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Yıldırım Koç
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinde ilk cemaat sendikalarını kurma onuru Hizmet
hareketine veya kamuoyunda daha yaygın bilindiği biçimiyle, F‐tipi örgütlenmeye veya Fethullahçılara
ait.
Hizmet hareketi güçlü bir sermaye grubuna dayanıyor. Bu sermayedarlar, AKP iktidarı döneminde
küçümsenmeyecek bir sermaye birikimi gerçekleştirdiler ve günümüzde TUSKON içinde örgütlü
durumdalar. Yüzlerce derneğin üst örgütü konumundaki TUSKON şemsiyesi altındaki işverenlerin
işyerlerinde çalışan işçi sayısı herhalde yüzbinleri buluyordur.
Hizmet hareketi önce kamu çalışanlarını örgütledi ve konfederasyon olarak Cihan‐Sen’i kurdu.
Daha sonra da 20 tane işçi sendikası ve ardından onların üst örgütü olarak Aksiyon‐İş’i oluşturdu.
“Mücahitlerin müteahhitleşmesi” temelinde güçlü bir sermayedar tabanına dayalı Hizmet
hareketinin işçi sendikalarındaki anlayışı, sermayeye karşı işçinin çıkarının korunması olamaz.

38 Yıl Önceki Hak‐İş Deneyimi
Siyasal İslamcıların bu konudaki sıkıntıları, 1976 yılında Hak‐İş’in kurulması sürecinde yaşanmıştı.
HAK‐İŞ'in Kuruluş Beyannamesi'nde şöyle deniliyordu (HAK‐İŞ, Kuruluş Beyannamesi, Ankara, 1976):
"İşçimize huzur ve saadet getirilmelidir. Huzur ve saadet iş barışının, işçi işveren ahenginin ve ücret
dengesinin hak ve hakikata uygun biçimde düzenlenmesi ile mümkündür. Hak‐İş bu konuda da
hassasiyet gösterecektir. (...) Hak‐İş Hak yolda işçinin de, işverenin de hakkının çiğnenmesine
müsaade etmiyecektir. İşverenin de işçilerimiz sırtından aşırı kazanç teminine imkan vermiyecektir."
(s.14) "Hak‐İş işçi ve işverenin hakkını hak terazisinde tartacak, korkmadan, yılmadan haklı olana
hakkını teslim edecektir." (s.16)
2 Kasım 1976 günü yapılan basın toplantısında, Hak‐İş Genel Sekreteri Zübeyir Yetik, Türkiye'de
işçi sınıfının olmadığını, Türk tarihinde sınıflar olmadığını, sınıf kavramının batı ideolojilerinin eseri
olduğunu" söylüyordu. (ANKA Haber Bülteni, 4.11.1976)

Hizmet Hareketi’nin Sendikalarının Anlayışı
Hizmet hareketinin kurduğu sendikaların tüzüklerinde de aynı hava var.
Ancak 1976 yılında İslamcı kesimler henüz esnaftı ve mücahitti. Günümüzde İslamcı kesimler
sermayedardır.
Zaten Hak‐İş’in ilk baştaki çizgisinin başarısızlığı, Hak‐İş’in politikalarının zaman içinde
değiştirilmesine yol açmıştı. Ayrıca 1976 yılının ekonomik koşulları günümüzdekilerden çok rahattı.
Hizmet hareketinin Pak Maden‐İş, Pak İnşaat‐İş, Pak Tekstil‐İş, Pak Metal‐İş, Pak Hizmet‐İş
sendikalarının tüzüklerinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır. Diğer 15 sendikanın tüzüğü de
herhalde aynıdır.
“19. Sendika, işçinin kapasitesini aşan iş yüküne karşı olmakla, işçi işveren hakları arasındaki
dengeyi mülayemetle korumayı ilke kabul eder.” (mülâyemet: yumuşak huylu, Y.K.)
“24. Sendika, emek ile sermayeyi ruh ve ceset gibi bir bütün kabul eder. Ruhu, yani emeği asıl,
cesedi, yani sermayeyi ona bağlı değerlendirir. Fakat bu yaklaşımda emeği putlaştırmayı kabul
etmez.”
“25. Sendika, bir yandan çalışmanın alkışlanmasını, diğer taraftan işverenin hakkının ve iş
hukukunun çiğnenmemesini savunur.
“26. İşçinin işine bağlılıkla ve tüm kabiliyetlerini harcayarak yapmasını, işverenin ise işçiye
hizmetinin karşılığını tam olarak ve zamanında ödemesini benimser.
“28. Sendika, işçinin hakkını teri kurumadan almasını ama aynı zamanda bulunduğu tezgahı
çalıştırıp işinin hakkını vererek tamamlamasını ve işverenin de hakkını gözetmesini ister.”
Bu anlayışla günümüzde sendikacılık yapılamaz. Göreceğiz.

