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I. Kapitalizmin Altın Çağı ve Sendikacılık Hareketi 
 
Kapitalizmin ilk geliştiği ve özellikle de işçi sınıfının sendikal ve siyasal örgütlenmelerinin 
henüz ortaya çıkmadığı veya güçlenmediği dönemlerde, işverenler tam bir vahşi sömürü 
uyguluyordu. Zaman içinde kapitalizm ehlileşti, ehlileştirildi, "sosyal" bir görünüm ve bir 
ölçüde de içerik kazanmaya zorlandı ve kazandı. Bu gelişim, özellikle İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra belirleyici oldu. 
 
Bu dönüşümde belirleyici etmenler, işçi sınıfının sendikal ve siyasal örgütlülüğü ve  çeşitli 
ülkelerde kapitalizm sonrası siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıların oluşturulmasıydı. 
Soğuk Savaş, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işverenleri, sendikalarla uzlaşma arayışına ve 
bunun karşılığında belirli tavizler vermeyi kabule zorladı. Bu tavizler, sendikal hak ve 
özgürlükler, işçi hakları ve sosyal devlet konusundaydı. 
 
Kapitalizm İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yaklaşık 25-30 yıllık dönemde altın çağını 
yaşadı. Ekonomiler sürekli olarak büyüdü. Ekonomik büyüme kuraldı; durgunluk ve 
bunalımlar istisnaydı. İşsizlik son derece düşük bir düzeydeydi. Bu koşullar da, kapitalizmin 
sosyalleş(tiril)mesinin olanaklarını sağladı. 
 
Kapitalizm, özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde, iş güvencesi, sosyal güvenlik, işçiyi 
koruyucu mevzuat, kamu kesiminde istihdam, sendikal hak ve özgürlükler ve sosyal devletin 
diğer unsurları açılarından, çalışanlar lehinde önemli düzenlemeler yapmak zorunda kaldı ve 
yaptı.  
 
Sendikalaşma oranları hızla yükseldi. İşverenler, sendikaların varlığını sorgulamadı; onları 
kabullendi. Sendikalar da, işçilerin yaşama ve çalışma koşullarının her geçen gün iyileştiği 
koşullarda, işverenlerle uzlaşmayı tercih etti. 
 
Özellikle sosyal güvenlik alanında gelişmiş kapitalist ülkelerde atılan adımlar bir süreç içinde 
azgelişmiş ülkelere de yayıldı. İlk başlarda kişisel zorunlu tasarruf hesabı biçiminde başlayan 
sosyal güvence, bir süreç içinde sosyal sigortacılığa evrildi. Sosyal sigortacılıkta da devletin 
katkısı sağlandı. Sosyal sigortadan sonraki aşama olarak da, devletin vergi gelirleriyle 
finanse edilen bir sosyal koruma düzenine geçildi. Devlet, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi 
ülkelerde, karşılığında hiçbir prim almadan, yaşlılık aylığı ödemeye başladı. Diğer taraftan, 
sigortalıların ve genel olarak yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını temel alan 
uygulamalara geçildi.  
 
Sosyal sigortacılıkta karşılığında prim alınan olaylar için geçmişte ödenmiş primle bağlantılı 
yardım yapılırken, ihtiyaçların karşılanması anlayışı bir ölçüde hakim kılınmaya başladı. 
Özellikle aile yardımının gelişmesi bu anlayışın bir sonucuydu.  
 
Aşağıdaki çizelgede dünyada sosyal güvenlik programlarının gelişimi gösterilmektedir. 1940 
yılında yalnızca 57 ülkede herhangi bir sosyal güvenlik programı uygulanmaktayken, 1995 
yılında 165 ülkede bu uygulama geçerlidir. Aile yardımı uygulaması 1940 yılında yalnızca 7 
ülkede varken, aile yardımının uygulandığı ülke sayısı 1995 yılında 81'e yükselmiştir. 
 
           ÇEŞİTLİ SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARININ UYGULANDIĞI ÜLKELER 
 
                  1940 1949 1958 1967 1977 1989 1995  
Herhangi Bir Sosyal Güv.Programı 57 58 80 120 129 145 165 
Yaşlılık,Malullük,Ölüm Sigortası  33 44 58   92 114 135 158 
Hastalık ve Analık Sigortası  24 36 59   65   72   84 105 
İş Kazası Sigortası   57 57 77 117 129 136 159 
İşsizlik Sigortası   21 22 26   34   38   40   63 
Aile Yardımı      7 27 38   62   65   63   81 
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Türkiye de bu gelişmelerden etkilendi. İşçi sınıfının çok güçlü olmadığı dönemlerde, 
uluslararası ve ülke içi bazı etmenlere bağlı olarak, sendikacılık hareketi gelişti; yetersiz 
olmakla birlikte çeşitli işçi hakları tanındı. Sendikalar oluştu. Özellikle 1961 yılında grev 
hakkının da tanınmasıyla, sendikalaşma oranları yükseldi. 
 
Dünyada ve Türkiye’de sendikaların büyük bir bölümü, İkinci Dünya Savaşı sonrasının 
sosyalleş(tiril)miş kapitalizmi koşullarında oluştu veya yeniden biçimlendi. Sendikaların üye 
sayıları arttı; ancak sendikal mücadele anlayışları, yeni toplumsal uzlaşma koşullarında 
yeniden biçimlendi. Kapitalizmin altın çağından, kapitalizmin yeni durgunluk ve bunalım 
dönemine geçilince, sosyalleş(tiril)miş kapitalizmden yeniden vahşi kapitalizme dönülünce, 
sendikacılık hareketleri büyük uyum sorunlarıyla karşılaştılar. “Sendikacılığın bunalımı” 
denilen sorun bu noktada ortaya çıktı. Belirli koşullarda ortaya çıkan veya büyüyen 
sendikacılık hareketi, uygun çevre koşullarının kısa bir süre içinde ortadan kalkmasıyla 
birlikte, önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bugünkü sorunlar, sendikacılık hareketinin 
kapitalizmin yeni döneminde ortaya çıkan yeni koşullarına uyum sağlama sürecini zorunlu 
kıldı. 
 
 
II. Kapitalizmin Bunalımı ve Sendikacılık Hareketi 
 
Kapitalizmin altın çağı 1970’li yılların başlarında bitti. Kapitalizm, ekonomik büyümenin kural 
ve durgunluğun ve bunalımların istisna olduğu altın çağından, durgunluk ve bunalımlar 
çağına geçti. Bugün artık ekonomik durgunluk ve bunalım kural oldu; rekabet daha da arttı; 
ekonomik büyüme zorlaştı. 1970’li yıllardan başlayan yeni dönemi, kapitalizmin altın 
çağından ayıran temel özellikler şöyle özetlenebilir: 
 
(1) Ekonomik bunalım, büyük kamu kesimi açıkları, yükselen iç ve dış borçlar ve artan 
rekabet (Türkiye açısından ise ayrıca Avrupa Birliği ile gümrük birliği); 
 
(2) Yüksek oranlı ve yapısal işsizlik;  
 
(3) Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki 
sistemin çöküşü ve işverenlerin “komünizm” korkusunun kalmaması; 
 
(4) Uluslararası tekelci sermayenin dünyada artan hakimiyeti (küreselleşme ve Yeni Dünya 
Düzeni), emek-yoğun üretimi azgelişmiş ülkelere aktaran yeni uluslararası işbölümü ve 
azgelişmiş ülkelerde ihracata yönelik sanayileşme;  
 
(5) Sermayenin çıkarları doğrultusunda kullanılan yeni teknolojiler ile  üretim yöntemleri ve  
örgütlenmesi.  
 
Bu gelişmelere bağlı olarak, üç grupta ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır:  
 
(1) İşverenler önce, "devleti küçültme" propagandasıyla  sosyal devlet anlayış ve 
uygulamalarını reddettiler. Uluslararası tekelci sermaye, azgelişmiş ülkelerdeki hakimiyetini 
sınırlayabilecek bir güç olan ulusal devletleri (ulus-devleti) de zayıflatacak bir strateji 
izlemeye başladı. Etnik ve mezhepsel farklılıklar kullanılarak iç ve bölgesel savaşlar 
körüklendi. Bunlara karşılık, Türkiye’de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının bütünlüğünü ve bağımsızlığını, insan haklarına 
saygılı, demokratik ve laik sosyal hukuk devletinin güçlü olması gerektiğini daha da fazla 
vurgulamaya başladı. Kamu kesimi işçileri, kamu kurum ve kuruluşlarının verimli bir biçimde 
çalıştırılmasını, üretimin artırılmasını savunmaya başladılar. Ulusötesi sermayenin azgelişmiş 
ülkelerde ulus-devleti zayıflatmaya ve parçalamaya çalıştığı günümüzde, hükümetle devletin 
özenle birbirinden ayırılması daha da önem kazandı.  
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(2) Tüm dünyadaki işverenler, bunun yanı sıra, sendikaları zayıflatmaya ve yoketmeye ve 
sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlamaya yönelik sürekli ve sistemli bir tavır içine girdiler.  
 
(3) İşverenler ve onların siyasal alandaki sözcüleri, özellikle 1990'lı yıllarda, işçileri koruyucu 
mevzuatın etkisiz kılınması için büyük bir çaba göstermeye başladılar. İşverenler, kaçak 
işçilik, "sahte" kendi hesabına çalışma, standart-dışı (veya atipik) istihdam biçimleri, 
"esneklik" ve serbest bölgeler aracılığıyla, işçilerin, yasal koruma ve toplu iş sözleşmelerinin 
kapsamı dışına çıkarılmaları sağlamaya; sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev haklarından 
yararlanmalarını engellenmeye önem verdi. 
 
Özetle; kapitalizm, İkinci Dünya Savaşı sonrasının "ehlileş(tiril)miş" veya "sosyal" 
kapitalizminden, 19. yüzyılın vahşi kapitalizmine geri dönmektedir. İşçi sınıfının, iş güvencesi, 
sosyal güvenlik, sosyal devlet, kamu kesiminde istihdam, işçiyi koruyucu mevzuat ve 
sendikal hak ve özgürlükler alanında yüzyıllık mücadeleyle elde edilmiş kazanımları, 
vahşileşen kapitalizm tarafından yok edilmek istenmektedir.  
 
Sendikacılık hareketinin, içinde doğduğu ve/veya içinde geliştiği kapitalist sistemde meydana 
gelen böylesine köklü değişimler karşısında, değişmesi zorunludur. Sendikaların geçmişte 
kolayca çözebildikleri sorunlar, günümüzde çok daha büyümüş biçimde 
çözümsüzleşmektedir. Bu koşullarda, sendikacılık hareketinin kapitalizmin bu yeni 
koşullarına uyum sağlayabilmek için bir anlayış, yapı ve işleyiş değişikliği geçirmesi 
gereklidir. Hayat böylesine bir değişimi zorlamaktadır. 
 
Kapitalizmin altın çağında, fazla bir engelle karşılaşmadan ve hatta işverenlerce de çeşitli 
biçimlerde desteklenerek büyüyen birçok sendika, 1980’li ve 1990’lı yıllarda üye kaybetmeye 
başladı. Üye sayısı bir sendikanın veya sendikalaşma oranı bir sendikacılık hareketinin 
gücünün tek göstergesi değildir. Ancak sendikalaşma oranları yine de önemlidir. 1995 yılında 
çeşitli ülkelerde sendikalaşma oranları şöyleydi: 
 
Sendikalaşma oranları (1995) 
 
Danimarka   % 80,1 
Finlandiya   % 79,3 
İsveç    % 91,1 
İzlanda    % 83,3 
İtalya    % 44,1 
Avusturya   % 41,2 
Almanya   % 28,9 
Yunanistan   % 24,3 
Hollanda   % 25,6 
İngiltere   % 32,9 
A.B.D.    % 14,2 
Fransa    %   9,1 
Avustralya   % 35,2 
 
1985-1995 döneminde az sayıda ülkede sendikalaşma oranı yükseldi. Bu ülkelerde 
sözkonusu dönemde sendikalaşma oranındaki artış aşağıda sunulmaktadır: 
 
Ülke   Sendikalaşma Oranındaki 
    Artış 
 
 Güney Afrika   % 131 
 Güney Kore  % 2,4 
 Kanada   % 1,8 
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 Danimarka  % 2,3 
 Finlandiya  % 16,1 
 İzlanda   % 6,3 
 Malta   % 35,8 
 Norveç   % 3,6 
 İspanya   % 62,1 
 İsveç   % 8,7 
 Filipinler  % 84,9 
 
Ülkelerin çoğunda ise sendikalaşma oranları azaldı. Sendikalaşma oranının azaldığı 
ülkelerden bazı örnekler aşağıda sunulmaktadır.  
 
    Ülke  Sendikalaşma Oranındaki 
    Azalma 
 
 Arjantin   % 42,6 
 Meksika  % 28,2 
 A.B.D.   % 21,1 
 Venezuela  % 42,6 
 Japonya  % 16,7 
 Avustralya  % 29,6 
 Yeni Zelanda  % 55,1 
 Fransa   % 37,2 
 Almanya  % 17,6 
 Yunanistan  % 33,8 
 İsrail   % 77,0 
 İtalya   % 7,4 
 Hollanda  % 11,0 
  
 
İşverenlerin değişen stratejisinin sonuçları Türkiye’de de yaşandı.  
 
24 Ocak 1980 istikrar programı, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, 1983 sonrasında sivil 
hükümetler döneminde uygulanan işçi ve sendika karşıtı politikalar, 5 Nisan 1994 istikrar 
programı hep bu yeni stratejinin unsurlarıdır.  
 
Türkiye’de de (a) sosyal devlete, (b) sendikalara ve (c)  temel işçi hak ve özgürlüklerine 
yönelik bir saldırı yaşandı ve yaşanıyor.  
 
Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal devlet olduğu belirtiliyor. Sosyal devlet, 
bizim geleneğimizde "kerim devlet" veya "baba devlet" diye ifade edilen anlayışa 
benzemektedir. Vatandaş vergi verir, askere gider, ülkesi ve devleti için fedakarlıkta bulunur. 
Bunun karşılığında, kendisinin sıkıntılı döneminde de ona devlet sahip çıkar. Kişi, beşikten 
mezara kadar devletin güvencesi altındadır. İşsizse, devlet ona iş bulmak veya işsizlik 
sigortası yardımı yapmakla yükümlüdür. Eğitim, sağlık, toplu taşımacılık, insan hakları, işçi 
hakları, sendikal hak ve özgürlükler gibi konularda devlet tarafsız olmamalı, işçinin, 
memurun, yoksulun yanında yer almalıdır.  
 
Devletin görevi yalnızca güvenlik, yargı ve büyük altyapı yatırımları alanları ile sınırlı değildir. 
Devletin, eğitim, sağlık ve diğer sosyal konularda görevleri vardır. Devletin, ülkenin 
güçlenmesini ve istihdam artışını sağlayacak büyük yatırımları yapma görevi vardır. Devletin, 
insanların temel tüketim mallarını güvenle ve ucuz almalarını sağlamak amacıyla fabrikalar 
kurmak, satış yapmak görevi vardır. Devletin, karından ve kendi çıkarından başka birşey 
düşünmeyenlerin halkı istismar etmesini önleyecek düzenlemeleri ve müdahaleleri yapma 



 7

görevi vardır. Devletin, insan hakları, işçi hakları ve sendikal hak ve özgürlükler konusunda 
temel düzenlemeleri yapma ve temel güvenceleri sağlama görevi vardır.  
 
Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesindeki biçimiyle bir sosyal devlet hiçbir zaman olmadı. 
Ancak, kamu kurum ve kuruluşları yoluyla birçok hakkın yaygınlık kazanması, sosyal devletin 
hayata geçirildiği bir alandır. Ayrıca, tüm eksik ve hatalarına karşın, güçlü bir SSK’nın ortaya 
çıkması da sosyal devlet anlayışı doğrultusunda önemli bir çabadır. 
 
1980’li yıllarda özelleştirme, taşeronlaştırma, devletin sosyal görevlerini ihmal etmesi ve 
benzeri tavırlar, rasgele olaylar değil, sosyal devleti yoketmeye yönelik sürekli ve sistemli 
saldırının unsurlarıdır. 
 
Bu dönemde sendikaların zayıflatılması ve özellikle kaçak işçiliğin hızla ve sistemli bir 
biçimde yaygınlaştırılması da, sermayenin çıkarları doğrultusunda ve denetimindeki 
küreselleşme çerçevesinde sürdürülen planlı-programlı saldırının parçalarıdır.  
 
Ulusötesi sermayenin ulus-devleti zayıflatma ve parçalama girişimleri özellikle Türkiye için 
son derece önemlidir.  
 
1945-1990 döneminde A.B.D. ve Avrupa ülkeleri, Türkiye’yi Sovyetler Birliği’ne karşı önemli 
bir mevzi olarak görüyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün korunmasına özen 
gösteriyorlardı. Ancak, 1990-1991 yıllarında Sovyet sisteminin çökmesinin ardından, tam 
tersi bir politika gündeme geldi. Türkmenistan doğal gazı, Azerbaycan petrolü ve Ortadoğu 
petrolü açılarından son derece stratejik bir konumda olan Türkiye’nin güçlü olması, ulusötesi 
sermayenin ve A.B.D. ile Avrupa Birliği’nin çıkarları ile çelişmeye başladı. Bu güçler, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 1920 yılındaki Sevr Antlaşması doğrultusunda parçalayarak, bölgede 
kendilerine bağlı devletler yaratma çabasına girdiler.  
 
Ulusötesi sermayenin Türkiye’yi zayıflatma çabalarının bir boyutu, bölücü terör örgütü PKK’yı 
desteklemekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’ye saldıran İngilizler, genç 
askerlere “insanlık” ve “demokrasi” için savaştıklarını anlatmışlardır. Bugün Conkbayırı’ndaki 
İngiliz mezarlıklarında birkaç mezar taşında “demokrasi için”, bir tanesinde de “insanlık için 
asilce öldü” sözleri yazılıdır. Türkiye’deki ulus-devleti bölmek için bölücülük desteklendi ve 
destekleniyor.  
 
Türkiye’de ulus-devleti zayıflatarak bölgemizde ulusötesi sermayenin gücünü artırmanın 
diğer yolu, vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki bağı koparmak, “vatan” anlayışını ve 
duygusunu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. IMF’nin önerdiği politikaların diğer bir sonucu da 
budur. IMF’nin Türkiye’ye dayattığı politikalar, sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmesi, 
özelleştirme, uluslararası tahkim, memur aylıklarının, işçi ücretlerinin ve emekli aylıklarının 
düşürülmesi, tarım ve hayvancılığa verilen desteğin sona erdirilmesidir. Bu politikaların 
tümünün sonucu, vatandaşla devletimiz arasındaki bağın zayıflatılması ve koparılmasıdır. Bu 
ise, ulus-devlet anlayışını ve “vatan” kavramını zayıflatacak, ulusötesi sermayenin 
bölgemizde hakimiyet kurmasına yol açacaktır.  
 
Bu koşullarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının özenle ve kararlı bir 
biçimde savunulması, sendikacılık hareketinin önde gelen görevidir. Bu amaca 
ulaşılabilmesinin yolu ise, ulusötesi sermayenin beyni ve sözcüsü olan IMF’nin politikalarına 
karşı tavır almaktan geçmektedir.  
 
 
III. Türkiye’de İşçileşme 
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Sendikal hakların kısıtlanması veya kullanılamaz hale getirilmesi, işçi haklarının kısıtlanması 
veya kullandırılmaması çabaları sürerken, Türkiye gibi bazı azgelişmiş ülkelerde oldukça hızlı 
bir sanayileşme gerçekleşmektedir. 
 
Bunun nedeni, daha fazla işçilik gerektiren çeşitli malların üretiminin azgelişmiş ülkelere 
kaydırılmasıdır. 
 
Geçmişte dünyanın imalathaneleri olarak kabul edilen gelişmiş kapitalist ülkeler, ulusötesi 
şirketlerin artan gücü ve uyguladıkları yeni stratejilere bağlı olarak, sanayi sektörlerini 
küçültmektedir. Yeni bir uluslararası işbölümü söz konusudur. Bu yeni uluslararası 
işbölümünde emek-yoğun sektörler azgelişmiş ülkelere aktarılmaktadır. 
 
Çeşitli etmenlere bağlı olarak, uluslararası işbölümünde 1970'li yıllarda başlayan ve 1980'li 
yıllarda iyice belirginleşen bir eğilim ortaya çıktı.  
 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde imalat sanayii gerilerken, gerek ulusötesi şirketlerin, gerek 
gelişen yerli sermayenin yatırımlarıyla, azgelişmiş ülkeler de dünyanın imalathaneleri olmaya 
başladı.  
 
Son otuz yıllık dönemde, endüstrileşmiş ülkelerde toplam istihdam içinde imalat sanayiinde 
çalışanların payı yüzde 37'den yüzde 26'ya geriledi. Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerde 
aynı dönemde imalat sanayiinde çalışanların toplam istihdam içindeki payı yüzde 11'den 
yüzde 14'e yükseldi. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerinde bu oranda büyük bir 
artış yaşandı. 1965 yılında imalat sanayiinde çalışanların toplam istihdam içindeki payı yüzde 
9 iken, günümüzde yüzde 18 oldu. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde imalat 
sanayiinde çalışan ücretlilerin sayısı, endüstrileşmiş ülkelerde imalat sanayiinde 
çalışanların sayısından daha fazladır.  
 
İmalat sanayiinde çalışanların sayısı, azgelişmiş ülkelerde işçi sınıfının nicel konumundaki 
gelişmeyi yeterince yansıtmamaktadır. Çeşitli etmenlere bağlı olarak, günümüzde azgelişmiş 
ülkelerde hızlı bir mülksüzleşme yaşanmaktadır. Kırsal kesimden kentlere göç de hızlı bir 
biçimde sürmektedir.  
 
Türkiye de hızlı bir biçimde işçileşmektedir.  
 
1955 nüfus sayımında Türkiye’de yalnızca 1,6 milyon ücretli vardı. Gelir getirici bir işte 
çalışanların yalnızca yüzde 14,0’ü işçi veya memurdu.  
 
1980 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Türkiye’de ücretlilerin sayısı 6,2 milyon 
olmuştu. Ücretlilerin gelir getirici bir işte çalışanlar içindeki payı ise yüzde 33,4’e çıkmıştı.  
 
1990 nüfus sayımında ücretlilerin sayısı 9,0 milyona, oranları ise yüzde 38,5’e çıkmıştı. Diğer 
taraftan, hanehalkı reisleri içinde ücretlilerin oranı yüzde 46,6 idi.  
 
Ücretlilerin sayısı ve nüfus içindeki oranı 1990 yıllarda uygulanan politikalarla daha da arttı 
ve artıyor. Bugün, ülkemizin yarıdan fazlasının ücretlilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu 
oran önümüzdeki yıllarda daha da artacak, Türkiye bir ücretliler ülkesi haline gelme 
doğrultusunda hızla ilerleyecektir.  
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile girdiği gümrük birliği bu doğrultudaki eğilimleri güçlendirecektir.  
 
Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket yatırımları artmaktadır. 1980 yılında ülkemizde yalnızca 
78 adet yabancı sermayeli şirket varken, bu sayı bugün 4600’ü aşmıştır.  
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Diğer taraftan, çeşitli yörelerde yerli sermayedarların yaptıkları yatırımlar büyük ölçüde veya 
tümüyle ihracata dönük çalışmaktadır.  
 
Ayrıca, eve-iş-verme türü uygulamalar da hızla yaygınlaşmaktadır.  
 
Türkiye, yakın bir gelecekte, nüfusunun büyük bir bölümünü ücretlilerin oluşturduğu bir ülke 
haline gelecektir. 
 
 
IV. Sıkıntılarımız ve Başarılarımız 
 
İşçi sınıfımız ve halkımız sendikacılık hareketinden çok iş beklemekte; bunlar yerine 
getirilmeyince de sendikacılık hareketini sert bir biçimde eleştirmektedir. Sendikacılık 
hareketinden bu denli büyük beklentiler olması olumludur. Ancak sendikacılık hareketi bu 
beklentileri gerçekleştiremeyince, sık sık gündeme gelen bir soru, sendikacılık hareketinin 
çöküp çökmediğidir.  
 
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi canlıdır. Bugün içinde yaşadığımız koşullar işçi sınıfını 
ortadan kaldırmamakta, işçilerin sorunlarını azaltmamaktadır.  
 
Tam tersine, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler sonucunda işçilerin sayısı ve sorunları daha 
da çoğalmakta, hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmenin bir aracı olan sendikalara 
duydukları gereksinim daha da artmaktadır.  
 
Sermayenin uluslararası düzeyde ve Türkiye'de uyguladığı yeni politikalar Türkiye'yi hızla 
işçileştirmektedir. Diğer taraftan, işçi sınıfının yapısında önemli değişiklikler olmakla birlikte, 
işverenlerin yeni tavrı, işçilerin çeşitli kesimleri arasındaki kısa vadeli çıkar farklılıklarını 
azaltmakta; işçiler arasındaki kısa vadeli çıkar farklılıkları, daha büyük ortak sorunlar 
karşısında önemsizleştirmektedir.  
 
Günümüzde sendikacılığın çökmesinden değil, anlayışı ve yapısı hızla değişen ve değişecek 
olan sendikacılık hareketinin Türkiye'nin geleceğinde etkisini nasıl daha da artıracağından 
söz etmek gerekir.   
 
Türkiye’de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, 24 Ocak 1980 istikrar programı ve 12 Eylül 
1980 askeri müdahalesi ile büyük bir yenilgi yaşadı. Eski dönemin koşullarına uygun biçimde 
biçimlenmiş olan sendikacılık anlayışları ile sendikaların yapıları ve işleyişleri, yeni koşullara 
ayak uyduramadı.  
 
Sendikacılık hareketi 1980-1986 yılları arasında büyük sıkıntılar yaşadı; birçok sendika 
yöneticisi ve üyesi, kendi örgütlülüklerine olan güveni yitirdi. Ancak 1986 yılı sonlarından 
itibaren hava dönmeye başladı. 1989 bahar eylemleriyle birlikte, gerçek ücretlerin artırıldığı 
ve 12 Eylül döneminin yasaklarının işlemez hale getirildiği yaygın ve kitlesel bir eylemlilik 
dönemi yaşandı. 1989-1992 döneminde gerçek ücretlerde gerçekleştirilen artışın 
geçmişimizde örneği yoktur. 12 Eylül döneminin birçok yasağı ise, eylemlerin kitleselliği 
karşısında uygulanamadı; meşru ve demokratik kitle eylemleri, birçok yasağı etkisiz kıldı. 
 
Bu gelişimin sağlanmasında  
 
(a) işçiler arasında işçilik bilincinin ve sendikal bilincin gelişmesi, sınıf kardeşliği anlayışının 
siyasi görüş kardeşliğinin, etnik köken kardeşliğinin, mezhep kardeşliğinin, meslek 
dayanışmasının önüne geçmesi,  
 
(b) Geleneksel katı siyasal parti taraftarlığının yumuşayarak, sendikaların talimatlarına 
uyulması,  
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(c) Çalışanlar ve özellikle işçiler arasındaki dayanışmanın artması,  
 
(d) Grev-dışı eylemlerin etkili bir biçimde kullanılması,  
 
(e) Türkiye tarihinin 1991 yılına kadarki en büyük grevlerinin 1990 ve 1991 yıllarında 
yapılması,  
 
(f) Kamuoyu desteğinin sağlanması ve  
 
(g) 1989 ve 1991 seçimlerinde oy gücünün bir ölçüde kullanılması  
 
etkili oldu. 
 
Ancak 1994 ve 1995 yıllarından itibaren hava yeniden döndü. 
 
1989, 1991 ve 1993 yıllarında yapılan bazı vizite eylemleriyle kamu kesiminde oldukça 
başarılı toplu iş sözleşmeleri imzalanmışken, 1994 ve 1995 yıllarında Türkiye tarihinin en 
büyük işçi eylemlerinin gerçekleştirilmesine karşın, gerçek ücretlerin geriletilmesi 
engellenemedi. Ayrıca, mevzuatta işçi lehine önemli değişikliklerin yapılması sağlanamadı.  
 
Bunun nedenlerinin ayrıntılı olarak tartışılması gereklidir. İşçi mücadelesi bir gerçeği tekrar 
tekrar öğretmekte ve hatırlatmaktadır. İşçiler, "haklı" olduğu için "hak" alamaz. Güçlü olduğu 
ölçüde ve gücü kadar hak alır. Bunun en açık örneği 1995 kamu kesimi grevlerinde yaşandı. 
İşçiler ve sendikalar, 1995 kamu kesimi toplu sözleşme görüşmelerinde son derece haklıydı. 
İstedikleri, yalnızca bir önceki dönemde gerçekleşen enflasyon oranında bir zam 
verilmesiydi;  enflasyon nedeniyle yıpranan gerçek ücretlerin eski düzeyine çıkarılmasıydı. 
İşçiler ve sendikalar çok haklıydı ama, güçleri yetmedi.  
 
Ne kadar hak alınacağı, karşılıklı güç dengelerine bağlıdır. 1995 yılı grevlerindeki bazı 
eksiklikler ve karşı tarafın son yıllarda artan gücü, azalan olanakları ve kararlılığı, istenilen 
sonucun alınmasını engelledi. 
 
Yeni sorunlar ortaya çıktı. Sendikacılık hareketi bu yeni sorunları gündemine yeterince 
alamadı. Bazı açılardan güç kaybetti. Haklı olmasına, gücü yetmediği için, 1995-1996 
yıllarında gerçek ücretlerin düşmesini engelleyemedi. Onaylanmış ILO Sözleşmeleri 
bulunmasına karşın, çalışma mevzuatının bu doğrultuda değiştirilmesini sağlayamadı.  
 
 
V. Ağırlaşan Sorunlar, Yeni Sorunlar 
 
Ülkemizde işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi son yıllarda ve günümüzde çok büyük sorunlarla 
karşı karşıyadır ve büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşümün, bilinçli çabalarla, daha 
da hızlandırılması gerekmektedir. 
 
Ülkemizde işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin birinci görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter 
devlet yapısının bütünlüğüne ve bağımsızlığına, laik ve demokratik sosyal hukuk devletine, 
insan haklarına, çağdaşlaşmaya ve parlamenter demokrasiye sahip çıkmaktır; ulus-devleti 
demokratikleştirerek daha da güçlendirmektir .   
 
Diğer sorunlar önemlidir; ancak bunların çözümü öncelikle Türkiye’ye sahip çıkılmasına 
bağlıdır. 
 
Türkiye'de yaşanan hızlı mülksüzleşmenin yarattığı yeni kent yoksulları, mevcut sorunlara 
yeni bir boyut kazandırmaktadır.  
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Uluslararası ve yerli tekelci sermayenin ticari ilişkiler görünümü altında küçük üreticiliği de 
doğrudan sömürmeyi yoğunlaştırması ve eve-iş-verme veya fason üretim gibi yöntemlerle 
"sahte" kendi hesabına çalışma uygulamalarını yaygınlaştırarak ücretli emek - sermaye 
ilişkisini gizlemesi, sorunları daha da karmaşıklaştırmaktadır.  
 
Bütün bu koşullara bağlı olarak, sendikacılıkta yaşanmakta olan bu değişim sürecinin bilinçli 
çabalarla daha da hızlandırılmasında büyük yarar vardır.  
 
Dünyada ve Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren hemen hemen sürekli bir ekonomik 
durgunluk ve bunalım yaşanmaktadır. Bu durgunluktan ve dönem dönem yaşanan 
bunalımdan çıkışın uluslararası ve yerli tekelci sermaye tarafından benimsenen yolu, IMF ve 
Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarının Türkiye'ye önerdikleri istikrar veya 
yapısal uyum programlarıdır, işgücü maliyetinin düşürülmesidir, "ehlileş(tiril)miş" 
kapitalizmden vahşi kapitalizme geri dönüştür.  
 
24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 istikrar paketleri, bu modelin Türkiye'deki örnekleridir. 
Özellikle kamu açıklarının ulaştığı boyut düşünüldüğünde, Türkiye artık kamu kaynaklarının 
yönetilmesinde çok net bir tercihe zorlanmaktadır: Ya sosyal devlet olmanın gerekleri yerine 
getirilecek, ya da giderek rantiyeleşen uluslararası ve yerli tekelci sermayeye borç ödenecek, 
"devletin küçültülmesi" adı altında devletin sosyal boyutu yok edilecek, bazı hükümetlerin 
programlarında açıkça belirtildiği gibi, devletin asli işlevleri güvenlik, yargı ve büyük altyapı 
yatırımları ile sınırlandırılacaktır.  
 
İç ve dış borç faizlerinin bütçe içindeki payı 1992 yılında yüzde 18,2 iken, bu oran 1998 
yılında yüzde 40’a yükselmiştir. Buna karşılık, kamu kesiminde çalışan tüm işçiler, memurlar 
ve sözleşmeli personel için yapılan ödemeler 1990 yılında bütçenin yüzde 39,4'ünü ve 1992 
yılında yüzde 42,4'ünü oluştururken, 1998 yılında yalnızca 23’ünü oluşturmaktadır.  
 
Bütçenin bölüşümünde, ücretli emek ile sermaye arasındaki çıkar çelişkileri artmaktadır. 
Ayrıca, hükümetlerin yanlış ve sermaye yanlısı politikaları sonucunda, SSK çökertilmektedir.  
 
Diğer taraftan, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin, halkımızın ve işçi sınıfının bütünlüğüne 
yönelik ve dış destekli saldırılara karşı konulabilmesi amacıyla savunma ve güvenlik 
harcamalarının düzeyi de yükselmiştir. 
 
Bütün bunlar kamu açıklarını artırmakta, kamu kesiminde işçilere ve memurlara ayrılan 
kaynakları hızla kısıtlamaktadır.  
 
Bu sorunların aşılması için yapılması gereken, herkesin geliri ve serveti ile orantılı bir vergi 
ödemesinin sağlanması, sermaye ve servet sahiplerinin etkili bir biçimde vergilendirilmesidir. 
Bu kararı alacak olan Meclis, uygulayacak olan ise Hükümettir. Ancak işçi sınıfının siyasal 
alandaki zayıflığı, bu alanda gerekli adımların atılmasını engellemektedir. Türkiye’de 6,5 
milyon ticaret ve serbest kazanç sahibi vardır. Ancak bunların yalnızca 2,6 milyonu vergi 
mükellefidir. Diğer bir deyişle, yaklaşık 4 milyon kişi, ticaret ve serbest kazanç sahibi 
olmasına karşın, hiç vergi ödememektedir. Sayıları 2,6 milyonu bulan vergi mükellefi ticaret 
ve serbest kazanç sahiplerinin ise önemli bir bölümünün yasaların öngördüğü kadar vergi 
vermediği bilinmektedir. 
 
Diğer taraftan işsizlik giderek artmaktadır. Tarımda ve hayvancılıkta IMF'nin önerdiği ve 
uygulattığı politikalar, kırsal kesimde hızlı bir mülksüzleşmeye yol açmaktadır. PKK'nın 
eylemleri ve devletin uyguladığı karşı-strateji, köylerin boşalmasına veya boşaltılmasına yol 
açmakta, kırsal kesimde topraktan kopma ve mülksüzleşme süreci hızlanmaktadır.  
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Kırsal kesimden kentlere göç, işsizliği hızla artırmaktadır. Kentlerdeki yeni yoksullar kitlesine 
her gün binlerce insan katılmaktadır.  
 
Küreselleşme, gümrük birliği, özelleştirme, kamu kurum ve kuruluşlarının tasfiyesi veya 
küçültülmesi ve kamuda istihdamı daraltma politikaları (zorunlu emeklilik, kadroların 
dondurulması, işçi çıkarmalar, v.b.) da, işsizliğin geçmişte görülmemiş boyutlara 
tırmanmasına yol açmaktadır.  
 
Özelleştirme, bir taraftan özelleştirilen kuruluşlardan işçi çıkarılması, diğer taraftan Tekel, 
Çaykur, Şeker Fabrikaları, SEK, EBK ve Yem Sanayii gibi tarım ve hayvancılıkta küçük 
üreticiliği ayakta tutan kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi veya tasfiye edilmesinin yol açtığı 
mülksüzleşme nedeniyle, işsizliği artırmaktadır.   
 
Bu süreç, Türkiye'de geçmişte örneği yaşanmamış bir yoksulluk ile gelir ve servet 
eşitsizliğine neden olmaktadır. Uzun vadede işçi sınıfının saflarına katılacak olmalarına 
karşın, kısa vadede işçi ve sendikacılık hareketi dışında kalan, işçilik bilinci gelişmemiş ve 
radikal, anti-demokratik ve hatta terörist-anarşist veya anti-laik ve demokrasi ve cumhuriyet 
düşmanı veya  etnik kimliğe dayalı bölücü terörist eğilimlere kolayca kayabilecek bir kent 
yoksulları kitlesi oluşturmaktadır.  
 
Bu kitle, toplumsal çürümenin, fuhuşun, hırsızlığın ve gaspların yayılabileceği bir zemin de 
yaratmaktadır. Ayrıca, işverenler ve işveren yanlısı siyasi güçler, bu kitlenin bir bölümünü 
sendikalı işçilere karşı kışkırtabilmektedir.  
 
Sovyetler Birliği ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan köklü rejim değişiklikleri, 
işverenlerin işçiler ve sendikalar konusunda daha pervasız bir politika izlemesine yol 
açmıştır. 
 
Üretim, ulaştırma ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, sermayenin, Yeni Dünya Düzeni adı 
altında, kendi denetiminde ve çıkarları doğrultusunda bir küreselleşmeyi gerçekleştirmesine 
olanak tanımış, ulusötesi şirketlerin gücünü artırmış, sendikaların gücünü zayıflatıcı üretim 
yöntemlerinin ve örgütlenmelerinin gündeme getirilebilmesini olanaklı kılmıştır.  
 
Ayrıca, uluslararası işbölümünde köklü değişiklikler yaşanmış, azgelişmiş ülkelerin ucuz 
işgücü kaynağı olarak önemi ve rolü artmıştır.  
 
Türkiye, uluslararası tekelci sermaye açısından, ucuz hammadde ve yüksek karlı pazar 
olmanın ötesinde, ucuz işgücü kaynağı olarak önem kazanmıştır.  
 
Bu gelişmelerle bağlantılı olarak, işçi sınıfının yapısı ve sorunları değişmekte, eski yapısı ve 
işleyişiyle sendikalar yetersiz kalmaktadır.  
 
 İşçi sınıfı içinde hizmetler sektöründe çalışanların ve beyaz yakalı işçilerin oranı 

artmaktadır. Sendikaların doğduğu ve geliştiği imalat sanayii ve madenlerde ve kamu 
kesiminde çalışan işçilerin oranı birçok ülkede azalmaktadır. Kadınların ve çocukların  
işgücüne katılım oranı yükselmektedir; yeni mülksüzleşmiş ilk kuşak işçilerin sendikalarda 
örgütlenme eğilimi düşüktür. Yaygınlaşan ve yapısallaşan işsizlik, iş güvencesinin 
bulunmadığı koşullarda, sendikalaşmayı zorlaştırmaktadır. 

 İstihdam istikrarsızlaşmakta, kısmi süreli çalışma, süresi belirli hizmet akdiyle çalışma, 
geçici işçilik, kiralık işçilik gibi bugüne kadar alışık olmadığımız çalışma biçimleri 
yaygınlaştırılmaktadır.  

 İşçilerin bir kesimi küçük işyerlerinde kaçak ve geçici işlerde çalışmakta, sık sık işsiz 
kalmakta, işportacılık gibi gelir kaynaklarına başvurmaktadır. İşçilerin işsiz kesiminin 
sayısı ve oranı artmaktadır. 
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Bu gelişmeler, sendikacılık hareketinin her gün yeni yeni sorunlarla karşı karşıya kalmasına 
yol açmaktadır. Tüm dünyası ücret artışı olan bir kişinin, bu yeni sorunlarla başedebilmesi ve 
gerçek ücretini koruyup geliştirmesi olanaklı değildir. Ücretler dışındaki her olumsuzluk, 
ücretler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu koşullarda, sendikacılık hareketi, ülkemizin, 
halkımızın ve işçilerin her alandaki sorunuyla daha yoğun bir biçimde ilgilenmektedir ve 
ilgilenmelidir. TÜRK-İŞ’in son dönemde Türkiye’ye sahip çıkılması, demokratikleşme, 
özelleştirme, sosyal güvenlik, uluslararası tahkim, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması, emekli 
aylıkları gibi konularda duyarlılık göstermesinin temelinde bu anlayış yatmaktadır. 
 
Bütün bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni sorunlarla veya ağırlaşan ve çözümü 
daha karmaşıklaşmış sorunlarla karşılaşılınca, 1989-1993 döneminin maddi kazanımları 
1994 yılından başlayarak hızla erimeye başladı.  
 
Türkiye tarihinin en büyük meşru ve demokratik kitle eylemlerinin ve grevlerinin 1994 ve 1995 
yıllarında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, gerçek ücretlerin bu yıllarda düşmesinin 
önlenememiş olması da, sendikaların eski yapısında ve işleyişinde ve eski sendikal 
mücadele stratejisinde bazı değişikliklerin zorunlu olduğunu somut olarak gösterdi. 
 
 
VI. Devletin Gelirleri ve Harcamaları 
 
İşverenlerin sosyal devleti ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerine karşı, tüm çalışanların ve 
bir bütün olarak halkımızın ortak programı, sosyal devletin güçlendirilmesi ve kapsamının 
genişletilmesidir. Ancak bu da, devlete yeni kaynakların bulunmasını ve bu kaynakların 
çalışanların yararına kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, işçi sınıfı ve sendikacılık 
hareketinin temel mücadele alanlarından biri, kamu gelirleri ve kamu harcamalarıdır.  
 
Türkiye’de kamu açıkları sürekli olarak artmaktadır. Bunun nedeni, sermaye ve servet 
sahiplerinin etkin bir biçimde vergilendirilmemesidir. Hükümetlerin, kamu açıklarını kapatmak 
amacıyla kullandığı diğer yollar ise, tüm halkın sorunlarını daha da artırmaktadır. 
 
Kamu açıklarını öncelikle beş yoldan kapatmak mümkündür:  
 
 Sermaye ve servet sahipleri etkili bir biçimde vergilendirilebilir.  
 Ülke içinden veya dışından borç alınabilir.   
 Kamu tarafından üretilen ve sunulan mal ve hizmetlere zam yapılabilir.   
 Para basılabilir.  
 Devletin malı ve mülkü haraç mezat satılabilir (özelleştirme). 
 
Türkiye'de hükümetler onyıllardır sermaye ve servet sahiplerini etkili bir biçimde 
vergilendirmek yerine, diğer dört yola başvurdular. Borç alırken de işçi sınıfını yakından 
ilgilendiren ve ancak işçi sınıfının yeterince farkında olmadığı ve ilgilenmediği bir yolu 
oldukça etkili bir biçimde kullandılar.  
 
İç borçlar, 1996 yılı Ocak ayında 1 katrilyon 360 trilyon lira iken, 1998 yılında 6 katrilyon lirayı 
aşmıştır. 1999 yılı sonunda ise yaklaşık 18 katrilyon liradır. Dış borçlar da hızla artmaktadır; 
1999 sonunda 110 milyar doları aşmıştır. 
 
Hükümet sürekli para basmaktadır.  
 
Hükümetler, kamu tarafından üretilen mallara ve sunulan hizmetlere zam yapmayacaklarını 
tekrar tekrar açıklamalarına rağmen, benzine, tüpgaza, elektriğe, telefona ve diğer mallara ve 
hizmetlere zam yapmıştır ve yapmaktadır. 
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Borç batağına gömüldükçe faizler artmakta, bu da enflasyonu körüklemektedir. Piyasaya 
sürekli para sürülmesi ve zam yapılması da enflasyonu hızlandırmaktadır. Hükümetler, 
faizcilere, yani sermayedar sınıfa büyük kaynaklar aktarmakta, işçiyi, memuru, emekliyi, 
işsizi, esnafı ve köylüyü enflasyon ve işsizlikle daha da ezmektedir. 
 
Hükümetler, devletin açıklarını kapatmak için iki kaynaktan borç alabilir: Zenginlerden veya 
işçilerden ve memurlardan. "İşçinin parası mı var ki, devlete borç versin!" demeyin. Böyle bir 
borçtan işçilerin ve memurların önemli bir bölümünün haberi bile yoktur. 
 
Türkiye'de hükümetler, zenginlerden borç aldığında onlara yüksek oranlarda, enflasyonun 
çok üstünde bir faiz öder. Böylece gerek dış borçlanmada, gerek iç borçlanmada devletin 
sırtına büyük bir faiz yükü yüklenir. Bu yük hızla artmaktadır.  
 
Zenginlerden devlet tahvili ve hazine bonosu satışı aracılığıyla borç alındığında, onlara 
büyük gelirler sağlandı. 1994 yılında üç ayda yüzde 50 net faizli hazine bonoları 
hatırlanacaktır. Bunların bir yıllık birikimli faizi yüzde 406 idi. Hükümetler zenginlerden borç 
aldığında çok yüksek faizler ödediler ve ödüyorlar.  
 
Bu nedenle, faiz giderlerinin 1992 bütçesindeki payı yüzde 18,2 iken, 1998 yılında yüzde 40 
ve 1999 yılında yüzde 43 olmuştur. 1998 yılında, devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 66’sı 
faize gitmiştir. Buna göre, defterdarlıkların önünde yazılan, “ödediğiniz her kuruş vergi, yol, 
su, elektrik olarak size geri dönecektir,” yazısının değiştirilerek, “ödediğiniz her kuruş vergi, 
zenginlere faiz olarak ödenecektir” yazılması gerekir. 
 
Hükümetler zenginlerden yüksek faizle borç alırken, işçilerden ve memurlardan çok düşük 
faizle borç almıştır ve almaktadır.  
 
Bu tür borçlardan biri tasarruf bonolarıdır. Hatırlanacağı gibi, 27 Mayıs 1960 İhtilalinden 
sonra işçilerin ücretlerinden ve memurların aylıklarından bir kesinti yapılmış ve tasarruf 
bonoları verilmişti. Tasarruf bonolarının anaparası epey bir süre sonra geri ödenecekti. Zorla 
alınan bu borç karşılığında, düşük bir faiz veriliyordu. Birçok kişi, anaparasını almak için 
beklemek yerine, tasarruf bonolarını değerinin çok altında fiyatlarla elden çıkardı. 
Günümüzün bazı zenginlerinin ilk serveti böyle sağlandı.  
 
Hükümetlerin diğer bir borçlanması da memurlardan yapılan MEYAK kesintileriydi. Bu 
kesintiler de enflasyon karşısında eritilmiş olarak geri ödendi.  
 
Hükümetler 1945 yılından 1993 yılına kadar önce İşçi Sigortaları Kurumu ve sonra da Sosyal 
Sigortalar Kurumu'ndan borç aldılar. Bu Kurumun anti-demokratik yapısı ve hükümetlere 
bağımlılığına bağlı olarak, piyasada geçerli faizin çok altındaki oranlarda faiz karşılığında 
Kurum kaynakları hükümetler tarafından kullanıldı ve dolaylı olarak da sermayedarlara 
kullandırıldı. Yapılan tahminlere göre, 1965-1993 döneminde SSK'dan bu yolla devlete 
aktarılan kaynak 20 milyar dolardır.  
 
Hükümetler, çalışanların tasarrufa teşviki hesabında biriken büyük miktarda parayı da düşük 
faizle borç aldı. 1998 yılı başlarında bu fonda biriken para yaklaşık 930 trilyon liraydı. Yapılan 
hesaplara göre, bu kaynağın gerektiği gibi nemalandırılmış olması durumunda, ulaşılacak 
rakam bu miktarın yaklaşık üç katı olacaktır. 1996 yılında yıllık enflasyon yüzde 80 ve 
devletin borçlanmasında zenginlere verdiği faiz yüzde 100’ün üstünde iken, zorunlu 
tasarrufta biriken paraya yıllık yüzde 5,2 oranında nema ödenmiştir. 1997 yılında ise, yıllık 
enflasyon yüzde 99 ve devletin borçlanmasında sermayedar sınıfa verdiği faiz yıllık yüzde 
110-120 dolayındayken, işçilerin ve memurların zorunlu tasarruf fonunda tutulan parasına 
yılda yüzde 17,2 oranında faiz ödenmiştir. 
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Hükümetler, konut edindirme fonundaki parayı da kendi istedikleri oranlarda nemalandırdılar 
ve kullandılar.  
 
Sendikalar olarak önce zorunlu tasarruf kesintilerine karşı çıktık. Bu uygulamanın başladığı 
1988 yılında gerçek ücretlerimiz çok düşmüştü. En temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında 
bile büyük zorluklarla karşı karşıyaydık. O yıllarda bu uygulamanın kaldırılması için binlerce 
işçiden imza toplandı. Ancak uygulamayı kaldırtamadık.  
 
1990'lı yıllarda olayın farklı bir boyutunu yaşamaya başladık. Bir süre sonra, her yılın ilk 
aylarında bu fondaki paranın getirisinin (nemasının) bir bölümü bizlere ödenmeye başlandı. 
Emekli olan arkadaşlarımız bu fonda birikmiş olan paralarını aldığında, bu ek gelir hoşumuza 
gitti. Hesap etmediğimiz bir ikramiye gibi düşündük. Kıdem tazminatında tavan uygulaması 
varken, zorunlu tasarrufta tavanın olmaması nedeniyle, üç-beş yıl sonra bu paranın kıdem 
tazminatına eş bir değere yükseleceğini sezdik. Sendikalar olarak bu konudaki politikamızı 
değiştirdik.  
 
Yeni politikamız, bu fonda biriken paranın işçiler ve memurlar tarafından yönetilmesini talep 
etmek oldu. 12 Eylül öncesinde örneğin YOL-İŞ'te bir iş riski fonu vardı. İşçiden belirli bir 
oranda para kesilir, işveren de buna katkıda bulunurdu. Ancak biriken para sendikanın 
denetiminde olurdu. Benzer bir uygulamayı istedik. Ancak hiçbir hükümet konudaki 
isteklerimizi yerine getirmedi. Daha sonra bu paranın hak sahiplerine geri verilmesini talep 
ettik. Bu isteğimiz de yerine getirilmedi. Sonunda, 25 Ağustos 1999 tarihinde kabul edilen 
4447 sayılı Yasayla, zorunlu tasarruf uygulamasının 1 Haziran 2000 tarihinde sona 
erdirilmesi kararlaştırıldı. 
 
Hükümetler yıllar boyu işçilerin ve memurların çeşitli fonlarda ve kurumlarda birikmiş 
paralarından borç almışlardır. Ancak bu kurum ve fon, işçilerin ve memurların demokratik 
yönetimi altında olmadığından, bu kurum ve fonlar hükümetler tarafından istismar edilmiştir.  
 
Hükümetler kaynak olmadığını ileri sürmektedir. Bu iddia da doğru değildir. Hükümetler iç ve 
dış borçlarını öderken kaynak bulabilmektedir. Sıra işçilere ve memurlara geldiğinde kaynak 
yetersizliğinden şikayet edilmektedir.  
 
Hükümetlerin elinde kaynak vardır. Sorun, mevcut kaynağın hangi kesimler için 
kullanılacağıdır.  Eğer mevcut kaynak, zenginlere olan iç ve dış borçların ödenmesi için 
kullanılır, işçiye ve memura olan borçlar ertelenirse, Hükümetler zenginlerin çıkarlarını 
savunuyor demektir. Hükümetler, işçiye ve memura olan borcunu öder, zenginlere olan iç ve 
dış borçlarını ertelerse, bizden yana tavır almış demektir.  
 
İşçi sınıfının talebi, başta sermaye ve servet sahipleri olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin 
devletin giderlerine, gelirleri ve servetleri ile orantılı bir biçimde katılmaları; kamu 
harcamalarında da sosyal devlet anlayışına uygun hareket edilerek, halkın gereksinimlerinin 
karşılanmasına öncelik verilmesidir. 
 
 
VII. IMF ve İşçi Sınıfı 
 
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi sosyal devlete ilişkin talepler gündeme getirdiğinde veya 
toplu sözleşme masasına oturduğunda, karşısında öncelikle uluslararası tekelci sermayeyi 
bulmaktadır. Ülkemizdeki sermaye grupları da aynı safta yer almaktadır. 
 
Uluslararası tekelci sermayeyi, onun sözcüsü ve beyni konumundaki Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Dünya Bankası temsil etmektedir. TÜRK-İŞ’in 1995 grevlerinde en çok atılan 
sloganlardan birinin, “Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye” olmasının nedeni, işçi sınıfının 
karşısındaki en önemli gücün IMF’nin temsil ettiği uluslararası tekelci sermaye olmasıdır. 
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IMF’yi memnun etmek amacıyla gündeme getirilen sosyal güvenlik alanındaki değişikliklere 
karşı 1999 Temmuz ve Ağustos aylarındaki mücadelemizde de bu slogan yaygın olarak 
kullanılmıştır. 
 
IMF, işçilerin ücretiyle veya sosyal devletin olup olmamasıyla niye ilgilensin? Uluslararası 
tekelci sermayenin temsilcileri, kamu kesimindeki veya özel sektördeki bir işçinin ücretinin 
düşük olmasını veya sosyal devletin ortadan kaldırılmasını niçin istesin? Bunun birkaç 
nedeni vardır.  
 
Ana neden, ulus-devletin zayıflatılması, ulusötesi sermayeye karşı direnmede çalışanların ve 
halkın en önemli aracı olan devletin parçalanmasıdır. IMF’nin önerdiği politikaların tümü, 
insanlarımızda “vatan” anlayışını ve duygusunu zayıflatmayı amaçlamaktadır.  
 
Diğer bir neden, Türkiye'nin artan borçlarıdır. Günümüzde devletin iç borçları 18  katrilyon 
lirayı aşmıştır, dış borçları da yaklaşık 110 milyar dolar düzeyindedir.  
 
Uluslararası sermayenin birinci sorunu, Türkiye'nin bu borçlarını aksama olmadan 
ödemesinin sağlanmasıdır. Halbuki, ülkemizde faizlerin bütçe içindeki payı hızla artmakta, 
geriödemedeki sorunlar daha da çoğalmaktadır. Faizlerin bütçe içindeki payı 1992 yılında 
yüzde 18,2 iken, bu oranın 1998 yılında yüzde 40’a ve 1999 yılında yüzde 43’e çıkması, 
IMF'nin müdahalelerini ve hükümetlerin IMF politikalarına bağımlılığını daha da artırmıştır..  
 
Diğer bir neden, Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarında çalışan onbinlerce işçinin 
ücretinin düşürülmesidir. Ülkemizde 1980 yılı sonunda 78 adet yabancı sermayeli şirket 
vardı. Bu sayı 1999 yılında yaklaşık 4600 oldu. Bu şirketlerin önemli bir bölümü Türkiye'ye 
ucuz işçilik için gelmektedir.  
 
Ücretler bilimsel yöntemlerle belirlenmez. Toplumsal kesimler arasındaki güç dengeleri birçok 
bilimsel hesaptan daha etkilidir. Ücretlerin belirlenmesinde en önemli etmenlerden biri, bir 
işçinin kendi kafasında nelerin kendi hakkı olduğuna ilişkin düşüncesidir. Kamu sektöründeki 
işçiler nisbeten yüksek ücret aldıklarında, özel sektör işçisi de onlara imrenmekte, onları 
örnek almaktadır.  
 
Kamu kesiminde birçok işçi 1991 toplu iş sözleşmelerinden sonra, kullanılmış da olsa bir 
araba aldı. Ailesini bu arabaya doldurarak mahalleye giren böyle bir işçiyi gören bir özel 
sektör işçisinin evinde bu konunun konuşulduğundan, niçin kendilerinin de araba 
alamadığının tartışıldığından hiç kuşkunuz olmasın.  Diğer işyerlerine göre daha yüksek 
ücretli bir işyerinde çalışan bir işçi kendi çocuğuna bir bisiklet aldığında, diğer işyerlerinde 
çalışan bir işçinin çocuğu da o akşam babasından bir bisiklet isteyecektir.  
 
Ücretlerin oluşmasında bu işleyişin büyük etkisi olur. İşçilerin kendi aralarındaki 
konuşmalarının önemli bir bölümü de, toplu iş sözleşmelerinin hükümleri ve diğer çalışma 
koşullarıdır.  İşverenler de, kamu sektöründe ücretlerin yükselmesinin özel sektörde işçi 
ücretlerini yukarı çekeceğini bildikleri için, kamu sektöründeki ücret artışlarının 
karşısındadırlar. 
 
Konunun bir boyutu, Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış olan yabancı sermayeli şirketlerin 
işçilerinin ücretleriyle ilgilidir. Konunun diğer boyutu ise, Türkiye'de yerli işverenlerin üretip, 
gelişmiş kapitalist ülkelere satacakları tişörtler, kazaklar, gömlekler, televizyonlar, 
buzdolapları ile ilgilidir.  
 
Bugün Kahramanmaraş, Gaziantep, Denizli, Manisa, Çorlu, Lüleburgaz, Çorum, Çankırı gibi 
bölgelerde hemen hemen tümüyle ihracat için, sendikasız ve çok düşük ücretli işçilerle 
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gerçekleştirilen üretimin amacı, gelişmiş kapitalist ülkelere düşük maliyetli ve fiyatlı mal 
satılmasını sağlamaktır.  
 
Ayrıca, kamu harcamaları içinde sosyal devletin gerekli kıldığı görevlerin payının artması, 
zenginlere iç ve dış borçların ve faizlerinin ödenmesinde zorluklar çıkarmaktadır. IMF ve 
Dünya Bankası, bu nedenle sosyal devletin tasfiye edilmesini de istemektedir. 
 
İşte bütün bu nedenlere bağlı olarak, toplu sözleşme görüşmelerinde ve sosyal devlet 
talebimizde, karşımızda önce IMF, Dünya Bankası, bir bütün olarak uluslararası tekelci 
sermaye veya ulusötesi sermaye vardır.  
 
 
VIII. Ne Yapmalı? 
 
Türkiye’de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin birinci görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter 
devlet yapısının bütünlüğünü ve bağımsızlığını, laik ve demokratik sosyal hukuk devletini 
savunmaktır. Bunun yolu da demokratikleşmeden geçmektedir.  
 
Diğer sorunlarla nasıl başedilebileceği, TÜRK-İŞ'in genel kurul kararlarında, Başkanlar 
Kurulu bildirgelerinde ve diğer çeşitli belgelerinde açıkça ifade edilmiştir.  
 
Özellikle 17. Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edilen Kararlar Komisyonu raporunda çeşitli 
konularda işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin alternatif politikaları ve programı, özet bir 
biçimde formüle edilmiştir. 
 
(A) TÜRK-İŞ'in 16. Genel Kurulununda alınan karar uyarınca, yalnızca toplu iş sözleşmeleri 
ile sınırlı bir sendikacılık anlayışı aşılmalı, toplu iş sözleşmeleri ile çözümü mümkün olmayan 
ve çözümü siyasal alana kaymış temel sorunlar için de etkili bir biçimde mücadele edilmelidir.  
 
Birçok arkadaşımızın anlayışına göre, sendika yalnızca ücret mücadelesi verir. Bu anlayışa 
göre, başka konularla uğraşılması gereksizdir, hatta zararlıdır.  
 
Bu anlayış tümüyle yanlıştır. Sendikalar, daha iyi ücret alabilmek için bile, hayatın her 
alanındaki sorunlarla yakından ilgilenmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve 
bağımsızlığı tehlikeye girerse, ücret zammı almak mümkün değildir; alınsa da bunun bir 
anlamı kalmamıştır. Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlayamazsak, mevcut  ücretlerimizi 
korumak da mümkün olmayacaktır. 
 
Bu liste daha da uzatılabilir. Sendikal mücadeleyi yalnızca ücretlerle sınırlayan yanlış 
anlayışlar aşılmalıdır. 
 
Bu nedenle, işçi sınıfının çeşitli kesimlerinin birbirinden kopuk sorunu gibi gözüken ve 
gerçekte uluslararası sermayenin yeni politikasının ürünü olup birbiriyle bağlantılı olan 
sorunlar karşısında ortak tavır alınmasında ve dayanışmanın geliştirilmesinde büyük yarar 
vardır.  
 
Bu anlayış çerçevesinde, aşağıdaki talepler, bizler için en az ücretler kadar önemlidir.  
 
 Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi 

temel sendikal hedeftir. 
 Demokratikleşme süreci hızlandırılmalıdır.  
 Cumhuriyet düşmanlarına karşı açık bir tavır alınmalıdır. 
 Hırsızlık, yolsuzluk, israf, rüşvet ve haksız kazançla mücadele edilmelidir. 
 Enflasyonla ve işsizlikle mücadele edilmeli, gelir dağılımı adaletsizliği azaltılmalıdır. 
 Yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır. 
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 Eğitim ve sağlık hizmetlerinde ve benzeri alanlarda sosyal devlet anlayışı güçlendirilmeli 
ve uygulanmalıdır.  

 Kapitülasyonları dünya ölçeğinde yeniden getirecek Çok Taraflı Yatırım Anlaşması veya 
benzeri belgeler imzalanmamalıdır. 

 Onaylanmış 158 sayılı ILO Sözleşmesi uyarınca iş güvencesi sağlanmalıdır. 
 Teşmil kurumu etkili bir biçimde kullanılmalıdır. 
 İşkolu yetkisi yeniden gündeme gelmeli ve işkolu yetkisine dayanılarak işyerinde ayrıca 

yetki almadan toplu sözleşme yapılabilmelidir. 
 Kamu kesiminde teknolojiyi geliştirici yatırımlar yapılmalı, üretim ve emanet işler 

artırılmalıdır. 
 Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 94 sayılı Sözleşmesi ve 1988 yılında çıkarılan Bakanlar 

Kurulu kararı etkili bir biçimde uygulanarak, taşeronluğun sendikasızlaşmaya ve işçilerin 
insanlıkdışı bir biçimde sömürülmesine yol açmasına engel olunmalıdır. 

 Vahidi fiyat uygulaması durdurulmalıdır. 
 Kaçak işçilikle, bordroda düşük ücret ve daha az çalışma gösterme uygulamalarıyla etkili 

bir biçimde mücadele edilmelidir. 
 Devleti küçültme çabalarına karşı çıkılmalı, Anayasa'da öngörülen insan haklarına saygılı, 

demokratik ve laik sosyal hukuk devleti anlayışının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.  
 Sendikal hak ve özgürlükler konusunda, onaylanmış ILO Sözleşmelerinin iç mevzuatımıza 

yansıtılması ve bunların gereklerinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 
 Hak grevi hakkı tekrar tanınmalıdır. 
 Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek bir düzeye çıkarılmalı, bu miktardaki gelir 

vergiden muaf tutulmalı ve asgari ücret en az 6 ayda bir enflasyon oranında artırılmalıdır. 
 Eve-iş-verme sisteminde çalışanların da işçiyi koruyucu mevzuatın kapsamına alınması 

sağlanmalıdır. 
 Sendikaların televizyon kanalı ve radyo kurmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve 

TRT'de işçilerin temsili yeniden sağlanmalıdır. 
 Özel güvenlik görevlilerinin sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve ihtiyaç 

fazlası askerlik yükümlülerinin ve stajyer öğrencilerin işyerlerinde işçi gibi 
çalıştırılmalarının önüne geçilmelidir. 

 Zorunlu emeklilik ve memurlaştırma uygulamaları engellenmelidir. 
 Devletimiz, özellikle yeni kent yoksullarının sorunlarının çözümü için etkin önlemler 

almalıdır.  
 İşyerlerinin kapatılması ve bölünmesinin sendikal mücadeleyi ve gücü zayıflatıcı biçimde 

kullanılması önlenmelidir. 
 SSK’nın sorunları, (i) kaçak işçilikle mücadele, (ii) özerk ve demokratik bir SSK ve (iii) 

devletin sosyal güvenliğin finansmanına prim ödeyerek sistemli bir biçimde katılması 
temelinde çözüme kavuşturulmalıdır.  

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmalıdır. 
 Yönetime katılmaya ilişkin hükümler getirilmelidir. 
 
Bunlar ve benzeri talepler, en az ücretler kadar önemlidir ve ücret artışlarını sağlamanın 
önşartını oluşturur. 
 
Bu talepler, TÜRK-İŞ'in 17. Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul edilen kararlarda ayrıntılı 
olarak yer almaktadır. 
 
(B) Sendikalarımızın yalnızca kendi üyelerinin sorunlarıyla ilgilenmekle kalmamasında, 
ülkemizin ve tüm halkımızın sorunlarıyla ilgilenmesinde, toplumun diğer kesimlerinin meşru 
ve demokratik kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmesinde, halkımızın öncüsü ve umudu 
olmasında büyük yarar vardır.  
 
İşverenlerin ve yandaşlarının, sendikalı işçileri mutlu bir azınlık ve halkın sorunlarının 
sorumlusu gibi göstererek diğer çalışanlardan tecrit etmesini önlemenin yolu bu doğrultudaki 
çabalardan geçmektedir.  
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1995 yılı kamu kesimi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında istenilen sonucun 
alınamamasında, gerçekte görüşmeleri süren kamu kesimi işçilerinin yanında yer alması 
gereken (i) toplu iş sözleşmesi imzalanmış kamu kesimi işçilerinin,  (ii) özel sektördeki 
sendikalı işçilerin, (iii) özel sektördeki sendikasız işçilerin,  (iv) memurların ve sözleşmeli 
personelin, (v) işsizlerin ve (vi) emeklilerin gereken desteği vermemiş olması, önemli 
nedenler arasındadır.  
 
1995 grevlerimiz sırasında küçük esnaf ve sanatkar ile küçük üretici köylülerden de 
beklendiği kadar bir destek sağlanamamıştır.  
 
Bu destek eksikliğinin birinci nedeni, toplumun bu kesimlerinin sorunlarının çözümü 
konusunda sendikaların ve işçilerin onlara yeterli desteği sağlamaması, açıklamaların 
ötesine gidilmemiş olmasıdır.   
 
Diğer neden ise, günümüzde hemen hemen tümüyle tekelci sermayenin denetimi altına 
girmiş olan basının ve televizyon kanallarının uyguladıkları bilinçli işçi-karşıtı ve sendika-
karşıtı politikalardır. 
 
Bu anlayış çerçevesinde, aşağıda özetlenen adımların atılmasında veya güçlendirilmesinde 
büyük yarar vardır: 
 
 Memurların, emeklilerin ve işsizlerin örgütlenmeleri ve meşru mücadeleleri desteklenebilir; 

12 Temmuz 1999 günlü TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kararında ifade edildiği gibi, diğer işçi 
konfederasyonları ve kamu emekçileri sendikaları ile yakın bir işbirliği ve güçbirliği 
geliştirilebilir. 

 Hızlı mülksüzleşmenin yarattığı geniş kent yoksulları kitlesinin sorunlarının çözümü için 
gerçekleştireceği meşru ve demokratik örgütlenme ve mücadele desteklenebilir. 

 Ulusötesi sermayenin demokratik ulus-devletleri zayıflatmaya yönelik saldırısına karşı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten insan haklarına saygılı, demokratik ve laik bir sosyal 
hukuk devleti olmasını sağlamayı ve üniter devlet yapısını, bütünlüğünü ve bağımsızlığını 
korumayı amaçlayan demokratik kuruluşlarla ilişkiler geliştirilebilir. 

 Küçük esnaf ve sanatkarların meşru mücadelesi desteklenebilir ve bunlar arasında 
özellikle uluslararası ve yerli tekelci sermaye tarafından sömürülen kesimlerin mücadelesi 
ile yakın bir işbirliği sağlanabilir. 

 Topraksız ve az topraklı yoksul köylülerin ve küçük üretici köylülerin mücadelesine destek 
verilebilir, tarımı ve hayvancılığı çökertmeyi ve böylece ulus-devleti zayıflatmayı 
amaçlayan IMF politikalarına karşı işbirliği yapılabilir. 

 Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin sorunların çözümü, işçi sağlığı kurullarının 
mevzuatta öngörülen biçimde işletilmesi ve sosyal güvenlik gibi konularda meslek 
kuruluşları, sağlık işkolundaki kamu emekçileri sendikaları ve diğer demokratik meslek 
kuruluşları ile sürekli olarak işbirliği yapılabilir. 

 Kaçak işçilikle ve işverenlerin yasadışı davranışlarıyla mücadele etmede, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SSK müfettişleri, Maliye Bakanlığı denetim elemanları ve 
Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ile yakın bir işbirliği geliştirilebilir. 

 Ülkemizin doğal zenginliklerinin korunmasında çevre koruma örgütleriyle işbirliği 
yapılabilir. 

 Öğrencilerin demokratik ve meşru mücadelesi desteklenebilir, provokasyonların 
önlenmesi için çaba harcanabilir. Sendikalarımız, endüstri meslek liseleri ve tüm okullarla 
ilişki kurarak, sendikacılık hareketinin tanıtılmasını sağlayabilir. 

 Sendikalarımız, işçi sınıfının ve tüm halkımızın çıkarlarını koruyacak, halkımızın doğru 
biçimde bilgilendirilmesini sağlayacak ve üyelerimizin eğitimine katkıda bulunacak bir 
televizyon kanalı ve radyonun kurulması ve gazetenin çıkarılması sorununa öncelikle 
eğilebilir, bu konudaki yasal engellerin kaldırılması için gerekli çabayı gösterebilir. TRT 
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Yönetim Kurulunda çalışanların temsilcilerinin yeniden yer alması için gerekli girişimlerde 
bulunulabilir.  Bir sendikal haberler merkezi oluşturulabilir.  

 İşçi sınıfının bir parçasını oluşturan memurların ve sözleşmeli personelin sendikal hak ve 
özgürlükleri konusundaki meşru ve demokratik mücadelesinin desteklenmesi ise özellikle 
yarar sağlayabilir. 

 
(C) Sendikalarımız, hükümetlerle ve işverenlerle ilişkilerinde diyaloğu geliştirebilir ve 
diyaloğun yeterli olmadığı yerde, özellikle son yıllarda yapıldığı gibi, meşru ve demokratik 
kitle eylemlerini etkili ve daha yaygın ve kapsamlı bir biçimde kullanmayı sürdürebilir.  
 
Bu meşru ve demokratik eylemlerde, bugüne kadar olduğu gibi, araya kesinlikle yabancılar 
alınmamalı, taşkınlıklara engel olunmalı, kimsenin malına en küçük bir zarar verilmesine bile 
izin verilmemelidir. 
 
Kısa süreli genel eylemlerde hükümetleri anında etkileyen üç kritik işkolu, enerji, bankacılık 
ve haberleşmedir.  
 
Genel eylemlerde, hükümetler üzerindeki etkisi açısından ikinci derecede önemli olan 
işkolları ise demiryolu taşımacılığı, kent-içi denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, 
belediye otobüsleri, limanlar ile sağlık ve eğitim hizmetleridir. Kış aylarında bu gruba, kar 
mücadelesi nedeniyle, karayolları da eklenebilir. Kısa süreli genel eylemlerde diğer 
işkollarının etkisi ancak bunlardan sonra gelmektedir.  
 
Meşru ve demokratik eylemlerde iki nokta önemlidir: Bu eylemler nedeniyle zarar görmemek, 
bu eylemlerin sonuç aldıracak etkide olması. 
 
Eylemler nedeniyle zarar görmemenin yolu, halkın desteğine sahip olmak ve eylemleri 
kitlesel biçimde yapmaktan geçmektedir. Çeşitli işkolları ve bölgelerdeki işçiler, kamu 
emekçileri ve emekliler  arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, meşru ve demokratik 
eylemlerin daha da kitleselleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu konuda, Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman Demirel’in DYP Genel Başkanı iken TÜRK-İŞ’in 3 Ocak 1991 genel eylemi 
ile ilişkili olarak söylediği şu sözler yolgöstericidir:  
 
“Yüzbinleri nasıl cezalandıracaksınız? Yüz binlerin bu çeşit harekete kalkması, fiili suç 
bile sayılsa, bu, kanunu işlemez hale getirir. Yöneticiler, yüz binleri cezalandırmayı 
düşüneceğine, işçiyi bu noktaya getiren nedenleri ortaya koysun, onlara ilgi 
göstersin.” (Milliyet, 3 Ocak 1991)  
 
Eylemlerin sonuç aldıracak etkiyi yaratabilmesi ise, öncelikle kritik işkollarının bu meşru ve 
demokratik mücadeleye katkısının daha da artırılmasına bağlıdır.  
 
(D) İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin siyasi birlikteliği ve birliği sağlanabilir, siyasal güç 
etkili bir biçimde kullanılabilir.  
 
Sorunlarımızın büyük bir çoğunluğunun çözüm yeri artık Meclis'tir. Ancak Meclis'te bizim 
doğrudan temsilcilerimiz yoktur.  
 
Türkiye'de işçiler 1946 yılından beri seçimlerdeki oy güçlerini belirli bir ölçüde kullandılar. 
Ancak bu yolla sağlanan yararlar çok sınırlı kaldı.  
 
Çeşitli partilerde genellikle kendi çabalarıyla faaliyet gösteren tek tek işçilerin sağladıkları 
sınırlı yarar da yalnızca kendilerine oldu.  
 
1985-1986 yıllarında yaygın olarak tartıştığımız bir konu, siyasal alandaki gücümüzü 
artırabilmek amacıyla, siyasal partilere üye olmak, bu partilerde çeşitli yönetici kademelere 
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gelmekti. "Bizim içimizde particilik yapmayın, gidin kendi partinizde bizim adamımız olarak 
çalışın," diyorduk. Bazı arkadaşlarımız bunu çeşitli partilerde denedi. Ancak istenilen sonuç 
alınamadı. Bu arkadaşlarımız, bu partilerin politikalarını ve uygulamalarını çalışanlar 
doğrultusunda değiştirmede yetersiz kaldılar. Biraz güçlenmeye başladıklarında önleri kesildi. 
Parlamentoda temsil edilen partiler bizi kullanmaya çalıştı, kendisini kullandırtmadı. 
 
Daha sonra bağımsız adayları tartışmaya başladık. Hatta 1994 yerel seçimlerinde çeşitli 
bölgelerde bu tür adaylar belirlendi. Ancak, aday belirleme sürecinde yeterince katılımcı 
olunmadığından ve yeterli çalışma yapılamadığından istenilen sonuçlar alınamadı.  
 
Daha sonra şu soruyu tartıştık: Kendisine "sağcıyım" diyen işçi ile, kendisine "solcuyum" 
diyen işçi arasında somut sıkıntılarımız ve taleplerimiz konusunda ne fark var? 
 
Tartışmaların sonucunda, hiçbir farkın olmadığına karar verdik. ‘Zenginler vergilendirilsin’ 
dediğimizde, "hayır" diyen olmadı. ‘Devlet işçiden ve memurdan yana davransın, bizim 
ihtiyaçlarımızın karşılanmasına öncelik versin, eğitim ve sağlık hizmetleri parasız ve kaliteli 
olarak sağlansın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü özenle korunsun, 
Türkiye demokratikleşsin,’ dediğimizde kimse karşı çıkmadı. 
 
Rahmetli Turgut Özal "4 eğilimi birleştirmekten" övünüyordu. ‘İşçi sınıfının, halkımızın ve 
ülkemizin çıkarları için biz niye aynı şeyi yapmayalım,’ diye düşünmeye başladık.  
 
1992 Genel Kurulunda alınan kararlardan sonra, TÜRK-İŞ içinde, işçilerin, memurların, 
emeklilerin, işsizlerin, tüm çalışanların ve halkımızın partisini kurma tartışmaları yoğunlaştı. 
TÜRK-İŞ'in 17. Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul edilen kararlar, bu konuda ortak bir 
program oluşturdu.  
 
Bu işin ilk adımı olarak da, mevcut partilerden istifa kampanyalarının örgütlenebileceğini 
tartışıldı.  
 
Birçok kişinin inancı, TÜRK-İŞ'in öncülüğünde, diğer konfederasyonların, kamu emekçileri 
sendikalarının, emekli sendika ve derneklerinin de aktif katılımı ile kurulacak bir siyasal 
partinin, Türkiye'nin, halkımızın ve işçi sınıfımızın  geleceğini kurtaracağıdır.  
 
TÜRK-İŞ, siyasal partiler karşısında bağımsızlığını özenle korurken, 16. Genel Kurul'da 
oybirliğiyle alınan karar uyarınca ve 17. Genel Kurul'da oybirliğiyle kabul edilen talepler 
doğrultusunda, işçi sınıfının ve sendikacılık hareketinin siyasal alandaki bağımsız gücünü 
demokratik biçimde örgütleme ve kullanma konusunu gündemine öncelikle alabilir.  
 
Her görüşten, her kökenden, her işkolu-meslek-statüden ücretlinin TÜRK-İŞ'in genel kurul 
kararları doğrultusunda bir siyasal harekette bütünleştirilmesi,  TÜRK-İŞ'in yetkili 
organlarında demokratik biçimde alınacak kararlar doğrultusunda hayata geçirilebilir. 
 
1997 yılında 4277 sayılı Yasayla, sendikaların siyaset yasağı hemen hemen tümüyle ortadan 
kaldırılmıştır. Bu olanak etkili bir biçimde kullanılabilir.  
 
(E) Sendikalarımızın, işçilerin ve bir bütün olarak halkımızın tüketici olarak gücünü sendikal 
hareketin çıkarları doğrultusunda etkili biçimde kullanmasında büyük yarar vardır.  
 
Bir holdinge bağlı bir fabrikada işçilerin örgütlenmeleri nedeniyle işten çıkarıldıklarında veya 
örgütlü bir fabrikada greve çıkıldığında neler yapılabilir? 
 
Sendikalarımız, bu holdinge bağlı tüm işletmeleri ve bunların ürettikleri ürünleri kamuoyuna 
duyurup, bunların satın alınmaması için çağrıda bulunabilir. Bu mallar evlere de, tüketim 
kooperatiflerine de sokulmaz. Bu kampanya sonucunda sözkonusu şirketlerin satışları yüzde 
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10-15 düzeyinde düşürülebilse bile, bu önemli bir güç kaynağıdır. Holdinglerin hakimiyetinin 
arttığı koşullarda bir holdingle böyle bir zıtlaşma olduğunda, tüm holding ürünleri boykot 
edilebilir. Bu tüketici boykotuna katılmanın kimseye getirdiği en küçük bir riskin bile 
bulunmaması, en yaygın katılımın seferber edilebilmesini olanaklı kılmaktadır. 
 
Gazetelerde tüketici köşeleri giderek yaygınlaşıyor. Boykot edilen ürünlere ait ve o tarihe 
kadar gündeme getirilmeyen şikayetlerin ülkenin dört bir tarafından sistemli bir biçimde bu 
tüketici köşelerine aktarılması da, şirketlerin durumunu zorlaştıracaktır. 
 
Bu şirketler, tüketici hakları ve yaptıkları reklamın kötüye kullanılması açılarından da 
sıkıştırılabilir. 
 
Holdinglerin üretim şirketlerinin yanı sıra çeşitli alanlarda hizmet sunan birimleri de vardır. 
Greve çıkılan işyerinin bağlı bulunduğu holdingin bir büyük mağazalar zinciri olduğunu 
düşünün. Genellikle bu mağaza zincirleri holdinglerin nakit akışında önemli bir yer 
tutmaktadır. Akşamları iş çıkışında binlerce işçi ve memur bu mağazalara gitse, müşteri 
olarak mağazayı doldursa, sonra da birer sakız alıp sıraya girse ve kasadaki işçiye bozulmak 
üzere 5 milyon lira verse. İşçi-memur eşleri ve çocukları, emekliler, işsizler bunu her gün 
yapsa. Her gün milyarlarca liralık satış yapan bu mağaza zincirleri kilitlenmez mi? 
 
Holdinglerin bankaları vardır. Bu bankalarda yatırılmış olan paralar çekilebilir. Ayrıca, greve 
çıkılan veya işten işçi atan holdingin bankasının ülkemizin dört bir tarafındaki şubelerine 
binlerce işçi-memur-emekli-işsiz gitse, hesap açılması için gerekli asgari miktarda parayla bir 
vadesiz mevduat hesabı açtırsa, ertesi gün de gelip parasını çekse, bu bankalar iş yapabilir 
mi? 
 
1980 yılına kadarki ekonomik ve siyasal koşullarda, uluslararası ve yerli tekelci sermayeye ait 
işletmelerde sendikal örgütlenmede çok ciddi sorunlar yaşanmıyordu. Özellikle Türkiye'de 
yatırım yapmış kısıtlı sayıdaki yabancı sermaye işletmesinde sendikal hakların kullanılması 
çok büyük sorunlara yol açmıyordu. Ancak günümüzde hem küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerde, hem de büyük işletmelerde acımasız bir mücadele sürmektedir.  
 
Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi giderek daha da hızlanmaktadır. Küçük bir 
işletmede işverenle sürdürülen mücadelede işverenin başvurabileceği bir yol, atelyeyi veya 
fabrikayı kapatıp, bir süre beklemektir. Ancak bir holdingin bu yola başvurması olanaklı 
değildir. Bir holding birçok açıdan çok daha güçlüdür. Ama gücü daha fazlayken, kullanması 
iyi bilinirse, zayıflıkları da daha fazladır.  
 
Bu amaçla, sendikalarımızın önderliğinde kurulan tüketici dernekleri ve işçi tüketim 
kooperatifleri ile yakın bir işbirliği gerçekleştirilebilir. 
 
Sendikalarımız, tüketicilerimizin yerli üreticilerce kalitesiz mallara mahkum edilme kaygısını 
gözardı etmeden, yerli malı kullanma kampanyaları açabilir.  
 
Bir mal satın alınırken veya tüketim kooperatifleri için toplu alım yapılırken, belirli bir malı 
üretenlerin sendikalı işçiler olması da tercihte gözönünde bulundurulabilir. 
 
Sendikalarımız, ticari kuruluşlarla her türlü ilişkisinde, sendikalı işçilerin çalıştığı işyerlerine 
büyük öncelik verebilir.  
 
Tüketici olarak gücümüz sendika eğitimlerinde önemli bir konu olarak ele alınabilir. 
 
(F) Sendikalarımız, yoğunlaşan sorunlarla daha başarılı bir biçimde başedebilmek için, iç 
yapılarında, işleyişlerinde ve ilişkilerinde de değişikliklere gidebilir.  
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Sendikalar, işyeri örgütlenmelerini daha da geliştirebilir; işyeri sendika temsilciliği kurumunu 
daha da güçlendirebilir; işyeri sendika temsilcilerinin meşru ve demokratik mücadelede işçi 
önderi olma özelliklerini pekiştirebilir.  
 
Gerek görülen işyerlerinde, grevler sırasında oluşturulan işyeri grev komiteleri gibi, sendikal 
yapı ve disiplin içinde çalışacak işyeri işçi komiteleri veya komisyonları oluşturulabilir.   
 
Kamu kesimi işyerlerinde işçi, memur ve sözleşmeli personel statülerinde çalışan ücretliler 
arasındaki işbirliği ve güçbirliği geliştirilebilir. 
 
TÜRK-İŞ’in Bölge ve İl Temsilcilikleri   daha da güçlendirilebilir ve 1995 kamu grevleri 
sırasında oluşturulan bölge ve il grev komiteleri deneyimlerinden de yararlanarak, illerdeki 
şubeler ve işyeri sendika temsilcileri arasındaki işbirliği ve dayanışma daha da geliştirilebilir. 
Diğer sendikalarla etkin bir işbirliği örgütlenebilir; yerel düzeyde televizyon kanalları, radyolar 
ve basınla yakın bir ilişki kurulabilir. Sendikacıların, çalışanlardan yana kişilerle biraraya 
gelerek yerel televizyon kanalı kurmaları da mümkündür. 
 
Sendikalar, kapsam-dışı personelin kapsam içine alınması için gerekli çabayı gösterebilir. 
 
Sendikalar, kadın işçiler birimleri ve çocuk ve genç işçiler birimleri oluşturabilir. 
 
Sendikalar, üyelerinin eşleri ve çocukları için birimler oluşturabilir, faaliyetler düzenleyebilir. 
 
Sendikal örgütlenmede sendikalar arasındaki işbirliği, dayanışma ve ortak davranış daha da 
geliştirilebilir ve güçlendirilebilir. 
 
Sendikaların önderliğinde vakıfların, hasar-zarar fonlarının kurulması teşvik edilebilir ve 
bunlar aracılığıyla üye çocuklarına burs verilmesi gibi uygulamalar yeniden gündeme 
getirilebilir. Ancak, sendikaların ticari faaliyetleri konusunda çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket 
etmekte ve tuzaklara düşmemekte yarar vardır. 
 
Sendika eğitimleri, bilgi aktarılan toplantıların ötesinde, karşı karşıya bulunduğumuz temel 
sorunların ele alındığı ve çözüm yollarının birlikte arandığı toplantılar haline getirilebilir. 
Sendikalar, eğitim faaliyetleri konusunda daha etkili bir işbirliği yapabilir. 
 
TÜRK-İŞ'in bütünlüğü ve merkeziyetçi yanı daha da güçlendirilebilir. 
 
Sermayenin ulusötesi niteliği her geçen gün daha da artmaktadır. Ayrıca, Türkiye'deki 
yabancı sermaye yatırımlarında da hızlı bir artış söz konusudur. Bu koşullarda, sendikaların, 
uluslararası sendikacılık hareketi ve diğer ülkelerdeki sendikal merkezlerle olan işbirliği ve 
güçbirliğini daha da geliştirip güçlendirmesinde büyük yarar vardır. 
 
Sendikacılık hareketimiz, içinde yaşanılan koşullardaki değişime bağlı olarak, yukarıda 
özetlenen doğrultuda bir anlayış değişikliğini yıllardır yaşamaktadır.  
 
Özellikle 1989 yılından itibaren, toplu sözleşme aracılığıyla hak alma ve bir ölçüde de diğer 
alanlarda haklarını kaybetmeme doğrultusunda büyük meşru ve demokratik kitle eylemleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu eylemlerle sonuç alınmış, 12 Eylül döneminin anti-demokratik düzenlemelerinin çoğu 
fiilen işlemez kılınmış, sendikalı işçilerin gerçek ücretleri kat kat artırılmış ve çeşitli alanlarda 
işçi haklarını ve demokratik hak ve özgürlükleri daha da kısıtlamaya yönelik girişimler 
engellenmiştir.  
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Ancak özellikle 1992 ve sonrasında karşı karşıya gelinen sorunlar nedeniyle, yalnızca 
işyerlerinde, sokakta ve meydanlarda yapılan eylemlerle sonuç alınabilmesi artık 
olanaksızdır. Hele kritik işkollarının daha etkili bir biçimde katılmadığı eylemlerin etkisi iyice 
sınırlı olmaktadır. 
 
Türkiye tarihinin en yaygın ve kapsamlı mücadeleleri olan 1994-1995 meşru ve demokratik 
eylemlerinin ve 1995 kamu kesimi grevlerinin, ücretlerin satınalma gücünün düşmesini 
engelleyememiş olması, bunun en açık kanıtıdır.  
 
Günümüzün gereklı kıldığı sendikacılık anlayışı, işyerlerindeki, sokaktaki ve meydanlardaki 
meşru ve demokratik eylemleri, daha geniş kitlelerle birlikte yapabilmeyi, işçi sınıfının siyasal 
alandaki doğrudan ve bağımsız gücünü harekete geçirebilmeyi ve tüm çalışanların tüketici 
olarak gücünü etkili bir biçimde kullanabilmeyi gerektirmektedir.  
 
Önümüzdeki aylarda Hükümetler, IMF'nin istekleri doğrultusunda çok katı önlemleri gündeme 
getirecektir. IMF'nin temel talepleri ise, gerçek işçi ücretlerinin ve memur aylıklarının 
azaltılması, sosyal güvenlik sisteminin çökertilerek özel sigortacılığın yerleştirilmesi, kamu 
kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi, taşeronlaşma, işçi-memur sayısının hızla azaltılması, 
tarım ve hayvancılığa verilen desteğin sona erdirilmesi, sosyal devletin tümüyle ortadan 
kaldırılmasıdır. Bu taleplerin asıl amacı ise, “vatan” anlayışı ve duygusunu zayıflatarak ve 
ulus-devleti parçalayarak, ulusötesi sermayenin gücünü artırmak, hakimiyetini kurmaktır.  
 
Önümüzdeki dönemde karşı karşıya gelinecek sorunlar, ancak bu anlayış değişikliğinin daha 
bilinçli ve kararlı bir biçimde sürdürülmesiyle aşılabilir ve aşılacaktır.  
 
Türkiye’de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi bu zorlukları da aşacak ve Türkiye'nin ve 
dünyanın eşitlikçi, adaletli, insancıl, huzurlu ve mutlu geleceğini yaratmada belirleyici bir rol 
oynayacaktır.  
 
 
 
 
 


