
SENDİKALAR VE SİYASİ FAALİYET 

Aydınlık Dergisi, 7 Mart 1999 
Yıldırım Koç 

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinde yıllardır tartışılan ve genel kabul gören bir konu, 
sorunların büyük bir çoğunluğunun çözümünün siyasal alanda olduğu, bu nedenle de sınıfın 
siyasal alandaki faaliyetinin, gücünün ve etkisinin artırılması gerektiğidir.  

Bu konu TÜRK-İŞ içinde özellikle son altı yıldır sürekli gündemdedir. DİSK ve HAK-İŞ’in 
bakışında biraz farklılık söz konusudur. KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen de bu 
konuya biraz farklı yaklaşmaktadır.  

Bu altı yıllık dönemde siyasal faaliyetin ve gücün artırılmasında üç alternatif öne çıktı: Mevcut 
partilerde politika yapmak, bağımsız adayları desteklemek, tüm çalışanları temsil edecek bir 
siyasal parti kurmak.  

İşçiler ve sendikacılar yıllardır mevcut partilerde politika yapıyordu ve yapıyor. Ancak özellikle 
18 Nisan 1999 seçimlerinin ortaya çıkardığı çok açık bir gerçek var. Parlamentoda temsil 
edilme olanağı olan siyasal partiler işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine karşı son derece 
ihtiyatlı bir tavır içinde. İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin bir bütün olarak siyasallaşma 
eğiliminin düşük olduğu dönemlerde, tek tek işçilere ve sendikacılara saflarını açan siyasal 
partiler, son dönemlerde çok olumsuz bir tavra girdiler. 18 Nisan seçimlerinde ANAP, DSP, 
DYP, Fazilet Partisi, CHP, MHP ve BBP’nin milletvekili adayları arasında işçi ve sendikacı 
hemen hemen yoktur. CHP’nin Muğla’da ikinci sırada yer alan Sayın Erol Soğancı, buraya 
bileğinin gücüyle, önseçimle geldi. Sayın Rıdvan Budak’ın DSP’de İstanbul’da birinci sırada 
yer almasının ise, DİSK’in gücünden çok bazı farklı nedenlere bağlı olduğu ileri sürülebilir. 
Siyasal partilerin işçilere ve sendikalara karşı olumsuz tavrı, DİSK ve HAK-İŞ için de 
geçerlidir. Sanıyorum siyasal parti liderlerinin parti içindeki hakimiyetlerini artırma çabalarının 
öne çıktığı bir dönemde, alternatif güç odaklarına dayanabilen sendikacılar pek çekici 
olmamaktadır. Sosyalist partilerin listelerinde çok sayıda işçi adayın olması tabii ki olumlu bir 
durumdur. Bu tavrın, sosyalist partilerin yüzde 10 barajını aştığında da devam edeceğini 
umut ediyorum. Siyasal partilerin 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde işçilere ve sendikacılara 
karşı bu kararlı olumsuz tavrı, siyasal faaliyetin artırılmasında bu seçeneğin önümüzdeki 
dönemde öneminin iyice azalmasına yol açacaktır.  

Bağımsız adaylar 1994 yılında yerel yönetim seçimlerinde bazı yörelerde denendi. Ancak 
başarılı olunamadı. Milletvekili seçimlerinde bağımsız adayların başarılı olma şansı ise daha 
da düşük.  

Bu koşullarda, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin gündeminde tüm çalışanların 
siyasal partisinin örgütlenmesi seçeneği giderek daha da önem kazanacağa benzemektedir. 
Daha önce birçok kez belirttiğim gibi, 1997 yılı Haziran ayında kabul edilen 4277 sayılı Yasa 
ile, sendikaların siyasal faaliyeti üzerindeki yasak ve kısıtlamaların çok büyük bir bölümü 
kaldırılmış, 12 Eylül öncesindekinden daha özgür bir ortam sağlanmıştır.  

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin gündeminde giderek daha önem kazanacak konu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve bağımsızlığı, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti, 
Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi ve parlamenter demokratik düzen 
temelinde, demokratik ulusal devleti güçlendirecek, ulusal çıkarlarımızla sınıf çıkarlarımızı 
bütünleştirecek ve başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanların, emeklilerin, işsizlerin ve 
temel görüşleri paylaşan diğer sınıf ve tabakalardan insanları birleştirecek bir siyasal 
örgütlenmenin demokratik süreçlerle yaratılması olacaktır.  


