TÜRK!YE’DE SEND!KAL ÖRGÜTLENME VE SORUNLAR
Mehmet Be!eli
Birle!ik Metal $!çileri Sendikası (Birle!ik Metal-$!) Genel Sekreter Yardımcısı
Türkiye’de sendikal örgütlenme süreçlerinde kar#ıla#ılan sorunları birkaç ba#lık
altında ele almak gerekir. Tek bir i#yerindeki sendikal örgütlenme faaliyetinin her
türlü dı# etkiden ba!ımsız gerçekle#tirildi!ini dü#ünmek mümkün de!ildir. Bu
çerçevede, iki kar#ıt sınıf –proletarya ile sermaye– arasındaki mücadelenin genel
ve yapısal durumunun sendikal örgütlenme süreçlerini hangi boyutlarda etki
altına aldı!ına bakmak, bu konu ile ilgili atılması gereken ilk adımdır.
I. AMELEN!N KIT OLMADI%I ZAMANLAR:1
MÜLKSÜZLER!N SAYISAL VE ORANSAL ARTI$I
Mali sermayenin dünya çapında büyüyen diktatörlü!ünün ilk yansıması kar#ıt kutupta mülksüz kitlelerin sayısal artı#ı ve dünya nüfusunun giderek daha büyüyen
oranlarını olu#turmasıdır. “Amelenin kıt olmadı!ı” zamanlar ya#anıyor. Ya#amını
sürdürebilmek için emek gücünü satmak zorunda olan (satabilen ve satamayan 2)
mülksüzlerin sayısındaki artı#, proletarya içindeki kesimsel ayrıcalıkları tehdit eden
temel dinamiktir.3 Yarım yüzyıllık süre içinde örgütlü proleter kesimlerin mücadelelerinin var olan haklarını korumakla sınırlı kalması ve bu çerçevede atılan geri
adımlardan olu#masının arka planında yatan bu tarihsel-sosyolojik süreçtir.
1

“Amelenin kıt olmadı!ı zamanlar”: Bunu ço!u okur duymamı#tır. Bu özel bir bilgidir.
Muhtemelen 1960-70 arası yıllarda askeri bir bölgenin içinde, in#aat mevsiminin sonlarına
do!ru in#aat i#çisi olarak çalı#an bir i#çi ile amcasının ba#ından geçen bir hikayedir. "#çi
amca, ye!enini i#çili!e alı#tırmaktadır. Amca ve ye!enin neden ve nasıl askeri bir in#aatta
i#çi olarak çalı#tıkları ise ayrı bir ara#tırma konusudur. Zira bildi!iniz gibi TSK’da emek ücretsizdir (ücret olarak herkese verilen bir miktar vardır ama bu kimsenin cebine girmez).
Amca ve ye!en ise sivil ve ücretli i#çilerdir. Ye!enin ilk ücretli i#çilik deneyimidir. Amca, in#aatta ö!le arasında ye!eni ile birlikte kumların üzerine uzanır. Ye!en ilk deneyimi oldu!u için ara dinlenmesinin sonunda amcasını “dürterek” “Emice kalk, mesai vakti geldi” der. Aldı!ı cevap ise bir proleterin Das Kapital’in 3 cildini birden okumasıyla
e#de!er ama daha kısa ve özdür: “ S… et, amelenin kıt oldu!u zamandayız. Kimse bize
dokunamaz, yat uyu” (olayın, “in#aat mevsiminin sonlarına do!ru” geçti!ine dikkat
buyurunuz).

2

“Emek gücünü satmak zorunda olanlar” ifadesi, proletaryanın yani mülksüzlerin tam ve
gerçek tanımlanı#ıdır. Bunlar emek güçlerini satsalar da, satamasalar da proletaryanın
parçasıdırlar. Ne yaptıkları i#e, ne giyindikleri kıyafete, ne e!itim durumlarına, ne siyasal
görü#lerine, ne etnik kökenlerine, ne de dinsel inançlarına göre belirlenemeyecek olan
bir sınıfın parçasıdırlar.

3

TÜ"K’in “istihdam edilenlerin i#teki durumu” verilerine göre, proletarya Türkiye nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını olu#turmaktadır. Tarım dı#ı nüfusun ise yakla#ık yüzde
80’i TÜ"K tanımlamasıyla ücret ve maa# kar#ılı!ı istihdam edilenlerden yani proleterlerden olu#maktadır. Böylesine büyük bir ço!unluk “tükürükle bo!ma” gücüne sahiptir.
Ama bunlar aynı zamanda ve ilk önce birbirlerinin ayaklarından çekerler. Daha ucuza
çalı#ırım diye haykıran bu ço!unluk, ikramiyelerin, kıdem tazminatının vs. ne oldu!unu
çok da fazla bilmeden, eve ekmek götürme derdiyle, kendisininkiler de dahil olmak üzere
tüm proletaryanın haklarını kemirmektedirler.
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Kapitalist üretim sürecinin i#çinin vasıflarına olan ihtiyacı bir vasat düzeyine4
geriletmesi gibi, haklar konusunda da bir vasat giderek yaygınla#maktadır. Üstelik
bu küresel düzeyde ya#anan bir süreçtir.
Dolayısıyla, sendikaların ve sendikacıların iradesinin5 dı#ında ya#anan nesnel
bir durum söz konusudur. Sınıflar mücadelesinin içinde bulundu!u ko#ullar, sermaye egemenli!ini sınırlama mücadelesinin zorluklarını artırmakta ve bu egemenli!i tümüyle tabi olma ile bu egemenli!in ortadan kaldırılması için mücadele
etme tercihlerinde netle#meyi zorunlu kılmaktadır.
Sermaye egemenli!ini sınırlama mücadelesinin zorla#ması bu alanın terk
edilmesi anlamına gelmemektedir. Tam tersine sendikal örgütlenme halen i#çilerin sermaye kar#ısındaki en temel mücadele aracı olma özelli!ini sürdürüyor. Ancak, yeni bir sendikal alan tanımı yapılması görevi orta yerde duruyor. 2. Sava#
sonrasının sendikal alan tanımı, kesimsel6 ayrıcalıkların korunması, sermaye ile
uzla#ma ve hatta sermaye egemenli!inin kutsanması biçiminde yapılıyordu. "#çilerin ya#adı!ı sorunların nedeninin sermayenin topyekûn diktatörlü!ü oldu!unu
söyleyemeyen, dolayısıyla her türlü i#çi örgütünün kendisini bu diktatörlü!ün
ortadan kaldırılması mücadelesine ba!laması gerekti!ini amaç maddesine yazmayanların gerçek anlamda sendikacılık yapma olanakları kalmamı#tır.
Bugün iktisadi mücadele ile siyasi mücadele arasındaki ayrımı incelten dolayısıyla daha siyasal bir sendikal mücadele alanı var ve yeni tanım bu nesnel duruma göre yapılmalı. 2. Sava# sonrası egemen sendikal söylemler, iktisat ve siyasetin arasında bir ili#ki kurmaktan özenle kaçınma ya da siyaseti iktisada indirgeyerek her ikisinin özel dinamiklerini yok sayma e!ilimindeydiler. Bu yakla#ım(lar)
(gerek sa!, gerek sol, gerekse sosyal demokrat) gerçekte, i#çi sınıfı mücadelesini
kompartımanlara bölen ve her bir bölüm için ayrı ve katı kurumlar tanımlayarak
i#çileri bunlar aracılı!ıyla yönlendiren, dolayısıyla i#çi sınıfının ba!ımsız mücadelesini sekteye u!ratan yakla#ımlar olmu#lardır.
Tek ba#ına “iktisadi” alanın tanımlanmasının bile özünde siyasal bir süreç
oldu!u gerçe!i dikkate alındı!ında, iktisat ile siyasetin kar#ılıklı etkile#imini öne
4

“Vasat” yani ortalama, kapitalizmin neredeyse kendisidir. "nsan vasfı ölmeden ortadan
kalkmaz. Vasıf insana yapı#ır. Kapitalizm ise vasfı makineye aktarır. Böylece insanda yani
i#çide olan vasfın hiçbir önemi kalmaz. Bu i#çinin vasıfsızla#ması de!il, i#çinin sahip oldu!u vasıflara kapitalizmin ihtiyaç duymamasıdır.

5

“Sendikacıların iradesi” ifadesinin sorunlu oldu!u ortada olmakla birlikte, iradi olarak
sınıfın sermaye kar#ısındaki konumunu ilerletme derdinde olan, ya#amını buna adayan
sendikacılar da yok de!ildir.

6

Proletarya, tek ve homojen bir bütünlük de!ildir. Bu sınıfın kendi içinde bir hegemonya
mücadelesi sürdü ve sürecek. Proletaryanın bir kesiminin ayrıcalı!ını di!erlerine benimsetmesinin, bunun tüm kesimlerin ortak çıkarı oldu!u anlamı ta#ımadı!ının bilinmesi gerekmektedir. Kesimsel ayrıcalıkların, sermaye egemenli!inin yo!unla#tı!ı ve proleterle#menin hızlandı!ı ko#ullarda uzun süre ya#ama #ansı yoktur. "lk meslek birliklerinin kurucuları olan zanaatkarlar, giderek kalabalıkla#an sanayi proletaryası kar#ısında ayrıcalıklarını
yitirmi#lerdir. Ancak bu tarihsel süreçte kesimsel ayrıcalıklarının yitirilmesi sınıfın bütünü
için bir kazanımla (sendikal örgütlülük) sonuçlanmı#tır. Sınıfın kimi ayrıcalıklara sahip kesimlerinin bunları koruyabilmesi kendi sınıfına kar#ı bir yerde durmakla ve sermayeye iyice
yakınla#makla mümkündür. Burada ayrıcalı!ın gelece!ini belirleyecek olan ise sermayenin
kararı olacaktır. Bir kesimin sahip oldu!u ayrıcalıkları sınıfın tümüne yaymak mümkün
de!ilse, o zaman sınıfın tümü için elde edilecek bir kazanımla kesimsel ayrıcalı!ın ortadan
kalkmasına izin vermek daha do!ru bir tutum olacaktır.
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çıkaran, çok daha siyasal bir i#çi hareketi ihtiyaçtır. "#çilerin nüfusun büyük ço!unlu!unu olu#turup, siyasal mücadele alanına i#çi olarak de!il de, di!erleri gibi
“vatanda#lar” olarak kurgulanarak dahil edilmeleri “burjuva demokrasisinin”
yalan dünyasıdır.
Nasıl olur da iktisadi düzeyde birle#emeyenler siyasal düzeyde birle#ik hareket
edebilirler? Örne!in, aynı milli çıkarlara nasıl sahip olabilirler? Ya da tek tek güncel siyasal sorunlar konusunda nasıl aynı çıkarlara sahiplermi# gibi aynı programları savunabilirler? Tek bir yolla: i#çiyi bir siyasal özne, ya da siyasal mücadele
alanının bir öznesi de!il, ekonomik bir kategori olarak kurgular ve i#çiyi de buna
ikna ederseniz…
Tersinden, ba#ka kimlikler altında siyasalla#tırılan i#çiyi iktisadi alanda kendisini sömürene kar#ı gelmesi için nasıl harekete geçirebilir, örgütleyebilirsiniz? Örne!in X ulusuna dü#manlıkla siyasalla#tırılan bir i#çi aynı sendikal örgütlenme
içinde X ulusundan bir i#çi ile birlikte yürümeye ne kadar hızlı adapte olabilir?
Söylemin, sanallı!ın, simgeselli!in, dolayısıyla siyasetin devir hızının tepe
noktasına vardı!ı bir toplumsal olu#umda i#çi sınıfına yapılacak en büyük ihanet
onun sadece ekme!ini dü#ünmesini ona telkin etmektir.
Yeni sendikal alan tanımını gerektiren bir di!er süreç, mülksüzlerin farklı
sınıf durumları (i#çi, i#siz, hizmet sektörü i#çi vs. vs.) arasındaki geçi#kenliklerin
artmı# olması ve sermayenin dolaylı egemenlik biçimleri altındaki yarı-proleter
ve proleter kitlelerin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla artık daha toplumsal bir
sendikal alan tanımı yapılmalıdır. Geçmi#te görece istikrarlı sınıf ili#kileri ortamında sermayenin ya da devletin bir araya getirdi!i i#çi kitlelerinin örgütlenmesi faaliyeti yeterli olmu# olabilir. Ancak gerek sınıf ili#kilerindeki istikrarın
ortadan kalkarak tam bir kaos durumuna do!ru yakla#ılıyor olması, gerekse tek
tek mülksüz bireyleri denetim altına alma konusunda geli#en yeni sermaye
egemenli!i biçimleri sermayenin oldu!u her alana sendikal örgütlenmenin
ta#ınmasını bir zorunluluk haline getiriyor.
Proleterlerin okuldan mezara kadar tüm ya#antılarını örgütlü bir #ekle büründürmek, bugüne kadar kendisine çizilen sınırları örgütlenme alanı olarak bilenleri
epey zorlayacak, onların ezberlerini bozacak bir süreç ama gerçek sendikacılık budur.
Esnekli!in her biçimiyle yaygınla#tı!ı bir yerde, uzmanlık daireleriyle, kalıcı
profesyonel yöneticilerle ve hantal kurullarla çalı#an sendikal yapıların ya#am
#ansı bulunmuyor. Daha az kurumsal (sendika bürokrasisinin azaltılıp, güçlü biçimde denetlendi!i), i#çilerin ya#am alanlarıyla daha ili#kili ve kesinlikle çok daha
demokratik, dü#ük aidat toplayan bir sendikal alan tanımı yapılmalıdır.
II. SERMAYE D!KTATÖRLÜ%ÜNÜN YEN!DEN YAPILANDIRILMASI
Mali sermayenin (tekelci kapitalizmin) diktatörlerinin son 30 yıl içinde proletarya
kar#ısında konumlarını yeniden yapılandırmalarının yanında sermayenin kendi
iç ili#kilerinde ya#anan dönü#üm de proletaryanın içinde bulundu!umuz dönemdeki halinin nedenleri arasındadır. Bu süreç, aslında iktisadi egemenli!in yeniden tanımlanması, sermayenin iç ili#kilerinin yeniden düzenlenmesi ve kimi
yeni sermaye kesimlerine kapı aralanması sürecidir.
Planlama, kolektivizm, rekabetin ortadan kaldırılması vb. süreçleri temsil eden
tekelci kapitalizmin, kapitalizmin kaotik do!asına bir tepki olarak ortaya çıktı!ı,
kar#ıtları tarafından bile, bir sürecin sonu olarak adlandırıldı!ı bilinmektedir.
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Aradan geçen süreçte ya#anan kriz sayısı ve sermaye birikiminin çok da de!i#meyen yasaları bu tespitlerin hatalı oldu!unu ortaya koymaktadır. Tekellerin di!er
sermayeleri yutarak ortaya çıktıkları do!rudur ama tekelcili!in yeni döneminde
bunların proletaryanın ezilmesi ve örgütsüz hale getirilmesi temelinde kendi etraflarına çok sayıda “tedarikçi” sermayeyi çekmeleri, onları birbirleriyle rekabete
sokarak, kar oranlarının dü#mesinin yükünü en alta kadar yaymaları ya#adı!ımız
en somut gerçekliktir.
Bu, esas olarak giderek kalabalıkla#an proletarya kar#ısında ve onun ezilip, sindirilmesi temelinde tüm burjuva sınıfların bir ittifakı olmakla birlikte, tüm dünyadaki burjuva rejimlerinin sınıf ittifaklarını da sarsan bir biçime bürünmü#tür.
Tekelci kapitalizmin dikey örgütlenmesi, yatay yapılanmaları dikkate alınmadan
analiz edilirse son 30 yıldır tüm dünyada ve Türkiye’de ya#anan siyasal süreçlerin
anla#ılması mümkün olmayacaktır.
"ç hiyerar#isini yeniden tanımlayan ve çok sayıda küçük ve orta büyüklükte i#yerini kendisine ba!ımlı kılarak üretimini dı#salla#tıran bu yeni sermaye diktatörlü!ünün birinci #artı, proletaryanın örgütsüz hale getirilmesidir ya da var olan
örgütlülü!ünün küçültülmesi, etkisizle#tirilmesidir. Ana firmanın içinde örgütlü
büyük sendika, üretimin bölüm bölüm dı#arıya atılması ile birlikte küçülmeye
ba#lamı#tır. Dı#arıya atılan üretim tek bir ta#eron tarafından yürütülmedi!i için ve
bunlar özellikle birbirlerinin rakipleri olarak konumlandırıldıklarından tedarikçi
firmalarda sendikal örgütlülük neredeyse sıfıra yakın olmak zorundadır.
Di!er taraftan bu firmalarda sendikal örgütlenmenin ba#arılı olması imkansız
de!ildir ve önemli sayıda ba#arılı örgütlenmeler gerçekle#mi#tir. Ancak, çok
çatı#malı süreçler ya#anmaktadır ve bu zorlu, çatı#malı örgütlenme sürecinin
ardından yapılan toplu sözle#meler de aynı sertlikle devam etmekte, iktisadi kazanımlar daha zorlu mücadelelerle elde edilmektedir.7 Bu alanda bulunan i#çiler
en basit bir hakkı alabilmek için büyük bedeller ödemeyi göze almak zorunda
kalmaktadırlar. Bu tür i#yerlerinin örgütlenmesi süreçleri büyük bir oranda i#ten
atılmalar, i#kolu itirazları, uzun süreli yetki itiraz davaları vb. ile çok uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. "#çilerin sendika haklarını, toplu i# sözle#mesi
hakkıyla aynı anda kullanmasının8 önüne geçebilmek için her türlü yol denen7

Bu yapısal durum nedeniyle, bu tür firmalarda örgütlü olabilmek için sendikaların daha
mücadeleci bir hat izlemesi i#in do!ası gere!idir. Ana firmalar açısından bakıldı!ında tercih
edilen, tedarikçi firmaların sendikasız kalmasıdır. Ancak olası bir örgütlenme giri#iminde
ise kendi i#yerindeki “uslu” sendikayı tercih etmesi için tedarikçi firma yönetimine akıl verilmektedir. Bu anlamda, mali sermaye egemenli!inin bu yeni kurgulanma biçimi i#çilerin
mücadele verdi!i cepheyi geni#letmi# ve bu anlamda örgütlenmeyi zorla#tırmı#tır.

8

Sendika, toplu sözle#me ve grev haklarının bir ve aynı anda kullanılamaz haklar olması
Türkiye çalı#ma ya#amının en temel özelli!idir: devlet memuru statüsünde çalı#anlara
sadece sendika hakkının tanınması, i#çi statüsünde çalı#anların grev hakkına yasalarla
getirilmi# sınırlamalar ya da sendikala#ma ile toplu sözle#me arasına yıllar tutan bir yasal
prosedürün zorunlu kılınması… Yeni de de!ildir, cumhuriyetin kurulu#una kadar gider.
Yeni toplu i# ili#kileri yasa tasarısı ile daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözükmektedir. Bu üç hakkın bir ve aynı anda kullanılmasından kasıt ise #udur: i#çiler sendikal örgütlenme a#amasında ya da toplu i# sözle#mesinin uygulanma süreci içinde i#verenin
saldırıları ya da sözle#me kar#ıtı tutumları nedeniyle grev yapma hakkına sahip olmalıdırlar. Bu bir adım daha öteye de ta#ınabilir ve ta#ınmalıdır: grev hakkı sendikalı olsun ya da olmasın tüm çalı#anlara tanınan bir hak olmalıdır.
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mektedir. Kimi i#yerlerinde yetki geldi!inde üye olan i#çi bulunamamakta, kiminde ise i#yeri ba#ka bir yere ta#ınmı# olmaktadır.
Dolayısıyla, bu çeper alanı sendikal kültürün gerek i#çiler, gerekse i#verenler
açısından sıfıra yakın oldu!u bir alandır. "#çi ve i#verenler arasında kayıt-dı#ı ödeme ve çalı#ma ili#kilerinin yaygın olu#u nedeniyle i#çilerin bordrolara yazılandan
daha yüksek gelirler elde ettikleri, i#verenlerin ve i#yeri yöneticilerinin kendilerine
ba!ımlı bir alt kadro ile i#çilerinin denetimini üst düzeye çıkardıkları9 bir ili#kiler
a!ı söz konusudur. Bu tür i#yerlerindeki i#çilerin sendikalara yönelmesi, i#verenlerin kayıt-dı#ı uygulamalarla i#çilere daha önceden aktardı!ı kimi gelirlerden mahrum bırakılmaları, verilen sözün tutulmaması, ara kademe yöneticilerin i#verenle
pazarlık güçlerini artırma stratejileri vb. gibi dolaylı denilebilecek yollardan olmaktadır. Bir bütün olarak bu ortam bir sendikal örgütlenmenin ba#arısının öncelikli #artlarından olan i#çilerin birbirine güvenmeleri ko#ulunu zayıflatan bir etki
yapmaktadır.
III. YASAL DÜZENLEMELER: SERMAYE VE DEVLET
DENET!M!NDE ZORUNLU SEND!KAL ÖRGÜTLENME
Sınıf mücadelesi alanındaki bu yeniden yapılanmanın yansımalarını dönemsel
endüstriyel çatı#malarda ve nihayetinde yasal süreçlerde gözlemlemek oldukça
kolaydır. Özellikle yasal süreçlerde ya#anan de!i#im, tek bir kalemden çıkmı#
hissini veren yeni yasal düzenlemeler, sendikal örgütlenme sorunlarının bir di!er
ba#lı!ını olu#turmaktadır. Türkiye’de 1980 fa#ist darbesi kendisi ile sava#mayan
i#çi sınıfını “hak ve özgürlükler” zemininde büyük bir yenilgiye u!ratmı#tır. 1983
yılında çıkarılan yasalar, sendikal hareketi ortadan kaldırmayan ama tümüyle
sermaye ve devletin denetimi altına sokan bir felsefeye dayanmaktadır. 30 yıllık
bu düzen birkaç istisnai örnek dı#ında bugüne kadar neredeyse sorunsuz olarak
ta#ınmı#tır. Kamu i#yerlerinde, tekelci büyük sermayenin i#yerlerinde sendikal
örgütlenme bir zorunluluktur. "#e yeni giren i#çileri insan kaynakları önce sendika odasına göndermektedirler. Bu durum i#çiyi sindirmek, onu teslim almak
ve ba#ka arayı# içerisine girmesini engellemek üzere planlanmı#tır. Özel harp
tekni!idir.
1983 yasasının geçici özel maddesi EK 6 i#çilerin sendikal örgütlenmesinin
kıskaca alınmasının en açık örne!idir ancak az bilinir. Yasanın temel düzenlemeleri, yani i#yeri temelinde örgütlenme zorunlulu!u, i#kolu ve i#yeri barajları, üyelik ve istifada noter #artı 30 yıldır aynen korunmu#tur. Yasanın ilk yürürlü!e girdi!i 1983 yılında ise söz konusu Ek 6 maddesi ile büyük bir sendikal üye transferinin gerçekle#mesinin yolu açılmı#tır. Askeri diktatörlük tarafından kapatılan D"SK
ve ba!lı sendikaların üyeleri bu madde ile haberleri bile olmadan sermayenin ve
devletin denetimi altındaki sendikaların üyeleri yapılmı#lardır. EK 6 ile üyelik ve
istifada noter #artı kaldırılmı#, i#veren örgütlerinin talimatıyla üye i#verenler i#çilerin isim listelerini ve SSK numaralarını sarı sendikalara vermi#ler, bunların ba#9

Bu denetimin üst düzeye çıkmasının tek nedeni sendikala#ma korkusu de!ildir. Bundan
önce gelen amaç rakip firmaların kendi vasıflı elemanlarını transfer giri#imlerini engellemektir. Bu üst düzey denetime neden olan firmalar arası rekabet sadece gözetleme, istihbarat toplama yöntemleri ile sınırlı de!ildir ve kalifiye i#çilerin pazarlık güçlerinin
artmasına neden olmaktadır.
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vuruları bakanlık tarafından hızla i#leme konulmu# ve i#yerlerindeki D"SK üyeleri
bir gece içinde Türk "#’e ba!lı sendikaların üyesi haline gelmi#tir.
1990’lara do!ru bütün bu kıskaca ra!men yükselen i#çi hareketi sınıfın kimi
di!er kesimlerinin, örne!in “devlet memuru” diye adlandırılan kamu hizmet i#çilerinin sendikal örgütlenmesi sürecini tetiklemi#tir. Ancak özelle#tirmeler, üretimin dı#salla#tırılması, tedarikçilerin sendikasızla#tırılması, i#yerine ta#eron i#çilerinin sokulması ve yeni örgütlenen i#çi sınıfı kesimlerinin kendi kesimsel çıkarları
temelinde örgütlenme ısrarları nedeniyle, kıyısına kadar geldi!i yeni bir sınıf hareketi yaratma e#i!ini a#mayı ba#aramamı#, gerilemi# ve kabu!una çekilmi#tir.
Sendikal örgütlenmenin yasal çerçevesi i#çi sınıfı ile sermaye arasındaki sınıf
mücadelesi eksenine oturtuldu!unda tek tek örgütlenme süreçlerinde ya#anan
sorunların neler oldu!unu kavramak daha kolay olur.
Sendikal camiada da oldukça yaygın olan yakla#ım “yetkili sendikalar” temelinde de!erlendirme yapılmasıdır. Örne!in daha önce barajı a#an bir sendikanın
i#kolu barajını a#amaması bir sorun olarak kodlanırken, bu baraj nedeniyle i#çilerin örgütlenme özgürlü!ünün ortadan kaldırıldı!ı, yeni sendikalar kurulamadı!ı,
kurulan sendikaların ise toplu i# sözle#mesi yapamadıkları gibi daha temel sorunlar görmezden gelinir. Bu apaçık ilkesizliktir. Sistem kendisine dokunmadı!ı sürece tartı#maya de!er görülmez. Ama ne zaman ki kendi egemenlik alanları tehdit
altına girer, i#te o zaman maskeler dü#er gerçek yüzler ortaya çıkar. Bu kez açıktan
sistemin kendisi savunulmaya ba#lanır. Sendikal yasaların de!i#memesinin arkasında yatan temel nedenlerden bir tanesi de bu ilkesiz sendikacılıktır.
Bu tutumun i#yeri örgütlenmesine yansıması ise katmerlidir. Sendikal örgütlenme, anayasal ve yasal güvenceye sahip olmasına ra!men gizli yürütülmesi gereken bir örgütlenmedir.10 Gizli örgütlenme daha yava# yürümek zorundadır. Yava#lık ise sendikal mücadelenin do!asına aykırıdır.
"#yerleri i#verenlerin dominyonu oldu!u için ve daha önce anlattı!ımız nedenlerle ço!u i#yerinde i#çilerin güven ili#kisi çok güçlü de!ildir. "#çiler birbirlerine
güvenmedikleri gibi, i#verenden de korkarlar. Bu i#verenin çıkarlarına aykırı hareket edildi!inde i#ini kaybetme korkusudur. Korkuyu a#mak cesaret ister bu nedenle sendikal örgütlenme öncelikle cesaret i#idir. Ço!unluk korkar. Dolayısıyla sendikal örgütlenme, birbirine güvenen bir azınlı!ın bir araya gelmesi ile ba#lar.
Yasa maddesi #öyle olmu# olsa idi hiç sorun olmayacaktı: “Sendikalar üyeleri
adına toplu i# sözle#mesi yapmaya yetkilidirler.” Böyle bir yasal düzenleme ile bir
tek üye bile olsa i#vereni masaya ça!ırma hakkı olurdu. Sendikaların toplu sözle#me yetkisi sorunu bu kadar basitle#ti!inde artık sorun i#çiler ile sendika
arasında kurulacak ili#kiye ba!lı olacaktır. "#çi ko#ullarının de!i#mesini istiyor,
sendikaya güveniyor ise gidip üye olur ve sorun çözülür. E!er i#çi halinden mem10

Bizde gizli olan örgütlenme safhasıdır. Oysa gizli olması gereken üyelik ili#kisidir. Anayasa
ve yasalarla güvence altına alındı!ı söylenen sendikaların i#yerlerinde propaganda ve örgütlenme çalı#ması yapmaları serbest olmalıdır. Oysa bizde ancak yetkisi olan sendikaların i#yerinde sendikal faaliyet yürütmesi yasaldır. Sendikaların üyelerini açıklamak zorunda bırakılmaları tümüyle anti-demokratiktir, insan haklarına aykırıdır. Sendika aidatını kaynaktan kesmek daha kolay bir yol oldu!u için sendika bürokrasisi bu duruma
sesini çıkarmamaktadır. Üyeli!in i#verenden gizli oldu!unda artaca!ı ya da gizlilik
kalkınca üyeli!in azalaca!ının canlı kanıtı KESK üyelikleridir. Yasa ile birlikte sayı dü#mü#tür ve iktidar yanlısı sendikalara kayma ya#anmı#tır. Tipik devlet memuru refleksidir.
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nun ise, sendikaya üye olmaz, sendika i#yerinde tam anlamıyla örgütlü olmadı!ı
için i#verenin kar#ısında fazla kozu kalmaz ve ya terk eder ya da kötünün iyisi sözle#me ile üyelerinin haklarını korumaya çalı#ır.
Bizim yasa ise böyle de!il, yüzde 10 i#kolu barajı gibi büyük bir barajı a#abilen
sendikalar, ancak bunlar, i#yerinde yarıdan bir fazlaya sahiplerse yetki için ba#vurabiliyorlar.11 Dolayısıyla her sendikal örgütlenme faaliyeti, gizli olmak, yava#
olmak, birbiriyle güven ili#kisi zayıf bir i#çi kitlesinin içinden birbirine güvenen
insanları bir araya getirmek, bunlar aracılı!ıyla ço!unlu!a ula#mak gibi me#akkatli bir süreci beraberinde getiriyor. Bu nedenle bu stresli ortamdan bir an önce kurtulma niyeti tüm örgütlenmelerin ortak ve zayıf noktası. Bu ise, önce yava#lı!ı ve
onunla ba!lantılı olarak gizlili!i riske ediyor. Güven temeli zayıfladı!ı anda ise
ihanet, saldırı ve hata kaçınılmaz oluyor.
Üyelik ve istifada noter #artı da sendikal örgütlenmenin önündeki fiili engellerden bir tanesidir.12 Noterler Birli!i bile sarı sendikaların yöneticileri kadar bu
yasal düzenlemeyi savunmamaktadır. Sendikasız bir i#yerinin örgütlenmesi için
bile çok yüksek maliyet getiren noter #artı, sendika de!i#tirme nedeniyle yapılan
örgütlenmelerde sendikalara mal varlı!ı sattıracak noktalara kadar gelmektedir.
Adı "# Güvencesi olan bir yasal düzenlememiz var. Buna göre, i#çi atanlar geçerli bir nedene dayanmak zorundalar, i#çi buna itiraz edebilir. Mahkeme i#e
iade kararı verirse i#veren i#e almak zorunda de!il, mahkemenin öngördü!ü kadar tazminatı ödeyerek i#çiden kurtulabilir. Sorun sendikal örgütlenme oldu!unda i#ten çıkarmalar daha büyük önem ta#ıyor. Bazı sendikaların fiili üyesinden fazla i#ten çıkarılan kadrosu oldu!u bir gerçek. Yasa sendikal nedenle i#ten
çıkarmalarda daha yüklü bir tazminatı düzenliyor ama yeterli de!il. Bir i#yerinde, i#yerinin de!erinin üzerinde tazminat ödeme cezasına çarptırılmasına ra!men i#veren sendikayı i#yerine sokmamayı ba#armı#tır. "#çilere normal tazminatlarının üzerinde ödeme yaparak, kimini sendikadan istifa #artıyla vasıfsız
i#lerde i#ba#ı yaptırarak.
Peki yasa maddesi #u #ekilde olsa idi ne olurdu?
“Sendikal nedenle i#ten atılan i#çilere kötü niyet tazminatı olarak asgari 12
aylık tazminat ödemesine ek olarak bo#ta geçen sürenin tüm ücret ve sosyal hakları ödenir. Bu i#çiler mahkeme kararına ra!men i#ba#ı yaptırılmadıkları halde
dahi i#verenin i#çisi sayılırlar ve her türlü ödemeye çalı#mı# gibi hak kazanırlar ve
di!er i#çilerin faydalandı!ı tüm haklardan e#it olarak yararlanırlar.”
IV. SEND!KAL ÖRGÜTLENMEN!N SORUNU B!ZAT!H! “SEND!KALAR”
"çinde bulundu!umuz dönem tam bir rezalettir. 2010 yılında yasada yapılan bir
de!i#iklikle i#kolu istatistiklerinin hesaplanmasında artık SGK verilerinin kullanılaca!ı hükmü getirilmesine ra!men, 2012 yılına kadar 2009 istatistikleri geçer11

Yetkili olmuyorlar, ancak ba#vurabiliyorlar. Ba#vuru Bakanlık tarafından olumlu bulunur ise i#veren itiraz edebiliyor ve bazen yedi yıl süren davalara konu olabiliyor yetkiler.

12

Gerek barajlar meselesine gerek noter #artına sarı sendikacılık gerekçe yapılmaktadır.
Denilmektedir ki “barajlar olmasa sarı sendikalar olur, noter olmasa sarı sendika olur…”
Sarı sendika özel bir terimdir. "#yerinde i#verenin kurdurdu!u sendika binasının duvarının sarıya boyanmasından gelmektedir. Sarı sendika genelde küçük olur. "#yeri
sınırlarını a#maz. "#yeri sınırlarını a#anlara korporatist (i#birlikçi) sıfatı uygun görülür.
Oysa Türkiye dana gibi sarı sendikaları ile sarı sendikacılık olimpiyatlarının birincisidir.
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li kılınmı# ve bu anlamda istatistik yayınlanmı#tır. Bu fiili olarak 2009 yılında
yüzde 10 i#kolu barajını a#an sendikalar için 3 yıldır baraj uygulanmadı!ı anlamına gelmektedir.13 Buna kar#ılık, bu süre içinde yeni kurulan ya da örgütlenerek barajı a#an sendikalar ve üyelerinin toplu i# sözle#mesi yapma yetkileri ise ellerinden alınmı#tır.
2012 yılında ise yasal bo#luk da doldurulmayarak tüm i#yerlerinde sendikaların yasal yetkileri sona erdirilmi#tir. Yukarıda sözünü etti!imiz sermaye ittifakının yeni ve acımasız üyeleri, barajları dü#üren yeni yasa teklifine kar#ı oldukça
organize bir direni# göstermi#ler ve yasanın çıkmasını engellemi#lerdir. Gerekçeleri yeni yasanın kendi i#yerlerinde sendikal örgütlenmenin önünü açaca!ına
inanmalarıdır. Bu durum sadece sermayedarların direni#i nedeniyle de!il, varlıklarını mevcut yasal duruma borçlu olan “sendika”ların kapı arkası pazarlıkları nedeniyle ortaya çıkmı#tır.14
Sendikaların sendikal örgütlenme sorununun bizatihi kendisi oldu!unu söylemek bu çerçevede mümkündür. 1980 fa#izminin yaratıkları olarak kö#e ba#ını
tutma göreviyle donatılanlar, ufak tefek kırılmalar dı#ında bu görevlerini ba#arıyla
yerine getirmi#lerdir. Görevleri sınıfın ba!ımsız örgütlenmesinin engellenmesidir.
En dinamik görünenleri ya da kırılma yaratanlar ise kesimsel çıkar ve i#yeri örgütlenmesi ötesinde bir atılım gerçekle#tirememi#lerdir.
Bütün bu krizin, esasen siyasalla#ma süreci ile ba!lantıları olan bir süreç de!erlendirmesi temelinde ele alınması gerekir. Her taraftan ku#atılmı# sıradan bir i#çinin kendi ba#ına ve kendili!inden bir çözüm arayı#ının olamayaca!ı ortadadır.
"#çi sınıfının sermaye ve devletten ba!ımsız örgütlenmesini savunan siyasal anlayı#ların zayıf oldu!u ko#ullarda sendikal örgütlenmenin daha zor bir i# oldu!u
da ortadadır. Bu zorluk ortada iken, i#çi sınıfının ba!ımsızlı!ını savunan kadroların sendikal politikalar konusundaki tutarsızlıkları, politikasızlıkları ve çıkarcılıkları sendikal örgütlenme krizini daha da derinle#tirmektedir.

13

Aynı anda hem yüksek sendika barajı olan, hem de “sözde i#kolu barajını a#an sözde
yetkili sendikaları” olan bir ülke oluyoruz böylece.

14

TBMM’de bekleyen Toplu "# "li#kileri Kanun tasarısı bu yetki sorunuyla ili#kilendirilmekle birlikte meselenin bununla en ufak bir ba!lantısı yoktur. Çalı#ma Bakanlı!ı’nın i#kolu
istatistiklerini yayınlayamamasının nedeni yayınladı!ı zaman neredeyse tüm sendikaların baraj altında kalacak olmasıdır. Devlet ve sermayenin denetimi altında bir sendikal
hareket ifadesi bir suçlama de!il gerçe!in tam da kendisidir. Bu denetim sendikalar tarafından öylesine içselle#tirilmi#tir ki sermaye örgütlerinin açıklamalarında barajlar konusu neredeyse hiç yer almaz iken, Türk "#’in genel sekreteri barajlar kalkarsa ETA’nın
sendika kuraca!ından, devletin bölünmez bütünlü!ünün tehdit altına girece!inden
bahsetmektedir.
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