MEMUR‐SEN NASIL BÜYÜDÜ?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 1995 yılında kurulan Memur‐
Sen’e bağlı sendikaların toplam üye sayısı 2002 yılında 42 bindi. 2014 yılında bu sayı 763 bin oldu. Memur‐Sen
günümüzde kamu çalışanlarının örgütlendiği 11 hizmet kolunun hepsinde yetkili sendika durumunda.
Memur‐Sen, temsil ettiği kamu çalışanı sayısı dikkate alındığında, günümüzde en büyük örgüt. Türkiye
Kamu‐Sen’in (447,6 bin), KESK’in (239,7 bin) ve Birleşik Kamu‐İş’in (50,5 bin) toplam gücü, 737,8 bin; tek başına
Memur‐Sen, 763 bin.
Memur‐Sen’in yepyeni bir sendikacılık anlayışı mı var?
Kamu çalışanları Memur‐Sen’in başarılı sendikacılığı nedeniyle ve sayesinde mi bu örgüte üye oluyorlar?
MEMUR‐SEN’İN “SENDİKACILIK ANLAYIŞI”
Öncelikle vurgulanması gereken nokta şu: Memur‐Sen’in “sendikacılık anlayışı” yok.
Sendikacılıkla ilgili komik, sendikacılıkla ilgisi olmayan, içi boş kavramlar kullanıyorlar.
Memur‐Sen’in resmi metinlerinde “Memur‐Sen’in uyguladığı sendikacılık anlayışı” konusunda şu ifadeler yer
alıyor:
‐ “Akademik ve teklif sendikacılığı”,
‐ “Akademik hizmet sendikacılığı”,
‐ “Aksiyoner bir özgürlük hareketi”,
‐ “Vicdan sendikacılığı”,
‐ “Cüzdan değil vicdan odaklı sendikacılık”,
‐ “Duruş sendikacılığı”,
‐ “Hatır sendikacılığı”,
‐ “Tavır sendikacılığı”,
‐ “Yerel değerlerle sendikacılık”,
‐ “İnsan merkezli sendikacılık”,
‐ “Tepki sendikacılığı”.
Memur‐Sen belgelerinde şu tür ifadeler de var:
“Memur‐Sen ücret sendikacılığı yerine hizmet sendikacılığını; sorunlu sendikacılık yerine çözüme paydaş
sorumlu sendikacılık anlayışını” savunmaktadır.
“Memur‐Sen kuruş sendikacılığı yerine duruş sendikacılığı” uygulamaktadır.
“Memur‐Sen kendisini cüzdan sendikacılığıyla sınırlamamaktadır.”
Memur‐Sen belgelerinde yer alan ve Memur‐Sen’i tanımladığı ileri sürülen bu içeriksiz ifadeler, sendikacılığı
hiç bilmeyenler tarafından çok büyük tespitler ve yenilikler olarak algılanabilir. Sendikacılıkla biraz ilgilenen bir
kişi, bu tür ifadelere ancak gülebilir; bu ifadeleri övünme aracı olarak kullananlar için üzülebilir.
Hak‐İş 1976 yılında ilk kurulduğunda Müslüman Sendikacılığı geliştirme ve uygulama iddiasındaydı. Bunu
yapamadılar. 1980 yılından itibaren Türk‐İş’in yaptığını yapıyorlar.
Memur‐Sen, Müslüman Sendikacılığı yapacağım gibi bir iddiayla da ortaya çıkmadı. Belki bu nedenle de
büyük bir ideolojik boşluk içinde. AKP iktidara gelinceye kadar da örgütleyebildiği memurların sayısı 42 binle
sınırlı kaldı. Türkiye Kamu‐Sen ve KESK’te siyasi görüşler hakim olunca, bu görüşlerin dışındaki muhafazakar
kesimler mecburen Memur‐Sen’e yönelmişti.
KADERİNİ AKP İLE ÖZDEŞLEŞTİREN MEMUR‐SEN.
2002 yılında AKP iktidara gelince, 2008 yılı Nisan ayına kadar, Memur‐Sen belirli ölçüde Milli Görüş çizgisini
sürdürmeye çalıştı; çeşitli konularda AKP’nin karşısında tavır alabildi. Fatih Uğurlu ve Ahmet Aksu dönemlerinde
bu tavır sürdü. AKP iktidarına rağmen Memur‐Sen’in temsil ettiği kamu çalışanı sayısı 2007 yılında 250 bine
ulaşabilmişti. 2008 Nisan genel kurulunda Ahmet Gündoğdu ekibinin Memur‐Sen yönetimine getirilmesiyle,
Memur‐Sen “AKP’nin memur kolu” gibi çalışmaya başlayınca, Memur‐Sen’e bağlı sendikaların üye sayısı 763
bine yükseldi.
İşin sırrı burada.
Kaderini AKP ile özdeşleştiren Memur‐Sen, AKP’nin iktidarda olduğu dönemde üye toplayabildi.
Peki, AKP’nin siyasi ve iktisadi olarak çökmekte olduğu bir süreç Memur‐Sen’i nasıl etkileyecek?
Hep birlikte göreceğiz.

