SENDİKALAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Aydınlık Gazetesi, 9 Temmuz 2013
Yıldırım Koç
Aydınlık Türk-İş’i tartıştırmaya başladı. İşçilerin ve sendikacıların eleştirileri bu sayfada yer
alıyor.
Günümüz Türkiye’sinde bir sendikal örgütü hangi ölçütlere göre değerlendirmek gerekir?
Her ülkenin ve işçi sınıfının güncel sorunları ve görevleri değişiktir.
ABD’deki veya Avrupa Birliği ülkelerindeki sendikaların görevleriyle Türkiye’deki
sendikaların görevleri arasında büyük farklar vardır. Bu nedenle sendikalara ilişkin genel
değerlendirmeler yapmak sakıncalıdır.
Türkiye’de bir sendikal örgüt değerlendirilirken, Türkiye’nin milli demokratik devriminin
kazanımlarına veya Atatürkçülüğe (Kemalizme) yapılan saldırılar karşısında takınılan tavır da
temel ölçütlerden biridir.
ABD ve İngiliz emperyalistleri 2003 yılında Irak’a saldırmıştı. Irak işgal edildi. Yapılan vahşeti
herkes biliyor. Öldürülenler, ırzlarına geçilenler, yaralananlar, aşağılananlar milyonları buldu.
Irak’ın kültür mirası yağmalandı. Camilerde bile masum insanlar kurşunlandı.
Bu süreçte ABD ve İngiliz sendikaları, kendi emperyalist devletlerinden aldıkları paralarla,
Irak’ta sendikalar kurdular.
Bu sendikaların öncelikli görevi neydi?
Olup bitenlere gözlerini kapayarak yalnızca üyelerinin ücretlerini artırmak ve çalışma/yaşama
koşullarını düzeltmek mi; yoksa Irak’taki emperyalist işgale karşı çıkarak, Irak’ın bağımsızlığı için
mücadele etmek mi?
Irak’taki sendikalar birinci yolu seçti.
Aynen Milli Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul sendikalarının yaptığı gibi.
Türkiye’de bugün bir sendikayı değerlendirirken kullanılması gereken birinci ölçüt, Türkiye’nin
milli demokratik devriminin kazanımlarına yönelik kapsamlı saldırı karşısında sendikanın tavrıdır.
Sendikaların büyük bölümü ve Türk-İş bu konuda tam bir teslimiyet içindedir. Bu açıdan
bakıldığında, sendikal örgütlerin çoğunun ve Türk-İş’in, Milli Kurtuluş Savaşı dönemindeki
İstanbul sendikalarından ve 2003 sonrasındaki Irak sendikalarından bir farkı yoktur.
Türk-İş,
(1) bağımsız bir ulus-devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına,
(2) Türkiye halkının emperyalizme karşı mücadelede oluşturmaya başladığı Türk milletinin
bütünlüğüne ve
(3) insanların kulluktan kurtarılıp özgür yurttaşlara dönüştürülmesi girişimlerine
yönelik sürekli ve sistemli bir saldırı karşısında sessizliğini korumaktadır. Türk-İş’in AKP
karşısındaki tavrı tam bir teslimiyete dönüşmüş durumdadır.
Halbuki, Türk-İş’in ünlü 24 İlkesi’nin üçüncüsü şöyledir: “Türk-İş; Atatürk ilke ve devrimlerini,
ülkesi ve milleti ile bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve özgürlükçü parlamenter demokrasiyi
değiştirmeye ve yok etmeye yönelik her türlü düşünce, eylem ve akıma karşı tüm gücü ile mücadele
etmeyi temel görev sayar.”
Türk-İş Anatüzüğü’nün “Konfederasyonun Amacı ve Çalışma Şekli” başlıklı 2. maddesi şöyledir:
“Türk-İş, insan hakları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kuralları, Atatürk ilkeleri, milli demokratik,
laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek amacını taşır.”
Türk-İş’e bağlı sendikaların büyük çoğunluğunun tüzüğünün ilk maddesinde Atatürk ilke ve
devrimlerine bağlılık ifade edilmiştir.
Ancak “Atatürk ilke ve devrimleri”ne en yoğun saldırıların yaşandığı günlerde meydanlarda
sendikaları göremiyoruz.
Tek tek işçiler ve memurlar meydanlarda; ancak onların ödediği aidatlarla ayakta duran, onların
katıldığı eylemlerle güç kazanan sendikalar ve sendikacılar meydanlarda yok.
Başta Türk-İş olmak üzere tüm sendikal yapılar bu gözle sorgulanmalıdır.

