz’e gitmesine izin
veren, Türkiye’nin egemenleri deil mi? Son model silahlarla donanm bu sava gemilerinin bar yerine sava getirecei açk deil mi?
Her geçen gün silahlanma daha fazla hz kazanyor, savaa ayrlan bütçeler giderek iiyor ve silah tekelleri muazzam kârlar elde ediyorlar. Dünyada bir ylda silahlanmaya
harcanan para, bir trilyon dolar am bulunuyor.
Silahlanma ve sava patronlar snf için muazzam kârlar
demekken, içi ve emekçi kitleler için ykm, isizlik, açlk

ve sefalet, kan ve gözya demektir. Silahlanmaya ayrlan
devasa bütçelerin kaynan, emekçilerden toplanan vergiler oluturmaktadr. AKP hükümeti ineden iplie her eye
zam yaparak içi-emekçi kitlelerin üzerindeki yükü daha da
artrrken, silahlanmaya ayrlan bütçeyi iirmeye devam
etmitir.
Türkiye içi snf, giderek her yana sçrayan bu haksz
ve gerici emperyalist savaa alet olmamaldr. Bu sava bizim savamz deil, egemenlerin çkar savadr. Sessiz sedasz oturup sava cehenneminin her yeri yakp ykmasna
izin veremeyiz. Fabrikalarda, iyerlerinde ve mahallelerde,
yani hayatn her alannda emperyalist sava tehir etmeli
ve ona kar örgütlenmeliyiz. Nasl ki emeklilik yamzn
yükseltilmesine, salk hakkmzn elimizden alnmasna,
düük ücrete ve ar çalma koullarna kar çkp mücadele etmemiz gerekiyorsa, egemenlerin çkar savalarna
da kar çkp mücadele etmeliyiz. Gücümüzü savaa kar
da birletirmeliyiz.
Türkiye içi snfnn çkarlar ile dier ülkelerin içilerinin çkarlar ortaktr ve tüm ülkelerin içileri savaa kar
ortak bir mücadele yürütmelidir. Bunun tarihsel olduu kadar güncel örnekleri de bulunmaktadr: geçtiimiz Nisan
aynda Güney Afrika’nn liman içileri, Çin’den
Zimbabwe’ye gönderilen silah sevkiyatna engel olmulardr. Keza srailli pilotlar tutuklanmay göze alarak Filistinli
kadn ve çocuklarn üzerine ate açmay reddetmilerdir.
Silah ve asker sevkiyatna kar grevler örgütleyen, silah
üretmeyi reddeden içi snf, egemenlerin çkar savana
büyük bir darbe vuracaktr, vurmaldr. Emperyalist savalara kar içi snfnn uluslararas örgütlülüünü, dayanmasn ve mücadelesini yükseltelim. Dünyay bir kanser gibi saran emperyalist sava virüsünü, ancak dünya içi snf
durdurabilir. Dolaysyla dünya bar ancak ve ancak içi
snfnn mücadelesiyle salanabilir.
Emperyalist savaa hayr!
Dünyaya bar içilerle gelecek!
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Emperyalist Savalar Ancak çi Snfnn Mücadelesi Durdurabilir!

Grev Komiteleri
Grev yerleri, sadece içilerin gözcülük yaptklar,
bekledikleri ve dayanma ziyaretlerini kabul ettikleri
yerler olmamaldr. Grev içiler için bir mücadele
okuludur. Grev komitesi ise içileri her gün yeniden
örgütleyerek mücadelenin seyrini elinde tutar.



çi snfnn içinde bulunduu örgütsüzlük ve danklk,
kendisini grev mücadelelerinde de gösteriyor. Son yllarda yaanan grevlerde, grev komiteleri ya hiç örgütlenmiyor ya da eksik örgütleniyor. Böylece içiler önemli bir mücadele silahndan yoksun kaldklar için, grevlerde, patronlar karsnda örgütsüz ve dank bir manzara çiziyorlar.
Oysa grev ya da direnilerde, içilerin mücadeleye hazrlanmasnda, sevk ve idare edilmesinde ve uzun soluklu bir
mücadele yürütülmesinde grev komitelerinin rolü çok büyüktür.
çilerin grevi kazanmas için örgütlü ve hazrlkl olmalar gerekir. Patronlar ellerindeki tüm olanaklar kullanarak
grevi krmak, içileri bölmek isterler ve basklarla greve son
vermeye çalrlar. Patronlarn saldrlarna kar durmak ve
grevi kazanmak için en temel araçlardan biridir grev komiteleri! Grev ancak içilerin örgütlü, disiplinli ve ortak mücadeleleri sayesinde kazanlabilir. Patronlara, anti-demokratik
yasalara ve grev krclarna kar, grevi baaryla sonuçlan-
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drmada grev komiteleri içilere öncülük eder.
Grev yerleri, sadece içilerin gözcülük yaptklar, bekledikleri ve dayanma ziyaretlerini kabul ettikleri yerler olmamaldr. Grev içiler için bir mücadele okuludur. Grev
komitesi ise içileri her gün yeniden örgütleyerek mücadelenin seyrini elinde tutar.
Grev komitesi, yürütülen mücadelenin içiler lehine sonuçlanmas için yaplacak ileri örgütler. Tabann inisiyatif
kazanmasn, içilerin kendine güvenmesini, mücadele azminin ortaya çkmasn ve güç kazanmasn salar.
Yürütülecek tüm ilere grevdeki içileri katan grev komiteleri, alnan kararlar içiler ile birlikte alarak içi demokrasisinin küçük bir örneini sunar. bölümü temelinde her içinin grevde sorumluluk almasn salayan grev komiteleri,
grevin güvenliini salayarak grev krclarna engel olur.
Fabrikalara, sendikalara ve içi örgütlerine ziyaretler düzenleyerek dayanmay örer. Grev yerlerinde eitim etkinlikleri örgütleyerek içi snfnn mücadele tarihinin içilere aktarlmasnda, gelien siyasi olaylarn deerlendirilmesinde ve
sonuçlar çkartlmasnda grev komitelerine büyük görevler
dümektedir. Grev komiteleri grev boyunca bir yandan patrona kar içilerin tetikte beklemesini salarken, dier yandan da grevin gücünü büyütmek ve yaygnlatrmak için
mücadeleyi yükseltmeye çalr.

Tarihsel bir örnek: Neta Grevi
Neta Grevi, grevi baarya ulatracak derslerle dolu tarihsel bir örnek tekil eder. 1986 ylnda, 3150 içiyle balayan ve kazanmlarla biten grev, tam 93 gün sürmütü. 12
Eylül’ün etkilerinin devam ettii olaanüstü koullarda,
greve çkmann imkânsz denildii bir dönemde balayan
Neta grevi, nasl kazanlmt? Neta içileri greve aylar öncesinden komiteler kurarak hazrlanmlard. çilerin öncülüüne soyunan grev komitesi, tüm içilerin güvenini kazanmt. Her gün en az 500 içi grevde aktif rol alyordu.
Grev yerinde 163 içi her an tetikte bekleyerek nöbet tutuyordu. Bir tek içi dahi farkl ite çalmyordu. Maddi sorunlarn çözmek için snf içinde dayanma kampanyalar
organize ediyorlard. Grevle dayanmay sendikalara, fabrikalara, mahallelere ve ailelere kadar giderek, bizzat kendileri örgütlediler. Neta içilerinin iç örgütlenmeleri disiplinli ve salamd. Grevci içiler biliyorlard ki, tüm içi snf
adna kavga veriyorlard. Seslerini Türkiye içi snfnn yan sra, Avrupal kardelerine de ulatrmay baarmlard.
Neta içilerinin yürüttüü bu zorlu ve baarl mücadele,
bu mücadelenin kazanlmasnda kilit önemde olan grev komitelerinin örgütlenmesi bugün de örnek alnmaldr.
Önceki içi kuaklarnn kahrl mücadelelerinden doup
gelien grev komiteleri, içi snf için evrensel bir mücadele
aracdr. Tüm engellemelere ramen bugünün genç ve deneyimsiz içi kuaklaryla içi snfnn tarihsel mücadele
araçlarn buluturmalyz. Mücadelenin baarya giden zorlu yolu ancak örgütlü güçle alabilir. Geçmite olduu gibi
bugün de, grevi kazanmak için grev komitelerimizi kurup
mücadeleyi daha örgütlü ve bilinçli bir ekilde sürdürmeliyiz. Doru bir örgütlenmeye sahip, gereken araçlarla donanm bir mücadele, patronlar snfnn yüreine korku salacak ve kazanan içiler olacaktr. Unutmayalm ki “içi snf ya örgütlüdür ve her eydir ya da örgütsüzdür
ve hiçbir eydir!” 
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Ç HAREKETNDEN
ron yanls, içi haklarn savunmayan
sendikaclara güvenmediklerini” dile getiriyorlar.
Ekmek ve unlu mamuller üretimindeki içiler
3 vardiya halinde çalyorlar. Yllardr düük ücretle ve youn mesailerle çalyorlar. Ziyaret
ettiimiz içiler, fabrikada çok sayda i kazas
yaandn söylüyorlar. Arkadalarnn parmak
kopmas nedeniyle sakat kaldn, youn çalma nedeniyle bel ftnn arttn dile getiriyorlar.
Direnite olan içiler kendi elleriyle hazrladklar “birlik olursak kazanrz”, “sendikal olduk iten kovulduk” dövizleriyle UNO’daki ve
çevre fabrikalardaki içilere seslerini duyurarak
içi kardelerinden destek almaya çalyorlar.
ABB içilerinin kendilerini desteklemesinden
mutluluk duyduklarn ifade ediyorlar. Fabrika
içinden de destek aldklarn ifade eden içiler,
“bizler direnie balamasaydk çok sayda içi imdi sessiz sedasz iten atlm olacakt” diyorlar. Sabah yürüyerek direni yerine gelen içiler, iba saatinde
servisteki içi arkadalarna seslenerek direnilerine destek
bekliyorlar.
MES sanayi bölgesinde UMUR ve YASAN içilerinin
ardndan UNO içileri de sendikalatklar için iten atldlar.
ten atlmalarn, düük ücretin ve ar çalma koullarnn
hüküm sürdüü bu sanayi sitesinde içilerin büyük çounluu örgütsüz. Kölece çalma koullarna son verecek
olan, içilerin birlik olmas, örgütlenmesi ve patronlara kar
mücadele etmesidir.
Direniçi UNO çisi Yalnz Deildir!

UNO’da çiler Direnite



MES sanayi sitesinde bulunan UNO unlu mamuller fabrikasnda içi kym yaand. Tek Gda- sendikasna üye
olduklar, sendikadan istifa etmedikleri ve sendikalama
çalmasna devam ettikleri için 11 içi iten atld. Bu
içilerden 10’u fabrika önünde direnie balad.
Yaklak 500 içinin çalt fabrikada sendikal örgütlenme çalmalar Tek Gda- sendikas öncülüünde iki yl evvel balamt. Basklar nedeniyle içilerin çounluu
sendikadan istifa ettirildi. Ülker Gda’nn UNO’ya ortak olmasyla beraber içiler, patronlar eliyle Öz-Gda- sendikasna üye yaplmaya baland. çilerin büyük çounluu Öz-Gda- sendikasn patron sendikas olarak niteliyorlar ve üye olmak istemiyorlar. çiler, “uzlamac, pat-

Uzel çilerinden Basn Açklamas
 Gebze’den UD-DER üyesi içiler

U

zun bir süre önce, ücretlerini alamadklar için direnie geçen UZEL içileri, 1 Eylülde Gebze Cumhuriyet
Meydannda bir basn açklamas düzenlediler.
Basn açklamas esnasnda içiler, “çiler burada
Türk Metal nerede”, “Türk Metal Uzel’den defol”, “Türk
Metal bizi kaça sattn” gibi, Türk Metal sendikasn da
eletiren sloganlar attlar.
çiler, Türk Metal’in kendilerinin yannda olacak yerde
patronlarla anlama yoluna giderek içilere sahip çkmadn ifade ettiler. Uzel içilerinin emeinin karln alana
kadar mücadele edeceklerini belirten içiler, hem patrona
hem de Türk Metal sendikasnn bana çöreklenmi sendika bürokrasisine kar mücadele etmeye kararl olduklarn dile getirdiler. Eyleme yaklak 100 içi katld. Ayrca
çevreden de basn açklamasna katlm oldu.
Uzel içilerinin dedii gibi, Türk Metal sendikas içilerin çkarlarn deil patronlarn çkarlarn savunuyor. Birçok fabrikada olduu gibi Uzel’de de içileri sürekli
susturma rolünü üstleniyor. Ancak biz içiler unu çok iyi
no: 6 • Eylül 2008 • içi dayanmas

bilmeliyiz: Asl sahibinin biz olduumuz sendikalarmz mücadeleci sendikalara dönütürebilmek bizlerin ellerinde.
Onun için en gerici sendikalarda bile militan snf mücadelesini yükseltmeliyiz. Snf mücadelesinin önündeki tüm
engelleri ortadan kaldrabilecek yegâne güç, snf bilinci ile
donanm örgütlü içi snfdr. Sendikalarmzn tepesine çöreklenmi bürokratlar da ancak bu güç defedebilir. 
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ASSTT Çar Merkezi çileri Direnite


ten atlan ASSTT içileri, 7 Eylül Pazar günü
yaptklar bir basn açklamasyla direnilerini
balattklarn duyurdular. Türk Telekom’a bal
TTNet çar merkezinin taeron firmas olan
ASSTT bünyesinde, stanbul’da yaklak 600,
Ankara’da ise 650 içi çalyor. Taeron sistemini kendi çkarlar dorultusunda istedikleri gibi kullanan patronlar, buralarda çalan içileri
azgnca sömürmekte, zaman geldiinde grev krcs olarak kullanmaktadrlar. Bunun bir sonucu olarak TTNet içileri de Telekom içilerinin
grevinin krlmas için Telekom’un bünyesinde
gösterilmi ve grevin ertesinde tekrar ASSTT’e
alnmlard.
TTNet içileri Ankara’da geçtiimiz yl Haber- sendikasna üye oldular ve yetki davasnn sonucunu bekliyorlar. Ankara’da balayan bu mücadele stanbul’a da sçrad
ve stanbul’da da örgütlenme çalmas balatld.
Fakat içilerin örgütlü gücünden korkan patron bizzat bu örgütlülüü datmak ve içiler üzerindeki sömürü gücünün
krlmasn engellemek için saldrlara balad.
çiler hem yaplan basklar protesto etmek hem de iki
yldr zamsz çaltklarn ve zam taleplerini duyurmak için
31 Temmuzda i brakma eylemi gerçekletirmilerdi.
Bu eylem sayesinde %10 maa zamm ve %10 prim zamm
almay baarmlard. Fakat patron bunun üzerine 11 içiyi iten att. Atlan içiler basn açklamasnda bu saldrlarn onlar yldramayacan söylediler: “Yllar yl düük ücretlere, ar çalma koullarna ve ef basklarna sesimizi
çkarmadan çaltk. Gece gündüz çalmamzn bedelini kimimiz hastalanarak, kimimiz psikolojisi bozularak ve kimimiz de hakaretlere maruz kalarak ödedik. Fakat artk bçak
kemie dayand. Assistt içisi yaad sorunlar çözmek için
örgütleniyor, bilinçleniyor ve mücadele ediyor. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bizler ancak bu mücadeleye katlarak çalma koullarmz düzeltebiliriz. Srann bize gelmesini beklemeden, bana bir ey olmaz demeden gücümüzü birletirelim. Biz çalmazsak hayat durur, patronlar pes

E-Kart Grevi
Devam Ediyor
 Gebze’den UD-DER üyesi içiler
ebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Eczacba
ve Giesecke & Devrient (Almanya) ortaklna ait
E-Kart fabrikasnda, içilerin yürüttüü grev üçüncü ayna yaklayor.
70. gününde UD-DER olarak grevdeki içi dostlarmz
ziyaret ettik. Grev yerine attmz sloganlar ve alklar
eliinde yürüdük. Bizi alklarla karlayan grev gözcüsü
içi dostumuzla yaptmz sohbette, grev gözcüsü arkada,
yürüttükleri grevin baarya ulaaca inancnn tam ol-

G
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eder” dediler.
çiler taleplerini öyle sraladlar:
1. Atlan içiler derhal geri alnsn!
2. Ücretlerimiz iyiletirilsin!
3. Takm liderleri basks son bulsun!
4. Mola sürelerimiz arttrlsn!
5. Tuvalet ve yemek molalar üzerindeki baskc ve
keyfi uygulama son bulsun!
6. Düzenli salk kontrolleri yaplsn!
7. Sendikalama hakkmz engellenmesin!
8. Gece vardiyalarna ek ödeme yaplsn!
TTNet çalanlar her geçen gün daha da younlatrlan
performans basksna maruz kalmakta ve bütün mola ve
yemek saatleri insani ihtiyaçlara göre irketin kâr amacna bal olarak planlanmaktadr. Bilgisayar karsnda radyasyon etkisine maruz kalan çalanlar, dier taraftan telefon banda sürekli olarak sinir harbiyle boumaktadrlar. Müteriyi memnun etmemenin bedeli maa kesintisi
olurken, tpk Marport içilerinde olduu gibi rapor almak
da iten atlma sebebi haline gelmektedir.
TTNet içileri daha insani bir çalma sistemine geçilmesini talep etmektedirler. Bu mücadelelerini iyeri önündeki
oturma eylemleriyle ve süreli açlk grevleriyle pekitireceklerini ifade ediyorlar. TTNet içilerinin bu hakl ve
onurlu mücadelelerinin yannda olmalyz. 
duunu dile getirdi. Sürecin her geçen gün daha iyiye gittiini de vurgulad.
E-Kart ivereninin alm olduu siparileri Alman orta
Giesecke & Devrient’e kaydrmaya çalmasna, orada örgütlü olan Verdi sendikas da kar durmutu. Bu
uluslararas destek E-Kart içilerinin mücadelesinde anlaml bir yere sahip.
E-Kart içileri emin admlarla grevlerini baarya tamaya çalyorlar. Bu gibi grev ve direnilerde dayanma
an örebilmek büyük önem tamaktadr. Patronlar snfnn saldrlarna kar güçlü bir direnç gösterebilmek ve içi
snfnn mücadelesini daha yukarlara tamak için
ÖREN, ÖRET, ÖRGÜTLE…
Yaasn Snf Dayanmas!
Yaasn çilerin Uluslararas Mücadele Birlii!
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Metal Sektöründe TS
Görümeleri Balad
 Gebze’den bir metal içisi

A

ustos aynda yaklak yüz bin metal içisini ilgilendiren
grup toplu i sözlemesi görümeleri (TS) balad. TS görümelerinde patronlar adna MESS, metal içileri adna ise
Birleik Metal- (DSK), Çelik- (Hak-) ve Türk Metal (Türk) sendikalar masaya oturuyor.
Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan metal sektörü özellikle son yllarda büyümenin ve kâr oranlarnn yüksek
oluuyla göze çarpyor. Son on ylda çalan içi saysnda da
art söz konusu, fakat ortalama ücretler asgari ücret düzeyin- lar önemli bir yer tutmutur. Yürüttükleri militan mücadele ile
de. Giderek düen ve enflasyonla birlikte sürekli eriyen ücret- bugünlere önemli deneyimler brakmlardr. Biz yeni kuak iler, 12 saati aan çalma koullar ve esnek çalma dayatma- çilerin de bir an önce silkinmesi ve mücadeleye atlmas geres, metal içilerinin hayatn katlanlmaz klyor. Bu yüzden on kiyor. Sendikalarn biz içilere ait olduunu bilmeli ve evimizi
binlerce içi bu TS görümelerinden çkacak zam oranlarn kirleten haereleri temizlemeliyiz. Sadece sözleme döneminde
tepkimizi dile getirmekle bir ey elde edemeyiz. Patronlarn örbekliyor.
Görüme masasna oturan sendikalarn, toplu sözleme tas- gütlü bir ekilde yürüttüü saldrlara kar örgütlü bir ekilde
laklarn içilerin istekleri dorultusunda hazrladklarn düün- mücadele yürütmeliyiz. Unutmayalm ki birleen içiler yemek ise olanaksz. Türk Metal’in tutumunu uzun uzadya an- nilmezler!
latmamza gerek yok. Honutsuz olan sendikal içiler
Gebze ubesine sk sk gidip sözleme tasla hakknda bilgi almaya çalyorlar. Türk Metal’e üye bir fabrikada çalan bir metal içisinden durum hakknda bilgi istediimde
bana unlar söylüyor: “Sendikamza gidip tasla soruyoruz. Neler yaptklarn ve hazrlanan taslan içeriini örenmek istediimizi belirtiyoruz. Aldmz cevap taslan
internet sitesinde yer ald ve oradan bakabileceimiz eklinde oluyor. Kaçamak cevaplarla bizi idare etmeye çalyorlar. Üstüne basa basa ülkedeki krizden bahsediyorlar.
Austos günü direniteki Desa deri içileri, Tuzla deri içileSendika yöneticisine bu krizin sorumlusunun biz olmadriyle birlikte, Desa’nn Nianta’nda bulunan sat maamz ve patronlarn krizini neden ön plana çkardklarn
sorduumda ise bana tuhaf baklarla bakyor. Baka fab- zas önünde bir basn açklamas yaptlar. Basn açklamasnda
rikalardan içilerin de sk sk gelip ube yönetimini sktr- Desa-Deri ürünlerinin boykot edilmesi ve internet sitesine
dn duydum. Bizim aslnda dier fabrikadaki içi arka- e-mail yoluyla tepkilerin dile getirilmesi istendi. Çeitli kurumlarn
dalarmzla görüüp ortak bir ekilde ubeye bask yap- ve kadn örgütlerinin de destek verdii basn açklamasna bizler
de UD-DER’li deri içileri olarak destek verdik.
mamz gerekiyor.”
Basn açklamasn okuyan Deri- genel örgütlendirme sekreÇelik- sendikasnda da sessizlik hâkim. Sorulmad
takdirde açklanan hiçbir ey olmuyor. Baz sktrc soru- teri Gürsel Mentee, Düzce Desa’da direniçi içilerin polis taralardan sonra ise temsilciler öyle bir cevap veriyorlar: “Biz fndan youn bask gördüünü, Desa patronunun içilerin cep tene yapsak bo. Sonuçta MESS’in alaca karar uygula- lefonlarna tehdit mesajlar gönderttiini, Sefaköy Desa’daki diremaktan baka çaremiz yok. Sonucu bekleyeceiz. Ama di- niçi içi Emine Arslan’n direnie ailesi ile birlikte devam ettiini,
er sendikalardan daha geri koullarda bir sözlemeye im- ona da “kaldrm igali” bahanesiyle 62 YTL para cezas kesilza atmayacaz.” Bir yandan içilere pasif bir tutum takn- diini, tüm bunlara ramen direniçi içilerin mücadelede kararl
malar öütlenirken ayn zamanda sendikalar aras rekabet olduklarn belirtti.
Basn açklamasnn dönüünde, Düzce Desa içilerine, UDde vurgulanmadan geçilmiyor.
DER’in
çi Dayanmas adl bültenini tantarak son saymzdan
Birleik Metal- ise hazrlanan tasla MESS’ten önce
birer
tane
braktk.
içilere sundu. Sendikann sitesinde yaplan açklamalarda
Dünyann pek çok ünlü markalarna üretim yapan Desaözellikle Türk Metal sendikasnn tutumlar ar bir dille
eletiriliyor ve içiler dikkatli olmaya çarlyor. Özellikle Deri’de, içilerin aldklar ücretle yaamlarn sürdürmeleri olanakde patronlarn esnek çalmay sözlemeye geçirmeye çal- szken, patron kârna kâr katyor.
Desa’nn örgütlenmesinin oradaki sanayi bölgesi için de çok
acaklar ve Türk Metal bakannn buna kar çkmayacaönemli
olduunu söylüyordu bir direniçi içi. Sadece bir tane
n açklad vurgulanyor.
örgütlü
iyeri var, o da bölgeye baka yerden tanarak gelmi.
Sonuç olarak, sendika bürokratlarnn bu tutumlar, tabandaki içilerin sürecin dna itilmelerinden ve militan bir Bu anlamyla Desa’nn örgütlenmesi ayn zaman da Düzce’nin
mücadele
yürütememelerinden
kaynaklanmaktadr. örgütlenmesi olarak görülüyor.
Birimize yaplan hepimize yaplmtr iarndan hareket
Meydan bo bulan sendika bürokratlar istedikleri gibi at
koturmakta ve militan öncü içilerin de önünü kesmekte- ederek Desa Deri içilerini yalnz brakmayalm. Direnilerine
dirler. ‘80 öncesi içi hareketinde metal içileri ve sendika- destei büyütelim. 

Deri içilerinden
Desa ürünlerini
boykot çars
23
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DÜNYA Ç HAREKETNDEN

Mücadele etmeyen kazanamaz!
VOLVO çileri ten
Atlma Tehdidi Altnda
 sveç’ten bir içi

V

olvo içileri, bürokratik sendika yönetimine kar harekete geçiyor. sveç otomotiv tekeli Volvo’da içiler iten atmalara kar huzursuz.
Son aylarda 3 bine yakn içi çkartan
Volvo’nun iten atmalara devam etmesi üzerine içiler sendikay harekete geçmeye zorluyor. Volvo içileri toplu sözleme görümeleri
öncesinde, sendikaya, geni katlml bir içi
toplants yapma çarsnda bulundular. çiler, bürokratik sendika yönetimine, “Sözleme görümelerini kapal kaplar arkasnda
yapmayn, içilerin söyleyeceklerini dinlemeden önce bir ey imzalamayn!” uyarsnda
bulundular. Sözün bittii yerde grev balar
diyen içiler, iten atlma korkusuyla yaadk-

larn, “yeni bir i bulabilir miyim”, “atlmazsam iten atlanlar nedeniyle i yüküm çok mu artacak” gibi sorularnn
yantlanaca bir toplantnn zorunlu olduunu dile getiriyorlar. çilerin suskun kalmakla suçlad sendika ise, yeni
iten çkarmalar söz konusu olmayaca için böylesi bir
toplanty gereksiz bulduunu açklad.
Volvo’daki snf bilinçli içilerin de vurgulad gibi,
“Mücadele etmeyen kazanamaz! Snfa kar snf! Tek silahmz örgütlü olmak!”. 

Pakistan’da Kadn çiler Örgütleniyor
P

akistan’da pek çok irket üretim maliyetlerini düürmek
için, giysi aksesuarlar, tak, ayakkab dikimi, nak, hal
dokuma gibi ileri kadnlara, kendi evlerinde ürettiriyor.
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Böylelikle patronlar hem üretim alanndan tasarruf ediyor
hem de içilerin yemek, ulam, sigorta primi gibi maliyetlerinden kaçnm oluyorlar.
Bu tür ilerde çok düük ücretler karlnda
üretim yapan kadnlar, her türlü i güvencesinden
yoksun, salk ve emeklilik gibi en temel sosyal
haklardan bile faydalanamadan sömürülüyorlar.
Hiçbir yasal statüleri veya haklar yok. Pakistan’da
patronlar için kendi evlerinde üretim yapan yaklak 10 milyon kadn içi var.
çi örgütlerinin 2 eyalette 3 yldr sürdürdükleri çalmalar sonucunda evde çalan kadnlar 11
ayr kooperatif bünyesinde örgütlendiler. Kooperatiflerde balayan örgütlenme “Pakistan Ev içileri Sendikasnn” çats altnda birletiriliyor. 22
Austosta Lahor’da toplanan ulusal kongreye 500
delege katld ve 25 kiilik bir Yürütme Kurulu seçildi.
Birbirlerinden yaltk halde çalmalarna ramen ülke çapnda örgütlenmeye giriebilen ve ülke tarihinde ilk defa sendikalaan Pakistanl ev içileri, içi snfnn örgütlenmek üzere hiçbir engel
tanmamas gerektiini bir kez daha ispat ediyorlar. 
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DÜNYA Ç HAREKETNDEN

Güney Afrikal çiler Hayat Pahalln Protesto Etti

G

üney Afrikal içiler elektrik ve gda fiyatlarndaki art ve hayat pahalln protesto etmek üzere 6 Austosta ülkede 1 günlük genel
grev gerçekletirdi. Güney Afrika Sendikalar Kongresinin çarsyla yaplan grevde onbinlerce içi sokaklara döküldü. Protesto grevi tüm ülkede
hayat felç etti. Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz ve Ford gibi dev otomotiv fabrikalar, altn ve kömür madenleri 1 günlüüne kapand. Tekstil
sektöründe içilerin greve katlm %93 oldu. Ulatrma sektörü tamamen
durdu. Okullar kapal kald.
veren örgütleri yaptklar açklamalarda “ülke ekonomisinin zaten yavaladn, grev yüzünden üretim kaybna uradklarn, içilerin böyle
eylemler yapmamalar gerektiini” söyleyerek bolca szlandlar. 

Hindistan’da Genel Grev

H

indistan’da havayolu, demiryolu ve bankaclk sektörlerinde çalan milyonlarca içi, artan enflasyonu ve
hükümetin içi düman politikalarn protesto etmek üzere
1 günlük genel grev gerçekletirdi. Hzla gelien telekomünikasyon sektöründeki içilerin greve katlm, grevin büyük
bir baaryla gerçeklemesinde önemli rol oynad. Havayolu, demiryolu ve karayolu tamacl 1 günlüüne durdu. Bir sendika sözcüsü, eylemin, “hükümetin yerli ve yabanc irketleri ve
spekülatörleri daha fazla martmamas yönünde bir uyar” nitelii tadn söylüyordu.

Greve bankaclk sektöründeki 900 bin çalan destek
verdi. Hükümetin çalan saysn azaltmak üzere tüm devlet
bankalarn birletirme planlar protesto edildi. Hindistan’da
bata gda olmak üzere tüm mallarn fiyatlarndaki art
özellikle dar gelirli emekçi snflarn yaamn giderek zorlatryor. 

Güney Kore’de çi
Mücadelesi Devam Ediyor

H

yundai yönetimi, içilere, toplu sözleme görümelerindeki anlamazl sona
erdirme çars yapt. 45 bin Hyundai içisinin üye olduu sendika geçtiimiz ay boyunca ücretlerin yükseltilmesi ve çalma koullarnn düzeltilmesi talepleriyle bir dizi i durdurma eylemi gerçekletirmiti. Bu ksmi grevler sonucunda
Hyundai, bir ay içerisinde 236 milyon dolarlk üretim kaybna urad. Dünyann
6. büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, maliyetlerin sürekli arttn, buna karn satlarn azaldn açklad.
Kapitalist ekonominin krizinin derinlemesi, patronlarn içi haklarna daha
fazla saldrmasn gündeme getiriyor. Buna kar içilerin eylemlilikleri artyor.
Burjuva devletler ise içi hareketine saldrarak içi düman karakterlerini gözler
önüne seriyorlar. Temmuz ay balarnda genel grev çars yaptklar gerekçesiyle
Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) üyesi baz sendikalarn liderleri hükümet tarafndan
tutukland.
Tutuklanan
sendika liderlerinin serbest braklmas için
balatlan,
Güney
Kore
hükümetini
protesto kampanyas ise devam ediyor. 
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ABD’de 27 Bin Boeing
çisi Grevde

A

BD’nin çeitli eyaletlerindeki Boeing
uçak fabrikalarnda çalan 27 bin
içi greve çkt. 6 Eylül sabah balayan
grevde, içiler Boeing yönetimine ate
püskürdüler. Boeing yönetimi içilere reel ücretlerde düüü, içilerden kesilen
salk primlerinin arttrlmasn ve çeitli
yardmlarn kesilmesini öngören bir sözleme dayatyor. Yüzde 6’y geçen yllk
enflasyona ramen firma yönetimi içilere önümüzdeki üç yl için toplam yüzde 11 zam öneriyor.
Boeing içileri irketin içi saysn
azaltma ve sendikaszlatrma planlarna
kar da mücadele ediyor. irketin içi
says son on ylda 60 binden 27 bine
indirildi. çi saysn alabildiine düüren ve üç kiinin yapaca ii bir kiiye
yaptran Boeing, her yl milyarlarca dolar kâr ediyor ama bununla da yetinmeyip daha fazlasn istiyor. Bunun için de
içilere salk giderlerini kendi ceplerinden karlamalarn, ücretlerinin alabildiine dümesini, çalma saatlerinin uzamasn, çeitli üretim birimlerinin sendikaszlatrlmasn dayatyor. 
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UD-DER’de GEÇEN AY

Marport Liman çileriyle
Dayanma Etkinlii
G

rev ve direniler, snf mücadelesinde içiler için önemli
bir okuldur. Derneimiz de bu bilinçle, hem grevci içilere destek sunmak hem de faaliyet yürüttüü alanlardaki
genç içileri grevci içilerle buluturarak bu okulu tanmalarn salamak amacyla grev ve direnilere çeitli ziyaretlerde
bulundu. UD-DER olarak Desa Deri, E-Kart, Unilever,
Marport, Ça Temizlik, TTNet, UNO, TEGA ve Brillant içilerini mücadelelerinde yalnz brakmadk. Elimizden geldii
kadar mücadelelerine omuz vermeye, geçmiin mücadele
deneyimlerini aktarmaya ve farkl fabrikalardan-iyerlerinden
içiler arasnda dayanma an örmeye çaltk.
Halen direnite olan Marport Liman içileriyle birlikte düzenlediimiz dayanma etkinlii, bu açdan anlamlyd.
Direnilerinin 46. gününde, UD-DER’li içilerden oluan çi
Korosu ve Müzik Grubumuz marlarla, türkülerle, halaylarla
Marport içilerine güç ve moral verdiler. iir
grubumuz da, içi snfnn devrimci airlerinden derlenmi kavga ve umut dolu iirlerle etkinliimize renk katt, Marport içilerine bu kavgada yalnz olmadklarn bir kez daha hatrlatt, snf dayanmasnn güzelliini gösterdi.
Etkinliimiz, derneimizi tantan bir sinevizyon gösterimiyle balad. Ardndan bir temsilci
arkadamz, etkinliin, hakl bir kavga yürüten
Marport içilerine destek olmak ve moral vermek amacyla düzenlendiini anlatan bir konuma yapt. Program, Marport içileri adna
bir içi kardeimizin konumasyla devam etti.
Son bölümde yer alan Snf Kürsüsünde ise
hem UD-DER’li içiler hem de Marport içileri
söz alarak, örgütlenmenin öneminden ve zorluklarndan, mücadele deneyimlerinden bahsettiler. Bir
Marport içisinin “12 yllk içiyim, bu kadar scak bir ortam,
bu kadar güzel bir atmosfer hayatm boyunca hiçbir yerde
görmedim” demesi ve bir dierinin de bizi “bundan sonra
ailem sizsiniz” diyerek uurlamas, etkinliimizin amacna
ulatnn bir göstergesiydi.
Gerek etkinliimizin içeriiyle gerekse de örgütlülüümüz
ve disiplinimizle, Marport içilerine içi snfnn mücadele
tarzn ve deneyimlerini göstermeye, aktarmaya çaltk.
Çünkü grev ve direnilerdeki içi kardelerimizin en büyük
sorununun bilinçsizlik ve örgütsüzlük olduunu iyi biliyoruz.
Dier grev ve direni yerlerine düzenlediimiz ziyaretlerimizde de ayn perspektifle hareket ediyoruz.
Temsilciliklerimizde de etkinliklerimiz devam ediyor.
Esenler temsilciliimizde gösterilen Kara Nisan filminde,
1994 ylnda küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda’da, çkar
peindeki emperyalist güçlerin ve yerel iktidarlarn yürüttüü
korkunç katliam anlatlyordu. Bu katliamda, bir ay gibi ksa
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bir süre içerisinde 1 milyon insan öldürülmütü. Filmin ardndan yaplan sohbette, bir içi arkadamz, “sermaye düzeni sürdükçe bu katliamlar da sürecek, kapitalizm bizi öldürmeden biz onu öldürelim” diyerek, ne yaplmas gerektii
konusunda en özlü cevab vermi oldu. Benzer ekilde
Ankara Tuzluçayr’da da içi çocuklarna yönelik olarak
Tavuklar Firarda filmi gösterildi. çi snfnn çocuklarnn ileride mücadeleci birer içi olmalarnn, küçük yalarda alacaklar snf bilincine bal olduunu biliyoruz. Filmde verilen
“asl çitler beynimizde” mesaj, bu açdan anlamlyd ve snfsz ve sömürüsüz bir dünya kurmann mümkün olduunu
anlatyordu.
Etkinliklerimizin
yan
sra,
derneimizin
çi
Dayanmas bültenini fabrika önlerinde ve sanayi bölgelerinde datmaya devam ediyoruz. verenlerin ve onlarn

uaklarnn tüm engellemelerine ramen bu faaliyetimiz devam edecek. Amacmz, içiler arasndaki dayanmay örmek, içilerin yaadklar dünyada olup bitenlerden ve kendi
snflarnn sorunlarndan haberdar olmalarn salamak, seslerini birbirlerine duyurmaktr. Nitekim müdürlerin ve güvenlik eflerinin houna gitmese de, birçok fabrikada içilerin
bülten datmna kar gösterdikleri olumlu tepkiler, bültende kendi iyerlerine ve sorunlarna dair haberleri ilgiyle aramalar, doru yolda olduumuzun göstergesidir. Snfna
duyduu güvensizlik nedeniyle baz içi arkadalarmzdan
“yapacak bir ey yok, kaderimize raz olmalyz” sözlerini
duysak da, çok iyi biliyoruz ki biz srarl çabalarmz sürdürdükçe ve snf mücadelesinin atei kendilerini sardkça bu içilerin düünceleri de deiecektir.
çi snfnn mücadele tarihi, bugün ektiimiz tohumlarn
birgün yeereceini, büyüyeceini ve emeklerimizin karln eninde sonunda alacamz kesin bir biçimde gösteriyor.
Yeter ki azimle ve sabrla yürümeye devam edelim. 
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Yaasn çi Dayanmas
 Gebze’den UD-DER üyesi bir
grup içi
erneimiz UD-DER’in çi Dayanmas bülteninin Austos saysn Hasköy Sanayi Sitesi içilerine ulatrdk. Amacmz, patronlar snfnn
amansz saldrlarna kar dur demek
ve snfmzn örgütlü mücadelesini örebilmek. Bu vesileyle bültenimizde yer
alan dünya içi hareketinden gelimeler, ülkemizde ve bölgemizde yaanan
grevler, direniler, iten çkarmalar ve i
cinayetleri haberlerini içi arkadalarmza ulatrmak, sorunlarmzn ayn
olduunu ve birlikte mücadele etmemiz gerektiini paylaabilmek istiyoruz.
Derneimiz UD-DER’in Gebze
temsilciliinden içi arkadalarla, 23
Austos Cumartesi günü Hasköy Sanayi Sitesinde apka ve önlüklerimizle
bülten datm gerçekletirdik. Yaklak
2000 içinin çalt sanayi sitesinde
döküm, makine, metal kesim, plastik

D

ve tekstil atölyeleri bulunuyor. Youn olarak genç
içilerin çalt
sanayi sitesinde,
çalma
saatleri
dizginsiz uzuyor
ve saysz i kazas
yaanyor.
Sanayinin giriinde yemekhanelerin önünde, içi
arkadalarmzn
yemee geli saatinde yaptmz
bülten datm oldukça verimli geçti.
çi kardelerimize bir taraftan bültenimizde yer alan haberlerden bahsettik,
dier taraftan da yaadmz koullar
paylatk. Dier taraftan onlarla sohbet
ederek onlar derneimizin etkinliklerine davet ettik. Yaptmz ksa ve anlaml datmmzdan sonra oradan ay-

rldk. Bültenimize ve bizlere ilgi gösteren, scak davranan içi arkadalarmzn yan sra snflarna olan güvensizlii dile getiren içiler de oldu. Ama biz
snfmzn mücadele tarihinden biliyoruz. Bugün ektiimiz tohumlar yeerecek, büyüyecek ve bizler emeklerimizin
karln almaya balayacaz. 

Esas Çitler Beynimizde
 Anakara Tuzluçayr’dan bir içi
Austos Pazar günü UD-DER’li içiler olarak Ankara’da çocuklar için bir çizgi film gösterimi yaptk.
Kötü koullarda yaadklar çiftlikten kaçmak için örgütlenen tavuklarn hikâyesini anlatan Tavuklar Firarda filmini
izledik hep birlikte. Film hem elenceyi içinde barndryordu hem de bizlere asl çitlerin kafamzda
olduunu, önce bunlar amamz ve birlikte
çabalamamz gerektiini vurgulayan mesajlar
veriyordu. Film, sürekli yumurtlamak zorunda
braklan, yumurtlamaynca da kesilmek ve
turta yaplarak ölmek istemeyen tavuklarn,
artk bçan kemie dayand noktada örgütlenerek o esaretten kurtulmalar ve düledikleri çitsiz yeil bir dünyada mutlu bir ekilde yaamaya balamalaryla son buldu.
Çocuklar filmden çok etkilendiler. Film
sonrasndaki sohbetimizde çocuklarn hepsi
de tavuklarn birlikte çaltklar için çiftlikten
kaçmay baardklarn ve eer tek balarna
kalsalard turta olmaktan kurtulamayacaklarn söylediler.
Filmde, burjuva ideolojisinin kafamzda
yaratm olduu engeller yüzünden bu esarete
maruz kalmz yanstlyor ve bir araya gele-
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rek hayal edilen bütün güzelliklere ulamann imkânsz olmad vurgulanyordu. Ancak filmde geçen bir cümle oldukça etkileyiciydi: “Etrafmzda çitler yok! Çitler beynimizde!” Bizler de biliyoruz ki, beynimizdeki bu çitlerden
sadece içi snfnn bilimiyle kurtulacaz. Ve bu esaretin
zincirlerini örgütlü mücadelemizle kracaz! 
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ETKNLKLERMZDEN

Ruanda’daki Katliam
 kitelli’den bir içi
D-DER Esenler Temsilciliinin düzenlemi olduu bir film
etkinliine katldm. Çeitli fabrikalardan gelen içi kardelerimle birlikte izledik. Filmin sonunda film üzerine sohbet ettik. Çok güzel eyler anlattlar. Güzel bir sohbet oldu. nsanlar
en azndan kendi kendine düünmeye sevk etti.
Film 1994 ylnda küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda’da
yaanm olan insanlk d bir katliam anlatyordu. Yaklak
bir ay içinde bir milyon insann nasl ve neden katledildiini,
bütün dünyann gözü önünde yaanan bu katliama insanlarn
nasl seyirci olduunu anlatan bir filmdi. nsann izlerken bile
tüylerinin diken diken olduu bu film egemen snfn kendi çkarlar uruna insanlar nasl gözden çkardn anlatyordu.
Yllarca bir arada yaam olan Hutular ve Tutsiler, milliyetçilik zehri ile zehirlenerek birbirine düman hale getirilmi.
Film, çounluu oluturan Hutularn aznlktaki Tutsilere yönelik soykrmn ve 1 milyon insan katlediini anlatyordu. Peki
bu katliam ne için yapld? Elbette bu katliamdan birileri kendi
hesabna kâr elde etti. Filmde insanlar öldürmek için palalar
kullanlyordu. Palalar Çin’den gelmiti. Hutulara baka kim
yardm ediyordu? Fransa! Bar gücü ad altnda kimler vard
dersiniz? ABD, Belçika vs. Filmi izledikten sonra unu düündüm; iyi de bu ülkelerin bu soykrma ortak olmalarnn bir nedeni olmal? Kendi sermayeleri için ya pazar alan ya da talan

U

alan elde etmek. Sermayedarlarn hiç de umurunda deildi
orada yaamn yitirenler.
nsan katliam Ruanda ile snrl kalmad. Balkan ülkelerinde, Somali’de, Kenya’da, Osetya’da, Lübnan’da, Irak’ta,
Türkiye’de ve dünyann birçok yerinde patronlar snfnn çkarlar uruna milyonlarca insan katledildi ve katledilmeye devam ediyor. Katliamda kullanlan palalar, kurunlar, silahlar
üreten maalesef biz içiler deil miyiz? Bunlar üretirken bizden
birilerinin yaam elinden alnsn diye mi üretiyoruz? Çinli bir
içi kardeimiz ürettii palalarn Ruanda’da ya da Kenya’da insanlar katletmek için kullanlacan bilebilir miydi?
Patronlar snf ve onlarn uaklar bizlerin bilincini öyle bir
zehirliyor ki ne yaptmzn bile farknda olamyoruz. Onlarn
en önemli silahlarndan biri milliyetçiliktir. Bizi bize kar bu silahla vurmasn çok iyi biliyorlar. Bizlere bir kimlik veriyorlar.
Bu kimliin dndaki herkesi düman görmemizi istiyorlar.
Oysa içinde yaadmz toplumsal yapda tek anlaml kimliimiz var. O da snfsal kimliimizdir. Dier tadmz kimlikler
biz içi-emekçileri parçalamak için patronlar snfnn iine yaramakta. Bizim dümanmz herhangi bir yerde çalan ya da
yaayan içi-emekçi kardeimiz deil patronlar snfdr.
Bu sistemin insanla yaatt aclarn aleti olmak istemiyorsak, insanca bir yaam istiyorsak, gelecek kuaklara insanca bir yaam brakmak istiyorsak, bütün var olan kimliklerimizi
snfsal kimliimizle bütünletirmeli ve snfsal kimliimizle patronlar snfna kar mücadele etmeliyiz. Gelecek güzel günler
biz içilerin ellerinde!

Yaasn Marport çilerinin Sendikalama Mücadelesi
 Gebze’den bir grup içi
eçtiimiz Cumartesi günü, UDDER’in Marport liman içileri için
düzenledii müzik ve iir dinletisine Gebze temsilciliimizden bir grup içi olarak
bizler de katldk. Amacmz direniteki
içi arkadalarmza hem moral vermek
hem de bugüne kadar snfmzn tarihinde edinilmi mücadele deneyimlerini ve patronlar snfnn biz içilerden
özenle saklad ya da çarptt gerçekleri paylaabilmekti.
Etkinliin serbest kürsü bölümünde
ilk konumay, 12 yldr Marport içisi
olan bir içi kardeimiz yapt. Esprili bir
dille bizlere, bu yaz gündemde olan kene vakasnn ne olduunu anlatan içi
arkadamz, aslnda yllardr bizlerin
kanyla, canyla, emeiyle beslenen kenelerin “patronlar snf” olduunu vurgulad. Ardndan söz alan baka bir
Marport içisi, konumasnda, “12 yldr
stanbuldaym ve hiç bu kadar güzel bir
ortam yaamadm. 4-5 sene içerisinde
çok iyeri deitirdim ve hep dorular
söylediim için dokuz köyden kovuldum.
Eer bizler haklarmz için mücadele etmezsek bir gün erefimizi de kaybederiz.
UD-DER’li arkadalarn bizlerin yannda
olarak yaattklar bu güzel duygular sa-

G
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yesinde ben de artk bu ailenin bir parçasym” diyerek bizlerle duygularn
paylat.
Bir dier içi arkadamz ise, “1996
ylndan beri bu limanlarda beraber çalyoruz. Birçok arkadamzn sendika

konusunda bir bilgisi yoktu. Dolaysyla
bu hazrlkszlmz patronlar cephesini
sevindirdi. Bizlerin omuzlarndaki sorumluluk ve yaanan maddi skntlar direniteki arkadalarmzn birçounun ie geri

dönmesine neden oldu. Yaanan süreçte
210 içi arkadamz sendikamzn da
onayyla ie geri döndü. Bizler ise dardan desteimizi sürdürüyoruz. Bugün ilk
sendikal olan biz deiliz, son da olmayacaz, yaasn snf dayanmas” diyerek mücadele vurgusu yapt.
Snf kardelerimizden biri ise konumasna bir özeletiriyle balad ve unlar söyledi: “Bizler bu mücadelenin banda, bu ii 1-2 hafta içersinde bitiririz diye düünüyorduk. Artk unu biliyoruz
ki sendikal mücadele uzun ve çetin bir
mücadele. Biz bu yaadklarmzdan çok
ey örendik. Bizler mücadelemizle bu
ii baaracaz ve güzel günler göreceiz.”
Söz alan UD-DER’li içi arkadalarmz ise grev ve direnilerin bizler için
önemine deinerek, patronlar snfna
kar örgütlü mücadelenin art olduuna
vurgu yaptlar. Daha sonra çektiimiz
halaylarn ardndan, her zaman yanlarnda olmaya devam edeceimizi ifade
ederek kardelerimize veda ettik. 

Teekkür
Bir liman içisi olarak sizleri tanmaktan gurur duydum. çi ailesi olarak sizleri unutmayacaz. Bize verdiiniz desteklerden dolay teekkür ederiz.
Bir Marport içisi
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Amerikal Siyah çilerin Sendikal Mücadelesi


çi mücadelesinin önemli kaldraçlarndan biridir sendikalar. Sendikalar tüm içilerin üye olabildii, içilerin ekonomik ve demokratik haklarn, kazanmlarn savunan kitlesel
örgütlenmelerdir. çi snf sendika kurma hakkn uzun ve
zorlu mücadeleler sonucunda kazanmtr. Sendikal hakkn
kazanlmas gibi, iyerlerine sendika sokmak ve patronlara
kabul ettirmek de çou kez zorlu mücadelelerle olmutur.
Patronlar, dünyann her neresinde olursa olsun, içilerin
sendikal mücadelesini krmak için bask ve iddete bavurmulardr. te geçen aylarda UD-DER’in bir etkinliinde
gösterilen “Sendika” adl film de, 1925-1937 yllar arasnda Amerikal siyah içilerin sendikal mücadelesini anlatyor.
Türkçeye “Demiryolu Devrimi” adyla çevrilen film,
demiryollarnda çalan içilerinin sendikalama mücadelesini konu ediniyor. Dönemin ABD’sinde zenci içilerin sendika kurma mücadelesi
vermesi ve baarya ulamalar düünülecek ey
deildi. Ama bu düünülemeyecek eyi, sendikac
ve sosyalist içi önderi
olan Randow ile arkadalar baardlar.
Her düzeyde ve her
türlü ayrmclk ile kar
karya gelen siyah içilerin verdii mücadelenin
baarya ulamas hiç de
kolay olmad. 1 Mays ve
8 Mart gibi uluslararas tarihsel mücadele deneyimlerini bayrana yazmasna
ramen, Amerikan içi snf içinde beyaz ve siyah
ayrm sürmekteydi. Siyah
içiler hem renklerinden
hem de içi olmalarndan
dolay çifte ezilmilik ve
sömürü altndaydlar. Bu olumsuz duruma son verecek içi
mücadelesi de ABD devletinin bask ve engellemeleriyle kar karyayd. Filmin ilk karelerinde “Amerika zenci sendikasna hazr m?” sorusuna içi önderi, “biz hazrlamadkça Amerika hiçbir eye hazr olamaz” diyerek
cevap veriyor. Siyasal, ekonomik ve sosyal haklar kazanmak için patronlar snfndan hiçbir ey beklenmemesi, belirleyici olann içilerin örgütlü mücadelesi olduu vurgulanyor filmde.
Geçen yüzyln balarnda demiryollar kapitalist sanayinin can damaryd. Uçsuz bucaksz topraklar demiryollar
sayesinde birleiyordu. Kitlesel seyahatlerin ve mal tamaclnn da adresi demiryollaryd. Demiryolu irketleri özellikle siyah içileri çaltrmay tercih ediyorlard. Uzun ve yorucu çalma karlnda siyah içilere çok az ücret veriliyordu. Güvencesiz olan içiler, siyah olmalarndan dolay
da aalanyorlard. Zengin beyaz yolcular siyah içileri döno: 6 • Eylül 2008 • içi dayanmas

vüyor, köpek gibi havlatyor ve trenden atyorlard. Patron
ile ibirlii yapan sar sendika da içileri korumuyor ve hatta iten çkarlmalar için talimat veriyordu.
çi önderi Randow, örgütlenmenin sorumluluunu üstlenir. çilerin yaad sorunlar ele alan, sendikal sorunlara
çözümler getiren, sosyalist ve militan yazlaryla dikkat çeken Mesajc adl gazetede hareketin güçlenmesinde kilit
bir rol oynar. Bir müddet sonra 5000’den fazla siyah demiryolu içisi arasnda salam bir birlik oluur. çilerin sar sendika olan ERP’ye katlmamalar, bahi aalanmasna son
vermeleri, siyahlarn da insan olduu ve yüksek ücreti hak
ettii düüncesi ilenir toplantlarda. çilerin örgütlenmesinin önüne geçemeyen patron ve adamlar, sert yöntemleri
devreye sokarlar. çileri iten atmak, sendika temsilcilerini
dövmek, tutuklatmak, parayla satn almaya çalmak ve öldürmeye teebbüs etmek
gibi bir dizi saldr balatlr. Bu bask ve engellemelere ramen yar yarya çounluu kazanan siyah içiler, yine de
AFL’den (Amerika çi
Federasyonu) destek ve
yardm alamazlar. Çünkü
AFL snf ibirliini, uzlamay, yasalarn dna çkmamay ve patronlar ürkütmemeyi savunan teslimiyetçi bir sendikal anlay temsil etmektedir.
Tüm basklara, sendika bürokrasisinin ihanetine ve o yllarda hüküm
süren ekonomik krizin
arlna ramen içi önderi Randow ve arkadalar mücadeleden vazgeçmezler. Üye saysn arttrmak için çalmaya devam ederler. 1933 ylna gelindiinde
10.000 siyah içiyi örgütlemeyi baarrlar. Bu uzun mücadelenin sonucunda hükümete de iki maddelik taleplerini
kabul ettirirler: Tren yolu yasasnn çkartlmas ve kurduklar sendikann yetkisinin tannmas. ABD hükümeti ve sermaye snf içilerin taleplerini kabul etmek zorunda kalr ve
kazanan siyah demiryolu içileri olur.
Filmde sar sendikalar eletirilip militan bir mücadele yürüten sendikaclar öne çkartlyor. Kiisel çkarlarn karsna
kolektif içi çkarlar konuyor. birlikçi sendikalarn içileri
her türlü karar mekanizmasnn dnda tutmasna karn,
mücadeleyle kurulan sendikada kararlar içilerin oylaryla
alnyor. Tüm bu açlardan film, sendikal planda örnek alnmas gereken bir mücadele hatt sunuyor. Sendikalarda militan snf sendikacln egemen klmaya çalan UD-DER,
önümüzdeki dönemde bu ve benzeri içi filmlerini göstermeye devam edecek. 
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Ford
Fabrikasnda
çi Kym!
 Aydnl’dan bir metal içisi

E

ylül aynn balarnda Ford firmas üretiminin %33’ünü Türkiye’den
Polonya’ya kaydrdn açklad. Bunun sonucunda Gölcük’te üretim
yapmakta olan Ford fabrikasnda içi kym balad. Geçtiimiz hafta balayan içi kymnda 250 arkadamz iinden oldu. Bunlar sadece balangçt. Ford
fabrikasnda kanmz emenler bununla yetinmeyeceklerini gösterdiler ve Ford bünyesinde toplam 1250 içi
arkadamzn i akdinin feshedileceini açkladlar.
Ford fabrikasna üretim yapan yan sanayilerde de içi çkarmalar balad. Benim çaltm fabrika da üretiminin %70’ini Ford’a yapyor. Eylül aynn sonuna

Devlet Malzeme
Ofisinde
Sorunlarmz
 DMO’dan bir matbaa içisi
Ben Devlet Malzeme Ofisinde 10 yldr çalan bir
içiyim. DMO devlet sektöründe yer alan bir matbaa
fabrikasdr. Dier tüm sektörlerde olduu gibi bizim
iyerimizde de birçok sorunlar yayoruz. Baz arkadalarmza neredeyse vizite kâd dahi vermiyorlar. Devlet ii olduu için iyerinde kaybolan herhangi
bir malzemeden içiler sorumlu tutuluyor. Hrsz muamelesi görüyoruz. çi memur ayrm oldukça fazla yaplyor. Bir türlü ortak biçimde duramyoruz.
Ayn ekilde içi arkadalarmzn arasnda da ayrmalar var. Özellikle de bilinçsizliimizden kaynakl
olarak din tartmalar üzerine yaplan gruplamalar
ortaya çkyor. Namaza giden arkadalar gitmeyenleri
tuhaf karlyor, uzayl olarak görüyor. Oysaki bizler
bu ayrmlarn tuzana dümeden patronlarn bizlere
neler yaptn görmeliyiz. Bizim paralarmz yatrm
ad altnda iktidar yanda irketlere peke çekiyorlar.
Bozuk makineleri fabrikaya dolduruyorlar. Fabrika
2 yl sonra tanacak olmasna ramen yatrm ad altnda çöpe atlan parann haddi hesab yok.
Bizlerin bu sorunlara kar duyarl olmamz lazm.
Bilinçlenmemiz için bizim sorunlarmz anlatan, haklarmz öreten, mücadeleyi örgütleyen UD-DER’e
katlmamz ve iyerlerimizde sendikal mücadelemizi
yükseltmemiz lazm.
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kadar 50 içi arkadamz iten atlacak. Bunun sebebi
olarak da ana firmalarn
siparilerinin
dümesi gösteriliyor.
Kapitalist sistem
her kriz döneminde
olduu gibi bugün
de krizin faturasn
bizlere çkaryor. Eylül aynn banda 13
içi arkadamz iinden oldu. Kendileri
kârlarndan zarar ederken hep beraber alaan ve duygu sömürüsü yapp bizleri kandran patronlar, bize kemerimizi daha çok skmamz öneriyorlar. Patron, krizin
yakn zamanda alacan ve içileri tekrar ie alacan
söyleyerek bizleri aldatmaya devam ediyor.
Biz içiler, kapitalist sistemin krizinin faturasn patronlara ödetmeliyiz. ten atlan içi arkadalarmzn yannda yer alp onlarla birlikte mücadele etmeliyiz. 

Tersanelerde Ar Çalma
Koullar Devam Ediyor
 Pendik’ten bir tersane içisi
ugünlerde tersanelerde denetimler daha sk yaplyor. Ancak
denetimlerin sklamasna ramen çalma koullarmzda hiç
iyileme yok. Hatta braktk iyileme olmasn koullar her geçen
gün daha da zorlayor. Çok ar koullarda çalmamzn üstüne bir de fazla mesai eklenince adm atacak halimiz kalmyor.
Gece mesaileri Çalma Bakanl tarafndan yasaklanm olmasna ramen aylk mesaimiz 150-200 saati buluyor. lerin çok
youn olduu gerekçesiyle yllk izin hakkmz kullandrtmyorlar. Hem yllk izinlerimizi kullanamyoruz hem de üstüne üstlük fazla mesailerde canmz çkyor. Kaldmz fazla mesailer
birkaç saat deil, en az 6 saatten balyor ve 24 saate kadar çkabiliyor. Çalma saatini de eklersek 24-36 saat kesintisiz
çalm oluyoruz. Fazla mesailerin hepsi kayt d tutuluyor. Bu
yüzden fazla mesaiye kaldmz srada i kazas geçirmemiz halinde “Senin bu
saatte evde olman gerekmiyor muydu? Ne iin var burada?” deyip bizi rahatlkla
suçlayabiliyorlar.
Biz içiler kendi haklarmz savunmazsak, bizim
yerimize bakas savunamaz. Eer biz içiler örgütlü
bir ekilde sesimizi çkarmazsak patronlar bizi kaale
bile almazlar. Ama örgütlü
olursak karmzda tir tir titrerler. 

B
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Brillant’ta Dizginsiz Sömürü
 Kraç’tan bir tekstil içisi

B

en iki yldr stanbul’daym ve Baydemirler (Brillant) fabrikasnda dokumac olarak çalyorum. Düne kadar hayat
bana hep tozpembe geliyordu. Beraber çaltm içiler yaam
koullarndan dert yanyorlar ama ben aldr etmiyordum.
Fakat aylar geçtikçe hayatn zorluklar karma çkyordu teker
teker. “Ben de mi ilerde böyle dert yanacam?” diye kendimi
sorgulamaya baladm. Verdikleri üç kuru parayla karnmz
zor doyuyor, sosyal hakkmz zaten bitmi, yarnlarmz böyle
mi olacak? Biz böyle konumazsak, ses çkarmazsak, her denilene boyun eersek, patronlar hep sömürecek bizi. Ben kendi
hakkm arayamayacak kadar aciz olmadm düünmeye
baladm.
Ben Baydemirler’e girdiimde aylklarmz ayn 15’inde,
mesailer ise aylklardan ayr veriliyordu. Ücret bordromuzda
mesai saatimiz gösterilmiyordu. Arkadalarm srf pazar mesaisine gelmedikleri için iten çkarldlar. Çok çalyorduk, arkadalarm buna tepki olsun diye pazar mesaisine gelmemilerdi. O an kafamdan u geçti; bu kadar
kolay m iten atmalar? Onlar
bu iyerine emek vermilerdi, fakat patron bir anda onlar silip att.
Anladm ki içiye
deer verilmiyormu. Sonra
aylklarmz
ayn 20’sinde,
mesailerimizi
27’sinde vermeye baladlar. Biz
patronlarn basklarna ramen
küçük eylemler
yapyorduk. Ama
bu eylemler küçük olduu için sesimiz fazla çkmyordu.
Aylklarmzn daha da geciktirilerek 26’snda verileceini
örendiimizde B vardiyas i yavalatt. Fakat müdür i
yavalatan 70 içiyi ciddiye almamt. “Kimseye açklama
yapmam” demiti. Buna tepki gösteren içi arkadalarm, herkese “i brakacaz” diye duyurmulard. B vardiyas içeri

Kent Gda’da  Kazalar
 Kartal’dan bir gda içisi
Kent Gda fabrikasnda geçen hafta iki i kazas meydana geldi.  kazasnn birinde içi arkadalarmzdan biri
prese elini sktrrken, dierinde içi arkadan kafasna
demir dümesi üzerine kafas yarld. Pansuman yaplp i
kazas raporu tutulan içi arkadamza 4 gün izin verildi.
verenin tutumuysa ibret vericiydi. veren temsilcisi yapno: 6 • Eylül 2008 • içi dayanmas

girmedi. A vardiyas da fabrikann önünde bekledi. Yaklak
500 kii vardk. lk defa bu kadar kalabal bir arada gördüm. Fakat ne istediimizi bilmiyorduk. lk önce fabrika müdürü bizi ikna etmeye çalt. Onu kimse dinlemedi: “Patron
gelsin, sen kimsin” diye barp yuh çektik. Bu arada patron
geldi derdimizi anlattk, “aylklarmz geç verilmesin” dedik, bordomuzda hem aylmzn, hem mesaimizin yazlmasn
ve bir de biraz daha insanca yaayabileceimiz zamm istedik.
Bunlarn hiçbirini kabul etmedi. Bize “ayn 20’sinden önce
maalarnz veremem” dedi ve çekip gitti. Bunun üzerine 500
kiiden 350’ye yakn içi itiraz etti. “ba yapmayacaz”
diye fabrika önünde barmaya baladk. Patron bize kzarak
yanmza gelip “buradakilerin çkn ve tazminatlarn veriyorum, iten çkartyorum” dedi. “Her ey bu kadar kolay m?”
dedim kendi kendime. Patron C vardiyasnn servislerini göndermeyip, fabrikada çalmay durdurdu. Çeitli sendikalar,
özellikle Teksif sendikas fabrikaya geldi. çilere haklarn
okudular, içilere yardmc oldular. Patron, sendikann önüne
geçebilmek için ayn fabrika içindeki içileri farkl iyerlerindeymi gibi gösterip, içileri parça parça ediyor. Bu
yüzden daha önceki sendikalama giriimleri baarsz olmu.
Sabr taan içiler teker teker çklarn istemeye baladlar.
Müdürler içileri ikna etmeye, ie geri döndürmeye çaltlar,
baaramadlar. O gün akama kadar fabrikann önünde direni oldu. Tam 24 saat fabrikadaydm. Hep birlikte ertesi gün
yine fabrikann önünde toplanma karar aldk. Yaklak 300
kiiden oluan bir grup vard. Çounluk çkn alp bu
yerden kurtulmak istiyordu. Ama bilmiyorlard ki her yer
ayn. Ben bunu UD-DER’li kardelerimi tanynca anladm.
Buradan çkmann çözüm olmadn, mücadele etmemiz gerektiini bize anlattlar. Ben önceden UD-DER’li
kardelerimin anlatt fikirlere kar biriydim. Ama sonra onlarn ne kadar hakl olduklarn gördüm. Hak aramak için gerçekten kararl olmamz ve birlikte hareket etmemiz gerektiini
anladm. Ve UD-DER’i tandm ve UD-DER’de içi kardelerimi tandm. nann çok mutlu oldum. nsann yannda birisi ve
birliktelik varsa o insan her zaman kazanr. Bu düzen
böyle gitmez. Bu düzenin tekerine çomak sokma vakti geldi.
Eer bu düzeni ykmak istiyorsak birlik olmamz ve içi haklarn bilmemiz arttr.
Kahrolsun sömürü düzeni, patronlara göstereceiz en
kötü günleri!

t konumalarda “Bu kazalarda bizim deil sizin suçunuz
var. Bundan sonra i kazas geçirenin gözünün yana
bakmam, direkt kovarm!” diyerek i kazalarnn suçunun
bizim olduunu söylüyordu. Oysa hem Kent Gda’da hem
de dier fabrikalarda çalma temposunun younluu ve
ekonomik skntlar bizleri öyle bir duruma getiriyor ki,
dikkatli olabilmemiz neredeyse olanaksz hale geliyor.
 kazalarnn sorumlusu biz deil kapitalist sömürü düzenidir. nsanca yaamak istiyorsak kapitalizmi yok etmeliyiz, o bizi yok etmeden. 
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çiler, Misafirler ve Onurumuz
 Bakrköy’den bir güvenlik içisi
en stanbul’un önde gelen bir alveri merkezinde güvenlik içisi olarak çalyorum. Bu alveri merkezinde
çalan içilerle, alveri merkezine gelen müteriler (patronlarn tabiri ile misafirler) arasnda muazzam bir çeliki var. Snfsal çelikiler o kadar ortada ki bizi insan olarak
bile görmüyorlar. Scan altnda çalyoruz ama hâlâ
klk formalar kullanyoruz. Uzun kollu gömlekler giymek
zorundaymz, çünkü gelen “misafirler” kolumuzdaki kllardan bile rahatsz olabilirlermi! 12 saat ayakta çalyoruz. Vardiyal bir iyeri buras; gecemiz gündüzümüz
birbirine karyor. 2 gün gündüz, 2 gün gece çalp 2 gün
de tatil yapyoruz. Uyku saatlerimiz hiçbir zaman düzenli
olamyor. Bu da hayatmz, ilikilerimizi düzene sokamamamza, sürekli olarak yorgun olmamza, alg seviyemizin
düüp dikkatli olamamamza neden oluyor. Ve bu ekilde
hayatmz yok olup gidiyor.
Bilinçsiz ve örgütsüz olduumuzdan haklarmz bilemiyor, bilsek bile koruyamyoruz. yerine girerken i sözlemesinde, yasal olan 8 saatlik i gününü 12 saate çkartp,
aradaki 4 saati de “fazla mesai olarak” dayattlar. En
ufak bir hatamzda, bizi istifaya zorluyorlar. Bilinçsiz olan i-

B

çi arkadalarmz da bu basnca dayanamayarak istifasn imzalayabiliyor. Bir iyerinden istifa etmek
demek o iyerindeki var olan
bütün haklar patrona gönüllü
olarak vermek anlamna gelir.
çiler birbirlerine cimrilik yaparken
istifalarn imzalayarak patrona baya bir cömertlik yapm oluyorlar.
çiler için iten kovulmak onur krc bir durum olarak görülmektedir. stifa etmeleriyse aslnda patronun ekmeine ya sürmektedir.
Ben UD-DER’e gelmeseydim ve
bana kendi haklarm anlatlmasayd
ben de yaadm olaylar karsnda
doru tutumlar alamayacaktm,
olaylar doru yorumlayamayacaktm. çi arkadalarma doruyu anlatamayacaktm. çi snfnn üretimden gelen gücünün farknda olamayacaktm. yi ki varsnz dostlarm… 

Asgari Ücret Yalan
 MES’ten bir matbaa içisi
rtk asgari ücretin ne kadar olduunu kimse bilmiyor. Asgari ücretle çalan içiler bile bilmiyor! Peki asgari ücret ne kadar? 503 YTL mi, yoksa 457
YTL mi? Çok deil 8 ay önce hayatmza
giren asgari geçim indirimi aldatmacas
sayesinde gerçek asgari ücreti hemen
unutuverdik.
Geçen yla kadar yaptmz alverilerin fiini topluyorduk ve yl sonunda
bir miktar vergi iadesi alyorduk. Hiçbirimiz bunu devletin bir kya olarak görmüyorduk. Çünkü zaten yaptmz harcamalardan alnan katma deer vergisinin bir miktarnn bize geri dönüüydü
bu. Yani kendi paramzd. Sonra yeni bir
düzenleme getirilecei söylendi. Artk fi
toplamamza gerek kalmayacakt çünkü
yl sonunda toplu olarak aldmz para
12 aya bölünerek her ay bir miktar verilecekti. Bunun için de burjuvazinin uzmanlar çaltlar uratlar ve sonunda
bir rakam belirlediler. Gelirimiz ne olursa
olsun bekârlar ve çocuksuz evliler aylk
46 YTL, çocuklular ise çocuk bana eks-
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tradan 7 YTL alacakt. Asgari ücret alanlar için yl sonunda toplu para almakla
aya bölünmesinde pek bir fark yoktu.
Hatta daha iyi bir miktar olduu da söyleniyordu. O yüzden çoumuz biraz
memnun veya yorumsuz karlamtk
yeni durumu.
Gelin görün ki aradan bir yl bile geçmemiken bu asgari geçim indiriminin
ne ie yarad anlald. Artk asgari ücret telaffuz edilirken asgari geçim indirimini eklemeyi ihmal etmiyor medyamz.
Akllya krk kere deli derlerse o da kendini deli sanrm. Bize de krk kere asgari ücretin asgari geçim indirimi dahil 503
YTL olduunu söylediler. imdi artk kime sorarsanz asgari ücretin 457 YTL olduunu unutmu. Yoksulluk snrnn
2000 YTL’yi geçtii, açlk snrnn ise
800 YTL’nin üzerinde olduu bir dönemde üphesiz 503 YTL çok komik bir rakam olarak kalyor. Ama 457 YTL rakamndan daha iyi göründüü kesin! Yani
ücretimizin 46 lirasn biz kendimiz ödüyoruz!
in bir de asgari ücret almayanlar

için olan boyutu var. Pek çok fabrikada
bu yl yaplan zamlar oran olarak çok
düük kald. Ancak iverenler de asgari
geçim indirimi için verilen paray içiye
verdikleri ücrete dahil edip telaffuz ettiklerinden yaplan zamlarn düüklüü o
kadar da göze batmad.
Önce ölene kadar bizi sömürmek için
emeklilik yamz 65’e çkardlar. Sonra
isiz kaldmzda bir nebze olsun bizi rahatlatacan düündüümüz isizlik paramza el koydular. Patronlarn ödemesi
gereken sigorta primini isizlik fonundan
keserek bizim paramz patronlara peke
çektiler. imdi de yine bizim paramz bize lütufmu gibi veriyorlar. Her seferinde
de televizyon, internet ve gazeteleri araclyla bizi öyle bir bombardmana tutuyorlar ki, nerdeyse bir gün öncesini
unutacak konuma geliyoruz.
Ezenler ve ezilenler olduu sürece
onlarn yalanlar bitmeyecek. Patronlar snfnn ve
onun devletinin yalanlarna kanmamak bizim
elimizde. Yeter ki snfmz bilelim
ve kendi safmzda örgütlenelim.
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Saldrlar Bitmek
Bilmiyor
 Ankara Sincan’dan bir kadn içi

Y

aklak 450 içinin bulunduu bir metal fabrikasnda çalyorum. Patron çou içinin yllk izinde olmasn da frsat bilerek baskc uygulamalar bir bir hayata geçirmeye balad. lk etapta sabah 10’daki 15 dakikalk çay molamz kaldrd ve öle molasna ekledi. Sadece 15.30’da bir mola
hakkmz kald, ancak bu sefer de çay datm durduruldu.
Molann kaldrlma gerekçesi olarak ise unlar sraland: Mola
sonralar içilerin bant bana geç gelmesi, ie adaptasyon sorunu yaamas, böylece de en az 5 dakikann boa harcanmas, makinelerin ksa süreli kapanp açlmasnn makinelerin
verimini düürüyor olmas! Patrona göre bizler aralksz 4-5 saat ayakta çalabilecek durumdayz ve makineler asla kapatlmamal. Hem patron ne de olsa o süreyi öle yemei molasna eklemiti, dolaysyla hakkmz çalm falan olmuyordu!
Saldrlar bununla da bitmedi. Su içtiimiz plastik bardaklar
görüntü kirlilii yaratyor bahanesiyle kaldrld ve yerine metal
bardaklar kondu. 450 içiye sadece 20 tane metal bardak düüyor ki, bu kadar az bardaktan bu kadar çok kiinin su içmesi
salmz açsndan da çok riskli. Ama patronlarn bizim salmz düünmeye niyetleri yok. Olsayd zaten bizlere kuyu suyu içirmezlerdi. Fabrikada birçok arkadamz gerek içtiimiz
sudan olsun gerekse de yemeklerden olsun birçok defa zehirlendi. Ancak bunlar hiçbir ekilde önemsenmedii için önlem
almaya da gerek duymadlar, sorunun düzeltilmesini talep ettiimizde de bizlere evden hazr içme suyu getirin denildi.
Bütün bunlarn ardndan patron, alt ayda bir yapt sadaka
tutarndaki zamlar da geri çekti. Üstelik fazla mesai paralarn almaya giden arkadalar ücretlerinden 25 YTL’lik bir
kesintinin yapldn gördüler. Bunun için kendilerine herhangi bir açklama da yaplmamt.
Tüm bu saldrlar pe pee geldi ve fabrikada içi saysnn
en az olduu dönemde, yani toplu yllk izinlerin kullanld
dönemde yaand. Buna ramen Müdür bizlere “bu aralar çok
yavaladnz, artk silkinin ve canlann” dedi. Biz de ona molann kaldrlmasndan dolay çok yorulduumuzu ve ölene kadar zor ayakta durduumuzu söyledik. Buna da “siz ya geceleri uyumuyorsunuz ya da tembelsiniz ki çalamyorsunuz,
ayakta duramyorsunuz” diyerek yant verdi.
Ne yazk ki bir iki kiiden fazla kimseden ses çkmaynca
üretim müdürü böyle pervaszca konuabildi. Bizler eer en
azndan orada bulunan 50 kadn olarak hep birlikte sesimizi
çkarabilseydik böyle aalayc sözler edemez, davranlar
sergileyemezdi. Tüm bu olaylarn bandan beri arkadalarla
konuuyoruz ve hepsi bu yaananlardan ikâyetçi. Herkes çalma koularnn ne derece zorlatndan dem vurup duruyor,
ama toplantda konumaya gelince kimseden ses çkmyor.
Çou isiz kalmaktan korkuyor. Çünkü bir aileleri var ve
para kazanmak zorundalar. Bir ksm ise çözümü iten çkp

baka iyerlerinde arama derdinde. Oysa bütün iyerlerinde
patronlar içi snf üzerinde benzer saldrlar yürütüyor.
Çözüm, bu fabrikadan çkp baka bir yerde ie balamak deil. Çözüm, çaltmz fabrikada bu koullarn düzeltilmesi için örgütlü bir mücadele yürütmektir. Ancak içi snf örgütlülükten o kadar yaltk tutuluyor ki 5 kii bir araya
gelip iyeri sorunlarndan dahi söz edemiyor. Tek tek sesimizi
çkarmamz, kaybedilen haklarmzn geri alnmasnda hiçbir
etkiye sahip deil. Bizler ancak örgütlü bir ekilde mücadele
edebilirsek haklarmz kazanabilir ve insanca yaayabiliriz.
Çünkü içi snf ya örgütlüdür ve her eydir ya da örgütsüzdür
ve hiçbir eydir! 

inlerimize
Çkalm!
 Tuzla’dan bir metal içisi
er sene yaz döneminde iyerlerimizde yllk izinleri
bekleriz. Yasalarda belli olmasna ramen bu sene de
iyerlerimizde yllk izin sü
üresinin ne kadar olaca hatta
olup olmayaca üzerinden
n bir tartma yürüyor. Patronlar
birçok iyerinde hakkmz olan yllk izinlerimizi elimizden
almak üzere saldrya geçm
mi durumdalar. Aslnda her sene, ola ki izinlerimizi almayy baarsak bile, patronlarn keyfine göre izinlerimizi bazen
n zorunlu olarak bir hafta kn,
bir hafta yazn kullanmakk zorunda kalyoruz. Bizi durup
dinlenmeksizin çaltran ve
v bizim srtmzdan yaayan bu
asalaklar, ne zaman dinlen
neceimize de keyiflerince karar
veriyorlar.
Bir yandan esnek çalma ad altnda pervaszca saldryorlar dier yandan hayatlarmza keyiflerince müdahale ediyorlar. Yln nereedeyse her günü çalyorsunuz.
Buna ramen senede top
plam 15 gün izniniz var. Bunu
da nasl üretime endeksli olarak kullanrm politikalaryla
bize zehir etmeye çalyo
orlar. Her sene biraz olsun dinlenebilmek için dört gözlee izin dönemlerini bekliyoruz.
zin kullanmak istiyoru
uz dediysek yanl da anlalmasn. Öyle patronlar gibi lü
üks otel ve yatlarda tatillere gitmekten söz etmiyorum. n
nsan vücudunun biraz dinlenmeye ihtiyac olduundan sö
öz ediyorum. Bizi bir robot gibi
görüp, yamz deitirip çaltrmaya urayorlar. Tüm
dier kazanmlarmz gibi yyllk izin hakkmzn da gasp edilmemesi için mücadele etm
meli ve örgütlü bir biçimde kar
koymalyz. Hem çalma saatlerimizin
s
azaltlmas ve yaamaya zaman kazanabilmek hem de ksack yllk izinlerimizin daha uzun olmasn sa
alamak, izinlerimizi ihtiyaç duyduumuz zamanlarda kullanabilmek
kulla
için mücadele etmeyi
önümüze koymalyz.
Hak verilmez alnr. Biz de, gasp edilmi kazanm ve
haklarmz geri alp yeni haklar için mücadeleye atlmalyz. 

sahibi ve yaz ileri müdürü: UD-DER adna Bayram Ylmaz • yönetim yeri: Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. Erylmazlar Sok. No:2/22 çerenköy-stanbul
Esenler temsilcilii: Turgut Reis Mah. Karaosmanolu No:26 Esenler • Gazi temsilcilii: 75. Yl Mah. 1339. Sok. Ürek Apt. No:53 Gaziosmanpaa
Gebze temsilcilii: Hachalil Mah. smetpaa Cad. Hüseyin Demir merkezi K.6 D.154 Gebze • Tuzla temsilcilii: Tepe Dura, Osmangazi .Ö.O. Kars Aydnl
no: 6 • Eylül 2008 • içi dayanmas
tel: (0 216) 572 41 52 • www.uidder.org • e-mail: iletisim_uid@uidder.org
Bask: Berdan Matbaas Davutpaa Cad. Güven San. Sit. C Blok 215 Topkap-stanbul tel: (0 212) 613 12 11 • Fiyat: 0,50 YTL

15

Sermaye Düzeninden 12 Eylül’ün
Hesabn Sormak çin Mücadeleye!
12

Eylül 1980 askeri faist darbesinin üzerinden tam
28 yl geçti. Aradan 28 yl geçmi olmasna ramen, 12 Eylül rejiminin etkileri hâlâ sürüyor; hâlâ sermaye düzeninden ve darbeyi gerçekletiren generallerden 12 Eylül’ün hesab sorulabilmi deildir.
12 Eylül darbesiyle kurulan faist rejimin amac,
yükselen devrimci içi hareketini ezmek ve içi snfn
hizaya sokmakt. çi snfnn yükselen devrimci mücadelesini ezmek için, sermaye düzeni sivil ve resmi
kontrgerilla güçlerini harekete geçirerek katliamlar yaptrm, provokasyonlar tezgâhlatm ve böylece askeri
darbeye ortam hazrlatmtr. Bu hazrlk evresinden sonra, generaller öncülüünde ordu, sermaye düzenini kurtarmak için yönetime el koymutur.
Darbenin banda bulunan Genelkurmay Bakan
Kenan Evren, “asayii salamak üzere” darbe yapldn
açklyor ve grevde olan içilere iba yapmalar
çarsnda bulunuyordu. Böylece askeri darbenin asl
hedefinin örgütlü içi snf olduu ortaya konmu
oluyordu. 12 Eylül’de kurulan faist rejimin ilk ii, on
binlerce grevci içinin grev çadrlarn söktürmek,
grevleri bastrmak ve yasaklamak
oldu. çi snfnn neredeyse tüm
siyasal ve sendikal örgütleri datld, yöneticileri tutuklanarak cezaevine atld. çi ve
sosyalist basn tümüyle susturuldu ve kitaplar yasakland.
Yüz binlerce insan sorguland, on binlercesi
tutukland, on binlercesi yurt dna
kaçt, on binlercesi ikence

tezgâhlarndan geçirildi, onlarcas ya idam
edildi ya da sokak ortasnda vuruldu ve bir o kadar
da sakat brakld. Toplum

tam anlamyla korkutulup sindirildi; her türlü hak ve özgürlüü yasaklayan koyu bir diktatörlük kuruldu.
TSK, MESS ve TÜSAD gibi patron örgütleri bu faist darbeyi sabrszlkla bekliyorlard. Daha 11 Eylül günü Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu Bakan
Halit Narin, “DGM’ler kurulmadan üretim artmaz!”
diyordu. çi hareketinin bastrlmasyla sermaye snf
hedefine ulam oluyordu. Sermaye snfnn temsilcileri
darbeyi sevinçle karladlar; darbeden sonra Halit Narin,
“Bugüne kadar onlar güldü, imdi alama sras
onlarda!” diyordu. Büyük sermayenin aababas
Rahmi Koç da “Askeri yönetimin zamannda ve
doru kararlar almasyla çok deerli zaman tasarrufu salandn” söylüyordu. Daha sonra liberal
ve demokrat pozlar taknan Turgut Özal ise, içi düman
24 Ocak programn kastederek “12 Eylül olmasayd
bu ekonomik programn neticelerini alamazdk!”
diyordu.
Toplum pasifize olduu için faist diktatörlük, 12 Eylül
rejimini kalc hale getirecek anayasal deilii rahatlkla
hayata geçirdi. 1982 Anayasasyla demokratik hak
ve özgürlükler alabildiine kstland, siyasal ve
sendikal örgütlenmenin önüne duvarlar örüldü. “Genel
grev”i telaffuz etmek ya da bir içi eylemini bu ekilde
adlandrmak dahi suç sayld. 1983 ylna kadar hiçbir
grev yaplamad ve yaplan her grev giriimi ise iddetle bastrld. Ayn yl sendikalar kanunu tümüyle
deitirilerek yürürlüe sokuldu. 2821 sayl kanunla iyeri ve iletme sendikacl, bölge sendikacl ve federasyonlar yasakland. Sendikalarn yalnzca i kolu esasna göre kurulabilecei zorunlu hale getirilirken, bir de
buna %10 i kolu baraj eklendi. Kurulan faist rejim
içi snfnn ekonomik ve sosyal kazanmlarn önemli ölçüde trpanlad ve sermaye snf muazzam bir büyüme
kaydetti.
Siyasal ve sendikal örgütleri datld için, içi snf
aktarma kaylarndan yoksun kalm ve geçmiin mücadele deneyimlerini genç kuaklara aktaramamtr. Bundan ötürüdür ki, 12 Eylül’ün ne olduunu ve toplumda
ne büyük tahribata yol açtn, bugün içi snfna ve
onun genç kuaklarna kavratmak büyük önem arz ediyor. Sermaye düzeninden ve darbeyi yapanlardan 12
Eylül’ün hesabn sormak içi snfnn boynunun borcudur. 12 Eylül rejiminin topluma giydirdii deli gömleini
tam anlamyla parçalayacak olan içi snfnn mücadelesidir. 12 Eylül’ün sorumlularn sank sandalyesine oturtmak, demokratik hak ve özgürlükleri geniletmek için
mücadeleye!
12 Eylül faizminin hesabn örgütlü içi snf soracak!

