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Yıldırım Koç
Sendikalar çeşit çeşittir. Sarı sendika, çanta sendikası, patron sendikası, ücret sendikası, devlet
sendikası, hizmet sendikası, vb.
Bir de mafya tipi sendikacılık var.
Mafya tipi sendikacılığın dünyada en önemli örneği, ABD’de ve Kanada’da örgütlenen Kamyon Şoförleri
Sendikası idi (International Brotherhood of Teamsters).
JIMMY HOFFA
Jimmy Hoffa’yı duymuş olabilirsiniz. 1992 yılında çevrilen Hoffa filminde Jimmy Hoffa rolünü Jack
Nicholson oynamıştı.
Hoffa dünya sendikacılık tarihinin en önemli mafya tipi sendikacısıdır. 1903 yılında doğdu. Kendisi gibi
rezil bir sendikacı olan Dave Beck’ten genel başkanlığı 1957 yılında devraldı. 1957‐1971 döneminde
Kamyon Şoförleri Sendikası genel başkanlığı yaptı. Bu sendikanın 1957 yılındaki üye sayısı 1,5 milyondu.
Günümüzde 1,3 milyon üyesi var.
Hoffa’nın FBI ajanı olduğu da ileri sürüldü. 1975 yılında kayboldu. Öldürüldüğü sanılıyor.
Kamyon Şoförleri Sendikası, mafyanın, yolsuzlukların, muhaliflere karşı şiddet kullanılmasının,
sendikacıların ahlaksız yaşantısının merkeziydi. Genel merkezleri de “Mermer Saray”dı (“The Marble
Palace”). Ancak mafyalığın gerektirdiği yerde grev bile yaptı.
MAFYA TİPİ SENDİKACILIĞIN ÖZELLİKLERİ
Mafya tipi sendikacılığın özellikleri nelerdir?
Mafyanın tüm özelliklerini bu örgütlerde görebilirsiniz.
Yöneticileri ve tetikçi avukatları çok şık giyinirler. Arkalarında üç beş tane koruma gezer. Altlarında son
model arabalar vardır. Kamyon Şoförleri Sendikası’nın Mermer Sarayı gibi büyük ve gösterişli genel merkez
binaları yapmaya meraklıdırlar. İşçiye yolunacak kaz diye bakarlar.
Mafya tipi sendikanın avukatlarının görevi de “iş bağlamak,” rüşvet dağıtmak, yolsuzlukları örtbas
etmek, mafya mensuplarını hapisten kurtarmak, karanlık işlerde aracılık etmektir.
Sendikada örgüt içi demokrasi söz konusu değildir. Muhalifler, patronlarla görüşülerek işten atılır.
Haddini bilmeyip muhalefeti sürdürenlerin kolu bacağı kırılır, kurşunlanır.
Mafya tipi sendikalar, imzaladıkları toplu iş sözleşmelerini ve faaliyet raporlarını üyelerden ve
kamuoyundan gizlerler. Özellikle mali raporlarına ulaşmak mümkün değildir.
Sendika yöneticilerinin ve hizmetkarlarının ücretleri, yan ödemeleri ve harcırahları son derece
yüksektir. Ancak bunlarla da yetinmezler. Her türlü yolsuzluğu yaparlar. Sendika olanakları akrabalara
peşkeş çekilir. İstihbarat örgütleri de bu yolsuzlukları tespit ettiğinde, karanlık işlerde kullanılan ve
istihbarat örgütlerinin denetimi altında yapılar ortaya çıkar.
Zaten mafyanın genel özelliği de devlet içindeki karanlık güçler tarafından kullanılması, bu kullanma
karşılığında yolsuzluklara ses çıkarılmamasıdır.
Mafya tipi sendika yöneticileri köylü kurnazıdır. Avanta dağıtma işini iyi bilirler. Sendika olanaklarının
küçük bir parçasını işyerlerindeki bazı işçilere de paylaştırırlar. Böylece işyerlerindeki işçileri kontrol
etmede işverenlerin yanı sıra bu yandaş işçilerden de yararlanırlar.
AKILLI İŞVEREN MAFYAYLA ÇALIŞMAZ
Ancak çağdaş ve akıllı bir işveren mafyayla ve mafya tipi sendikalarla çalışmaz. Gün gelir, işçilerin
tepkisini mafya tipi sendikayla kontrol edebilmek mümkün olmaz. İşyerlerinde huzursuzluk had safhaya
çıkar. Mafya tipi sendika işyerinden kovulur. İşyerinde huzur ve üretim isteyen akıllı işverenin yapması
gereken, mafya aracılığıyla işçiyi kontrol edebileceği günlerin geçtiğini anlamasıdır.
ABD’deki Kamyon Şoförleri Sendikası 1991 yılında mafya tipi sendika olmaktan çıktı. Darısı diğer
ülkelerdeki mafya tipi sendikaların başına.

