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TBMM Genel Kurulu’na inmeyi bekleyen bir kanun tasarısı varken, bir anda 21 Ekim 2009
günü yeni bir Sendikalar Yasa Taslağı ve Toplu Sözleşme Yasası Taslağı ortaya çıktı. İnsan ister
istemez “hayırdır!” diyor. Ancak “hayır” değil, “şer.”
Yeni Sendikalar Yasa Tasarısı, emperyalizmin Kürt açılımı ile birebir ilişkili. Bu işi planlayanlar
iyi çalışıyor. Bazı sendikacılar ve sendika uzmanları ise, oynanan oyunu görmeyip, bu tasarının
“demokratikleşme” olduğunu bile ileri sürebiliyorlar.
Bizim tartışmalarımız sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iyice yeni bir taslak
hazırladı. 21 Ekim 2009 taslağında bazı değişiklikler yaptı. Neler oluyor?
Emperyalist güçler ve onların Türkiye’deki kuklası bölücü terör örgütü, işçi sınıfına yönelik
politikalarında son yıllarda bir değişiklik yaptı. 2005 yılında oluşturdukları yeni yapılanma içinde
illegal bir kitle örgütlenmesine gittiler. Demokratik Emek Konfederasyonu adı verilen gizli kitle
yapılanması, adını kamuoyuna ilk kez 2007 yılındaki bir gazete ilanında duyurmuştu. Şimdi
yapılan, emperyalizmin Kürt açılımıyla, Kürt milliyetçilerinin doğrudan kontrolü altında yeni
sendikalar oluşturmak, işçi sınıfını etnik kökenlere göre ayrıştırmak. Emperyalizmin yeni Kürt
açılımı, bu nedenle, hem ulusumuzu, hem de anti-emperyalist mücadelenin en kitlesel gücü olan
işçi sınıfımızı etnik kökenlere göre bölmek, birbirine kırdırmak peşinde.
Bunun ilk işareti, Diyarbakır Belediyesi’nde çalışan 600 işçinin, emperyalizmin Kürt açılımına
destek vermediği gerekçesiyle Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’ndan ayrılması ve DİSK’e
bağlı Genel-İş Sendikası’na geçmesi (Cumhuriyet Gazetesi, 24.9.2009). Bu tavır ırkçılıktır. Kürt
milliyetçiliği ırkçılık temelinde gelişmektedir. Yeni Sendikalar Yasası Tasarısı kanunlaşırsa, bu
belediye işçileri artık kendi sendikalarını da kuracaklar.
Yeni tasarı, işyeri sendikacılığına olanak sağlıyor. Buna göre, artık Diyarbakır Belediyesi
İşçileri Sendikası kurmak olanaklı olacak. Bölücülüğün birinci adımı bu. Günümüzde bu nitelikte
sendikaların kurulması mümkün değil. Bu yasak, sendikal hakların ihlalidir. Ancak işçi sınıfını
bölmeye yönelik bir adımı demokratikleşme adına savunmak da mümkün değil.
Yeni tasarının ikinci önemli noktası, yabancı kurum ve kuruluşlardan, yalnızca Bakanlar
Kurulu’na bildirimde bulunarak, sınırsız miktarda para ve malsal destek alınabilmesidir. Kurulacak
etnik temelli işyeri sendikalarına emperyalist güçler doğrudan veya işbirlikçileri sendikaları
aracılığıyla önemli miktarlarda kaynak aktaracaklardır. Böylece işçi sınıfının bir kesimi
emperyalizme iyice teslim edilecektir.
Tasarıda, sendika aidatlarının elden toplanması öngörülüyordu. Bu da sendikaları zayıflatacak
ve emperyalistlerin yemlemesine muhtaç duruma getirecekti. 21 Ekim tasarısındaki bu hükmün
yeni tasarıda değiştirildiği belirtiliyor. Ancak tasarıyı görmeden bu konuda bir değerlendirme
yapmak olanaklı değil.
Tasarıda sendikaları maddi açıdan zayıflatacak ve emperyalistlere bağımlı kılacak diğer bir
düzenleme de, nakit varlıklarının yüzde 25’ini üyelerine kredi olarak verebilmesiydi. Bu da
sendikaların kaynaklarını tüketecek, sendikaları emperyalistlerin yemlemesine iyice muhtaç hale
getirecektir.
Tasarıda toplu sözleşme ehliyetine kavuşabilmek için gerekli olan işkolu barajı yüzde 10’dan
yüzde 2’ye indirilmekteydi. Yeni tasarıda bu oran yüzde 1’e düşürülmektedir. Bu düzenleme de
etnik kökene dayalı sendikacılığın önünü açacaktır.
En tehlikeli zehir, tatlı olandır.
Sendikalar alandaki yeni tasarılar ve en yeni tasarılar, emperyalizmin Kürt açılımının
unsurlarıdır; demokratikleşme olarak algılanamaz. Emperyalizmin Kürt açılımı nasıl
“demokratikleşme” olarak sunulup, gerçekte bağımsızlığımızı tehlikeye atmakta ve böylece
demokrasiye büyük zarar vermekteyse, bu açılımın sendikal alandaki yansımaları da aynı
sonuçları doğuracaktır.
Tasarılar “demokratikleşme” değil, “bağımlılaştırma” ve bölücü besleme sendikalar yaratma
girişiminin unsurlarıdır. Bu nedenle de aldanmamak ve kesinlikle karşı çıkılması gerekir.

