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Geçenlerde uzun süre Türkiye'de kalmış bir yabancıyla sohbet ediyorduk. Bazı gelişmeleri bir 
türlü anlayamıyordu. Ona, Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmasını anlattım. Daha sonra da, 
Türkiye'de yaşayan herkesin yaşamında bir yada birkaç kez maya çaldığı bir gölün yoğurda 
dönüşmesini yaşadığını söyledim.  
 
Bu konuyu konuşurken, TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Bayram Meral'in bir girişimini biliyordum 
ve bunun, son derece umutsuz bir göle maya çalma çabası olduğunu düşünüyordum. Ama 
göl maya tuttu, yoğurda dönüştü.  
 
Dünyada sendikacılık hareketi çok büyük ve sistemli bir saldırıyla karşı karşıya. Birçok 
ülkede sendikal hak ve özgürlükler geriye götürülüyor. Sendikal hak ihlallerine ilişkin raporlar 
her yıl biraz daha kalınlaşıyor. Bu koşullarda, işverenleri kayıt altına almaya çalışırken, 
Türkiye'de sendikalaşmayı da teşvik eden son derece önemli bir düzenleme Parlamento'da 
kabul edildi. Eğer Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, bu düzenlemeyi başarılı ve etkili 
bir biçimde kullanırsa, bir dönüm noktasından söz etmek abartma olmayacaktır. 
 
İşin diğer ilginç yanı, işçi sınıfının hak alma sürecinin karmaşıklığıdır. 1985 yılında Saçak 
Dergisi'nde ve daha sonra da 11. Tez'de işçi sınıfının hak alma dinamikleri konusunda 
Şehmus Güzel'le sert tartışmalarımız olmuştu. Bu son gelişme, bu tartışmalara da açıklık 
getirecek nitelikte. 
 
TÜRK-İŞ'in laik ve demokratik cumhuriyete ve Türkiye'ye sahip çıkılması çizgisi, 1997 yılının 
ilk aylarında DİSK ve TESK'le, Mayıs ayında da TOBB ve TİSK'le ortak tavrını yarattı. Beşli 
Girişim, Türkiye'nin Refahyol Hükümeti'nden kurtulma sürecinde önemli bir rol oynadı. Daha 
sonra da, Türkiye'deki bazı gelişmelere bağlı olarak, uyuşturucu bağlantılı kapitalizmden 
üretime dönük kapitalizme doğru bir eğilim ortaya çıktı. Bu süreçte, kayıt içindeki sermayedar 
kesimler, esasında bağlantılarının da olduğu kayıt-dışı kesime karşı bir tavır almaya zorlandı. 
Bu arada da, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral, TOBB Başkanı Sayın Fuat Miras'la, 
kayıtdışılığın önlenmesinde sendikalaşmanın da belirleyici katkısının olacağı konusunda bir 
anlaşma sağladı. Sayın Fuat Miras bu görüşünü Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 16 Haziran 
1998 günü yapılan toplantısında dile getirdi. Sayın Başbakan, bu konuda çalışma 
yapılmasını istedi. TÜRK-İŞ hemen hazırladığı bir taslağı Maliye Bakanlığı'na iletti. Bayram 
Meral Parlamento'da bakanlarla ve parti grup başkan vekilleriyle çeşitli görüşmeler yaptı. Bu 
süreci yaşayan biri olarak, yine bir bakraç yoğurdumuzu göle boşu boşuna döktük diye 
düşündüğüm günlerde, gölün yoğurda dönüştüğünü yaşadım.  
 
Vergi reformu yasasının geçici maddesiyle olağanüstü bir düzenleme geliyor.  
 
- Yasanın yayınlandığı tarihten sonraki beş ay içinde, "işe alınan ve fiilen çalışan işçilerden 
sendika üyesi olanların" ücretlerinden 36 ay süreyle kesilen gelir ve damga vergileri, 
kesildikleri tarihten sonraki iki yıl boyunca faizsiz bir biçimde işverenlerce kullanılabilecek ve 
bunlar ikinci yılın sonunda ödenecek.  
- "işe alınan ve fiilen çalışan işçilerden sendika üyesi olanlar"ın sosyal sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı 12 ay süreyle Hazine tarafından karşılanacak. 
- "işe alınan ve fiilen çalışan işçilerden sendika üyesi olanlar"dan ve onlar adına 
işverenlerden zorunlu tasarruf kesintileri üç yıl süreyle yapılmayacak.  
 
Bu düzenleme devlet kesesinden işverenlere önemli bir destek getiriyor. Ancak bu desteğin 
bir bölümü, bu yolla kayıt içine çekilen işverenlerden vergi adı altında geri alınacak. Ayrıca, 



ilk kez işverenlere verilen bir destekte, çalışan işçilerin sendikalaşması bir önkoşul olarak 
gündeme getiriliyor.  
 
Türkiye'de 4,5 milyon kaçak işçi var. Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı'nın girişimleri sonucunda ve Beşli Girişim'de gerçekleştirilen işbirliğinin bir yan 
ürünü olarak, dünyadaki olumsuz gelişimin tümüyle karşıtı bir gelişimle karşı karşıyadır. Bu 
fırsat iyi kullanılırsa, sendikaların üye sayısında önemli bir artış olacaktır. Özellikle bu yeni 
dönemde kaçak işçilikle diğer araçlar da kullanılarak etkili bir biçimde mücadele edilirse, 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 94 sayılı Sözleşmesi ve ilgili Bakanlar Kurulu kararı 
uygulatılırsa ve onaylanmış ILO Sözleşmesi uyarınca bir iş güvencesi sağlanırsa, 
sendikacılık hareketi 1963-64 yıllarındakine benzer bir üye patlaması yaşayacaktır. Ancak, 
bunlar yapılmazsa, işyerlerinde işverenlerin denetiminde korsan sendikalar türeyecektir. 
 
Türkiye çok renkli bir ülke. Bu son süreci yaşayan biri olarak, Nasrettin Hoca'nın göle maya 
çalma öyküsünün Anadolu topraklarında niçin ve nasıl yüzlerce yıl yaşadığını daha iyi 
anlıyorum.  
 


