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istanbul 2 nolu Şube

Sürgün; bir insanın sürekli yaşadığı veya 'çalıştığı, kendisine göre sosyal
ve toplumsal yaşam ortamını oluşturduğu bir yerden, kendi isteği ve iradesi
dışında zorla başka bir yerde yaşamaya veya çalışmaya gönderilmesidir.
insan hakları Evrensel Bildirgesi'nin 9. maddesi şöyledir: "Hiç kimse
keyf olarak yakalanamaz, tutuklanamaz, SÜRGÜN edilemez," Ne yazık
ki sürgün tarihte hep cezalandırma yöntemi olarak insanlara uygulandı ve
bu en temel insan hakkı hep ihlal edildi. Türkiye'de de bu yöntem hayatın
hemen her alanında uygulanmış ve uygulanmaktadır. Köyler yakılarak
insanların göç ettirilmesi, düşünceleri yüzünden yazarların ve düşünürlerin
yurt dışında yaşamaya zorlanması gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Kamu çalışanları ve onların önemli bir parçası olan Maliye Emekçileri
de sendikal faaliyetlere başladığı dönemlerde SÜRGÜNLE tanıştılar. Bu
güne kadar 970 kamu emekçisi sürgün edildi. Yine bu güne kadar 211
Maliye Emekçisi sürgün edildi.
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SÜRGÜNLERE GÖSTERiLEN GEREKÇE
Bu güne kadar açılan davalara Defterdarlık'ların gönderdikleri
savunmalarda, sürgün edilen emekçilerin çalıştığı yerlerde "Dairenin
huzurunu ve çalışma düzenini boiduğu gerekçe gösterilmiştir. Bu ifadenin
ne kadar gerekçedışı olduğu açık olmakla beraber, bu gerekçeyi göstererilere
şunları sormak gerekir:
-Sizin Memurlarınız asgari geçinme ücretinin yarısı ka r bir ücrerPe
çalışırken bu Dairenin huzuru ve çalışma düzeni bozulmuyormu?
- Bu Ülkede silahlı - silahsız yada önemli - önemsiz memur ayrımı yapılırken
Dairenin huzuru ve çalışma düzeni bozulmuvorrrüı?
_Sizin Memurlarınız ay sonunda kirayı nasıl denkleştireceğini, çocuğunu
nasıl okutacağını düşünürken bu Dairenin huzuru ve çalışma düzeni
bozulmuyormu?
- Sizin Memurlarınız Öğle tatilierini bir simitle geçiştirip akşama kadar
yarı aç karınla çalışırken, 2-3 yaşındaki bebesini "Nereye bırakayımda işe
gideyim" diye düşünürken, tozlu, pis arşivlerde çalışırken iş yerlerini
sağlıksız koşullarında akşama kadar angarya işlerle uğraşırken dairenin
huzuru ve çalışma düzeni bozulmuyormu?

Bu ve buna benzer çoğaltabileceğimiz tüm bu sorunlara ve olumsuz
koşullara rağmen dairenin "huzuru ve çalışma düzeni" bozulmuyorda bu
sorunları dile getirip, bu sorunlara çözüm talep etmekmi? yani haklarımızı
isternek ve onları almak için örgütlenmek mi dairenin huzuru ve çalışma
düzenini bozuyar. Bunları yapmakla dairenin huzurunun bozulmayacağı
kesindir,

SÜRGÜNLERDEKi

ESAS AMAÇ VE MANTıK

1990'larda Kamu çalışanlarında başlayan sendikalaşma hareketi hızla
gelişti ve kitleselleşti. Bu süreçte memur zihniyeti ve kişiliğinde önemli
değişmeler yaşandı. O sorunlarına yabancı, her sövlerıene boyun eğen,
sorunlarının çözümünü hep bir yerlerden bekleyen, sindirilmiş memur
yoktu artık. Onun yerinde sorunlarına sahip çıkan, yaptığı eylemlerle
çözümünü dayatan, ücretli kölelik düzenini reddedip emeği üzerinde söz
sahibi olmak isteyen, demokratik bir çalışma ortamı ve insanca bir yaşam
için mücadele eden ve örgütlenen bir memur vardı. işte daire amir/erini
onlatın üstlerini rahatsız eden esas neden buydu.
Bir şekilde yükselen bu emekçi hareketinin önünü kesmek, sendikalaşmayı
ya durdurmak yada kendine güdümlü bir hale getirmek istiyorlar. Çünkü
başka türlü emekçiler üzerindeki' sömürüvü sürdüremezler, onların haklarını
gasp edemezler. işte tüm bu amaçlauna ulaşabilmek için çalışanlar üzerinde
yoğun bir baskı kurmaya başladılar. Tabi bu baskı politikasının bir parçasıda
sürgünlerdir.
Çalışanların yoğunlukta olduğu vergi dairelerinde aktif olarak sendikal
faaliyetlere katılan, sorunların, çözümünde çalışanlara öncülük eden, iş
yeri temsilciliği yapan ve yönetimlerde yer alan arkadaşlarımız "geçici
görevtadı altındaı çalışan sayısının 8-10 kişiyi geçmediği·Mal Müdürlükleri
ve Askeri Saymanlıklara gönderilmişlerdir.
Bunu yapmakta ki mantık şudur: Kitlelere öncülük eden, kitleyle sendika
arasındaki bağı oluşturan bu insanları sürerek.kitleleri öncüsüz bırakıp
sendikadan koparmaktır. Yani gövdeyi başsiz bırakıp kitleleri
Areketsizleştirmekı örgütsüzleştirmektir. Geride kalanlara göz dağ.ıvermek,
""kOrkutupyıldırmaktır. Bövlece sömürü ve hak gasplarını daha rahat
yapabi lmektir.

SÜRGÜNLERE KARŞI NE YAPMAlıYıZ
Öncelikle yapmamız gereken, sürgün yapmaktaki mantığı boşa çıkarıp
amaçlarına ulaşmasına izin vermemektir. Yani sendikal faaliyetlerimizi;
daha çok geliştirip, sendika ile iş yeri arasındaki ilişkiyi ve iletişimi daha
güçlendirmeliyiz. Sürgünlerden dolayı iş yerlerinde bir sendikal boşluğun
oluşmasına izin vermemeliyiz. Bu arkadaşlanrnızın bıraktığı yerden
mücadeleyi devam ettirip daha ileriye getirmeliyiz. Her birimiz gerektiğinde
bir üye, gerektiğinde bir temsilci gibi davranmalıyız. Sendikal mücadeleye
nasıl daha çok katkı sunabiliriz düşüncesinde olmalıyız. Aman bunu
yaparsam bende sürülürüm" psikolojisinden kendimizi kurtarmalıyız.
Çünkü biz bilivoruzki sürgün edilmemek bizim sorunlarımızı çözmüyor.
Ayrıca geri çekilmek, geri adım atmak, yılgınlığa düşmek hiç bir sorunu
çözemeyeceği gibi bizi sürgün edilmektende kurtaramaz. Çünkü istedikleri
zaman, bir şey yapsakta vaprnasakta bizi sürgün edebiliyorlar. Ohalde
yapmamız gereken daha çok mücadele, daha örgütlü mücadele.
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Gerçektende sürgünleri ancak örgütlü bir tavırla, örgütlü bir karşı koyuşla
durdurabiliriz. tabiki örgütlü bir tavır sergileyebilmek için öncelikle iş~eri
örgütlülüğürnüzü çok iyi bir düzeye getirmemiz gerekiyor. Herhangi
birimden bir arkadaşımız sürgün edildiği zaman kendimiz sürgün edilmişiz,
ya da en azından kendi işyerimizden bir arkadaşımız sürgün edilmiş gibi
tepki göstermemiz, karşı koymamız gerekir. Çünkü bu bir kişi, şahıssorunu
değil, bu bir örgütlülük sorunudur. Şunu çok iyi bilmeliyizki, o arkadaşuruzin
sürgününün geri aldırılması bizim mücadelemize daha çok katkı sunacak,
mücadelemizin ileriye taşınmasına daha çok faydası olacaktır.
Mücadelemizin gelişip hak alma noktasına gelebilmesi için birbirimize
sımsıkı kenetlenmeliyiz. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz is:in" anlayışıyla
hareket etmeliyiz. Sürgünlere karşı ciddi, örgütlü bir tavır koymalıyız, ve
bu tavrımızı sürgünler geri alınana kadar sürdürmeliyiz. Surgünlere karşı
eylemlerimizi geliştirip gerektiğinde hizmet üretiminden gelen gücürnüzü
kullanmaktan çekinmemeliyiz.

SÜRGÜNLER Bizi YILOlRAMAZ.
YAŞASıN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMiz.

