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Yıldırım Koç
“Sendika nedir?” diye sorsam, bu işlerle birazcık ilgilenmiş kişinin vereceği cevap, “sendika, işçi sınıfının
ekonomik‐demokratik mücadelesinin örgütüdür,” olacaktır.
Emin misiniz?
Emin olmayın; çünkü her zaman öyle değil.
Öyle olan sendika da var, öyle olmayan sendika da.
Bu konuda da ezberinizi bozun artık.
Sendika, bazı istisnalar dışında, ücretlilerin örgütüdür.
SENDİKALARIN FARKLI İŞLEVLERİ OLABİLİR.
Ancak her zaman ekonomik‐demokratik mücadele vermez veya ana işlevinin bunun dışında olduğu
durumlar da söz konusudur.
Örneğin, İsrail devletinin kurulmasında, bu devletten 28 yıl önce kurulan işçi sendikası Histadrut
belirleyici bir rol oynadı. Histadrut, bugünkü İsrail toprakları İngiltere’nin sömürgesi iken, 1920 yılında
kuruldu ve 1948 yılında İsrail’in kurulmasına kadar Yahudi işçilerin günlük çıkarlarının yanı sıra (ve belki
bundan da önemli olarak) siyonizm mücadelesi verdi.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde özellikle Batı Trakya’da kurulan işçi sendikalarının bir
bölümü Rum milliyetçilerinin ve hatta papazların yönetimi altındaydı ve ana amaçları, işçi haklarından çok,
Osmanlı’ya karşı verilen mücadeleye destek olmaktı.
Bu nedenle her “sendika” adını almış olan örgüt, işçilerin ekonomik‐demokratik mücadelesinin bir aracı
değildir.
Bunun çok garipsenecek yanı da yoktur. Uyanık olun; kendisine “sendika” adını verdiği için her örgütü
işçi sınıfı mücadelesinin bir aracı olarak değerlendirmeyin.
Günümüzde Türkiye’de adı “sendika” olmasına karşın, ana amacı ve işlevi, işçi sınıfının hak ve
çıkarlarını korumak ve geliştirmek değil de, bölücülüğe hizmet etmek olan örgütlenmeler var.
Bölücüler ne istiyor?
Emperyalizmin bölgemize yönelik politikaları var. Bölücüler, sırtlarını emperyalistlere dayayarak bu
topraklarda tarihin çarkını geriye çevirmeye çalışıyor.
Bölücüler, resmen ırkçılık yaparak, halk üzerindeki baskı ve sömürülerini sürdürmeye çalışıyor.
Sendikaları da bu amaçla kullanmaya çabalıyor ve bunda küçümsenmeyecek bir başarı da elde
ediyorlar.
YAĞMACILARA DESTEK VEREN SENDİKALAR
Bazı kişi ve örgütler ise, bölücü amaçlarla kullanılan bazı sendikaları gerçekten işçi sınıfının ekonomik‐
demokratik mücadelesinin araçları zannediyor ve onlara destek veriyor.
Günümüzde emperyalistlerden aldığı güçle Suriye’yi ve Irak’ı parçalamaya çalışan Kürt milliyetçileri,
bölgemizde emperyalizmin politikasının aletleridir. Türkiye’deki bölücü terör örgütüyle yakından bağlantılı
bu hareketlerin yaşama şansı yoktur. Bazı sendikaların ve diğer bazı demokratik kitle örgütlerinin bu
yenilgiye mahkum girişimlere destek vermesiyse pek akıllı bir davranış değildir.
Suriye’de Kürtleri ölüme sürükleyen, emperyalizm ve PKK’dır. Bu nedenle, Suriye’de yaşanan katliamı
önlemek isteyen bazı sendikaların ve diğer bazı demokratik kitle örgütlerinin karşı çıkması gereken güç,
emperyalizm ve PKK’dır. Suriye’ye geçip gericilerle savaşma cesareti gösteremeyenlerin Türkiye’de
giriştikleri saldırganlıklara ve yağmaya destek veren sendikalar da, ülkemizdeki Kürt kökenli
vatandaşlarımızın acılarını daha da artırmaktadır. Dükkan yakıp yağmalayanlar ancak yağmacı olur; bunları
“devrimci” zannedenler ve bu eylemleri Haziran Başkaldırısına benzetenler ise büyük hata yapmaktadır.
Sendikalar eğer temsil ettikleri kitlenin ve genel olarak işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruyup
geliştireceklerse, bunun yolu, emperyalizmin aleti bölücülerin saldırı ve yağmalarına karşı açık tavır
almaktan geçmektedir.

