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9 Mayıs 2017 günü bazı internet sitelerinde bir sendikacının işçiler tarafından evire çevire
dövülmesine ve kovalanmasına ilişkin bir görüntü yayınlandı. Gelişmeler Aydınlık’ta da yer aldı
(10.5.2017). Bu görüntü, bazı sendikacıların önümüzdeki aylarda yaşayacakları olayların habercisi gibi.
Ne oldu?
Düzce I. Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknorot isimli bir fabrika var. Otomotiv sektöründe.
İşyerinde 1250 dolayında işçi çalışıyor. İşçiler Türk Metal Sendikası’nda örgütlü. Ancak aldıkları ücret
çok düşük. 10 yıldır işyerinde çalıştığını söyleyen bir işçi, eline geçen paranın, ikramiye ve asgari geçim
indirimi dahil, 1760 lira olduğunu söylüyor.
Türk Metal Sendikası, işçilerden habersiz bir toplu iş sözleşmesi imzalıyor. İşçiler bu toplu iş
sözleşmesine tepki gösteriyor. Türk Metal Düzce bölge temsilcisi olduğu belirtilen Murat Ardıç
fabrikaya geliyor. İşçiler bu sendikacıya tepki gösteriyor ve adamı kovalıyorlar, yakaladıklarında da
sille tokat dövüyor. İşçiler sonra da fabrikayı işgal ediyor.

DENİZ ARTIK FIRTINALI
Sakin denizlerde kaptanlık yapmak kolaydır. Fırtınalı denizlerde kaptanlık yapmak ise bilgi,
deneyim, cesaret, akıl ister. Fırtınada kötü kaptan gemisini batırır, iyi kaptan salimen limana ulaştırır.
Ekonomik gelişmelerin olumsuz olmadığı koşullarda sendikacılık yapmak kolaydır. Sendikacının
iyisi kötüsü ekonomik kriz dönemlerinde belli olur. Kötü sendikacı işçiye zarar verir ve işçinin önüne
çıkamaz; iyi sendikacı üyesiyle birlikte sıkıntıları aşmaya çalışır.
Düzce’deki işçilerin bugün yaşadığını 2015 yılında Bursa işçileri yaşamıştı. Düşük ücretler, sürekli
yapılan fazla mesaiyle ve kredi kartlarıyla telafi edilmişti. Ancak öyle bir nokta geldi ki, fazla mesailer
işçilerin sosyal hayatını tüketti, kredi kartı borçları da tavana vurdu. O zaman bütün işçiler patrona ve
Türk Metal’e karşı büyük bir direniş başlattı.
Düzce’deki işçilerin herhalde epeyce bir bölümünün hâlâ bir miktar yan geliri var. Resimlerdeki
işçiler genç gözüküyor. Herhalde epeyce bir bölümü de bekar ve aileleriyle yaşıyorlar. Onların
tepkileri 2015 yılında değil, 2017 yılında patladı.
Ekonominin nisbeten iyice olduğu veya patronla kapışmak yerine fazla mesai ve kredi kartıyla
açıkların kapatılabildiği günler geride kaldı. Denizde artık fırtına var.

İŞÇİLER SENDİKACILIĞI DEĞİŞTİRECEK
Eylem yapan Teknorot işçileri, “kahrolsun sendika” diye slogan atıyorlardı.
Eğer sendikacılık anlayışınız, lacivertleri çekip işçiye hava atmakla, işçinin düğününde altın
takmakla, işçinin cenazesine katılmakla, işçinin hastanedeki işini halletmekle sınırlıysa, fırtınanın
çıkmadığı dönemlerde işçinin desteğini alırsınız. Hatta patronla anlaşıp, sivrilik eden bazı işçileri
işyerinden attırıp muhalefeti de ezersiniz.
Fırtına çıktığında işler değişir. Yanınızda korumalarla bile işçinin önüne çıkmaya cesaretiniz olmaz.
İşçi sizi ezer geçer; çünkü sizin gibileri ezmekten başka çaresi yoktur. Geçim kaygısı ağır basınca,
icralık işçilerin sayısı artınca, borçla alınan evlere ve arabalara haciz gelmeye başlayınca, hiçbir işçi
oğlunun sünnetinde sendikacının taktığı yarım altını hatırlamaz.
Şimdi değişim zamanı. Bazı sendikacılar, ya sendikacılık anlayışlarını değiştirecekler, ya da işçiler
onları aşıp gidecek ve “kahrolsun sendika” diye slogan atıp eyleme geçecek. İşçinin güvenini yitirmiş,
işçiyi kontrol altına alamayan ve kontrol altında tutamayan sendikayı patronlar da dışlayacak. 2017
ilginç bir yıl olacak.

