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Yıldırım Koç
“Artık sendikacılar beni şaşırtamaz” dediğim her keresinde sendikacılar öyle birşeyler yapıyor ki, “el
insaf, artık bu kadarı da olmaz” diyorum.
Yine şaşkın vaziyetteyim.
40 yılı aşkın süredir sendika belgelerini toplarım, okumaya çalışırım.
Hizmet hareketine mensup olanlar veya Fethullahçı sendikacılar, bir süre önce 20 tane Pak isimli işçi
sendikası kurdu; daha sonra da Aksiyon‐İş Konfederasyonu’nu resmen oluşturdu.
Şeytan dürttü; şu örgütün tüzüğüne bir bakayım, dedim.
Tüzüğün “Konfederasyonun amacı ve ilkeleri” başlıklı 2. maddesi ve “Konfederasyonun görev ve
yetkileri” başlıklı 3. maddeleri tanıdık geldi.
Biraz araştırınca buldum.
Fethullah Cemaati’nin işçi sendikaları konfederasyonunun tüzüğünün bu iki maddesinin büyük bölümü,
DİSK’in halen yürürlükte bulunan tüzüğünden aynen (evet, yanlış okumadınız, aynen) aktarılmış.
Aksiyon‐İş, DİSK Tüzüğünü Kopyalamış
Düşünebiliyor musunuz, Fethullahçılar DİSK’in tüzüğünü kopyalamışlar.
Acaba DİSK’i arayıp izin aldılar mı? Yoksa, “burası Türkiye, nasıl olsa kimse tüzük filan okumuyor, çakan
olmaz” mı dediler?
Türkiye’de yaşamak ne kadar renkli; hiç canınız sıkılmıyor.
Lafı uzatmadan iki tüzüğün bazı maddelerini vereyim. Normal yazılar DİSK’in tüzüğünden, koyu ve italik
yazılar Aksiyon‐İş’in tüzüğünden alınmış. Kopyalananlar çok fazla, ancak bir bölümünü bu yazımda
aktarıyorum. Devamı yarınki yazımda.
“Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,
“4. Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkar.
“Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal
hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş
bir düzeye ulaştırmayı,
“5. Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı
sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını
uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı savunur.
“Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,
“6. Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlar.
“Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile
sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,
“7. Uluslararası sendikal dayanışma içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü
bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli
üzerinde kalıcı sonuçlama ulaşmayı hedefler.
“Çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi
sürekli kılmayı,
“8. Çağdaş ve demokratik yöntemler kullanarak kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi savunur.
“Irk, cins inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında,
ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
“9. Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde,
işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı hedefler.
“Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk
düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.”
“10. Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik
hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını savunur.

