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10 EKİM'İ 
UNUTMAYACAĞIZ!
BARIŞ VE 
DEMOKRASİ EMEK 
İSTER!

DİSK YÖNETİM KURULU

Bilim insanlarına, bu ülkenin aydınlarına, 
emeğin, yaşamın ve barışın akademis-
yenlerine yönelik yoğun ve hukuksuz bir 
saldırının yaşandığı bir dönemde DİSK-
AR’ın yeni sayısına katkıda bulunan tüm 
dostlarımızın emeklerini ve yüreklerini 
selamlıyoruz. 

DİSK-AR’ın bu sayısı aynı zamanda DİSK-
KESK-TMMOB-TTB tarafından düzenlenen 
Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşa-
nan katliamının ardından çıkan ilk sayı.

Cumhuriyet tarihinin bu en kanlı saldı-
rısında yitirdiklerimizi anarken 10 Ekim 
2015’te Ankara’da bomba sesleriyle du-
yulmaz kılınmak istenen sözümüzü bir 
kez daha hatırlatmak isteriz. 10 Ekim 2015 
Emek-Barış-Demokrasi mitinginde DİSK 
Yönetim Kurulu adına yapılması planla-
nan konuşma şu ifadelerle başlıyordu:  

“Patronların, sermayenin, sarayın iktidarı 
yıkılacak, emek kazanacak! 

14 yılda 17 binin üstünde işçi iş cinayet-
lerinde yaşamını yitirdi. Bir yılda ölen işçi 
sayısı 2 katına çıktı. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği önlemleri alınmadığı için 17 binin 
üzerinde kardeşimiz ölürken onlar gemi-
cik sahibi oldu, saray sahibi oldu. 

14 yılda taşeron işçi sayısı 9 kat arttı. İşçiler 
köleliğe, açlığa mahkûm edildi. Her seçim-
de taşeron işçilerinin umutlarını sömürdü-

İşçi sınıfının barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Çünkü 
savaşlar ve çatışmaların bedelini işçiler, emekçiler, 

yoksullar öder. Çünkü savaşlarda işçilerin, 
emekçilerin, yoksulların çocukları ölür.
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ler, her seçimden sonra “durmak 
yok, köleliğe devam” dediler. 

14 yılda milyarder sayısı 14 kat 
artarken, emeğin milli gelirden 
aldığı pay %40’tan %30 düştü. 
Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa 
birincisi oldu. 

14 yıl yeter! Yetti artık! İşçilere 
açlık, yoksulluk ve ölümden baş-
ka bir şey getirmeyen bu düze-
ne son darbeyi, bu alandakiler 
vuracak, işçiler vuracak, emek 
vuracak! Saray yenilecek emek 
kazanacak!”

Evet, bu sözlerimizi bastırmak 
üzere patlatılan bombalar, emek, 
barış ve demokrasi mücadelesi-
nin ne kadar da iç içe olduğunu 
bize daima hatırlatacak. 

Sermaye sınıfları için “barış ve 
demokrasi” kavramları tamamen 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
içeriklendirilir ve değerlendirilir. 
Yeri geldiğinde bu kavramlara 
sığınsalar da, kapitalist toplum-
larda savaşların ve en temel de-

mokratik hakların askıya alındığı 

dönemlerin arkasında daima ser-

mayenin çıkarları vardır. İşçi sınıfı 

açısından ise barış ve demokrasi 

hava gibi su gibi bir ihtiyaçtır ve 

kendi sınıfsal ihtiyaçları çerçeve-

sinde içerik kazanır. Barışı ve de-

mokrasiyi savunmak emeği sa-

vunmanın ayrılmaz bir parçasıdır. 

İşçi sınıfının barışa ve kardeşli-

ğe ihtiyacı var. Çünkü savaşlar 

ve çatışmaların bedelini işçiler, 

emekçiler, yoksullar öder. Çünkü 

savaşlarda işçilerin, emekçilerin, 

yoksulların çocukları ölür. Çünkü 

savaş ve çatışma ortamında kay-

naklar, ekmek için, aş için, iş için 

değil silah tüccarları için harcanır.  

Çünkü savaşlarda ve çatışma-

larda işçi sınıfı birbirine düşman 

edilir. Savaşlarda işçi sınıfının bir-

liği, bütünlüğü parçalanır. Barışın, 

kardeşliğin olmadığı yerde işçi 

sınıfı bölünür, parçalanır. İşçi sı-

nıfının birliğinin sağlanmadığı her 

koşulda sermaye kazanır. 
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Savaşların bir kaybedeni olduğu 
gibi bir de kazananı vardır. Bugün 
ABD ve İngiltere başta olmak üze-
re emperyalist güçler, silah üre-
timinde rekor üzerine rekor kır-
maktadır. Bu silahları alanlar ise 
başta Türkiye olmak üzere Orta-
doğu ülkeleridir. Stockholm Ulus-
lararası Barış Araştırmaları Ensti-
tüsü verilerine göre Türkiye 2014 
yılında 22,6 milyar dolarlık askeri 
harcama yapmıştır. 2016 bütçesi-
nin en az %11’i “savunma ve gü-
venlik” harcamalarına ayrılmıştır. 
İşçilerin alın terinin, emeğinin ese-
ri olan bu kaynaklarla fabrikalar, 
hastaneler, okullar yapılabilirdi. 

Evet; işçi sınıfının barışa ve kar-
deşliğe ihtiyacı var. Öte yandan 
barışın ve kardeşliğin de işçi sı-
nıfına ihtiyacı var. DİSK sınıf mü-
cadelesi veren bir örgüttür. Di-
li, inancı, cinsiyeti, rengi, kökeni 
ne olursa olsun tüm işçiler eko-
nomik-demokratik-sosyal hakla-
rı için DİSK’te buluşuyor. Doğuda-
ki işçi Batıdakini, Kuzeydeki işçi 
Güneydekini sınıf mücadelesinde 
tanıyor. Eğitimlerde, grevlerde, 
direniş çadırlarında, mitinglerde 
tanışıyorlar. Kol kola, omuz omu-
za hem halay çekiyor hem de ho-
rona duruyorlar. İşte bu nedenle 
biz DİSK olarak, “barış ve kardeş-
lik emek ister” diyoruz. İşçilerin 
birliği olmadan halkların kardeş-
liği, halkların kardeşliği olmadan 
işçilerin birliği olmaz. 

İşçi sınıfının barış ve kardeşliğe 
olduğu gibi demokrasiye de ih-

tiyacı var. Demokrasinin tüm kı-
rıntılarının ayaklar altına alındığı, 
un ufak edildiği bir süreçte, ör-
gütlenme hakkı, düşünme ve ifa-
de özgürlüğü, toplantı ve gösteri 
hakkı, grev hakkı, defalarca ayak-
lar altına alındı, alınmaya devam 
ediyor. Memlekette “demokrasi” 
adına bir tek “oy hakkı” kalmıştı. 
Bunun da bir hak olmaktan çık-
maya başladığını 7 Haziran se-
çimlerinin ardından gördük. 70 
milyonun ortaya koyduğu iradeyi 
birisi beğenmedi diye serbest se-
çimlerin yerini “biz kazanana ka-
dar seçim” sistemi aldı. Seçimden 
önce çıkarılan İç Güvenlik Yasası 
ile adı konulmamış bir sıkıyöne-
tim ilan edildi. Tüm halk savcı ta-
limatı, hâkim kararına bile ihtiyaç 
duymadan makul şüpheli oldu. 
Grev çadırları açanlar, sokağa çı-
kıp demokratik taleplerini dile 
getirenler potansiyel suçlu mua-
melesi gördü. Halkın değil iktida-
rın güvenliğini esas alan bir polis 
teşkilatı yaratıldı. Ülkemiz açık 
bir cezaevine dönüştürüldü ve 
saraydaki sıkıyönetim komutanı 
bu açık cezaevini tek başına yö-
netmeye başladı. 

Grevlerin “iç güvenlik” tehdidi 
olarak görüldüğü, işçilerin her 
türlü hak aramasının baskı altına 
alındığı, 1 Mayıs’ın nerede kutla-
nacağı konusunda bile -mahke-
me kararlarına rağmen- işçilere 
söz hakkı tanınmayan bir ülkede 
demokrasi mücadelesi işçi sını-
fının bir görevidir. Unutulmasın 
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ki, demokrasinin olmadığı yerde 
emeğin hakları gelişmez. Ancak 
yine unutulmasın ki demokrasi-
ye gerçek içeriğini kazandıracak 
olan yine işçi sınıfının mücade-
lesi ve örgütlü gücüdür. Bir ülke-
de işçi sınıfı ne kadar örgütlü ve 
güçlü ise demokratik kazanımlar 
o kadar fazladır. Bu nedenle en 
ufak bir demokratik gelişme için 
bile işçi sınıfına ihtiyacı vardır. 

İşçi sınıfının sadece barışa, kar-
deşliğe ve demokrasiye değil, 
bağımsızlığa, laikliğe, sosyal hak-
lara ve adalete de ihtiyacı var. 
Bağımsızlığın olmadığı yerde söz 
hakkınız olmaz. Laikliğin olmadığı 
yerde işçiler yaşadıklarına “ka-
der” deyip, “fıtrat” deyip boyun 
eğerler. Sosyal hakların boşalttı-
ğı yeri “sadaka” doldurur, işçinin 
hakkı olanı gasp edip emeğin ka-
derini “patronun himmeti”ne bı-
rakırlar. Adaletin olmadığı yerde, 
kâğıt üzerinde yazılı haklarımıza 

el uzatırlar, mahkeme kararlarını 
bile tanımazlar. 

Kısacası, barış ve kardeşlikten 
demokrasiye, bağımsızlıktan la-
ikliğe, sosyal haklardan adalete 
Türkiye’nin tüm temel sorunları 
özünde işçi sınıfının sorunlarıdır. 
Türkiye’nin işçi sınıfının değiştiri-
ci, dönüştürücü, devrimci gücüne 
ihtiyacı vardır. Bu gücün kendini 
var edeceği en uygun adres, hiç 
kuşku yok ki, kurulduğu günden 
bugüne sermayeye ve sermaye 
politikalarına karşı işçi sınıfının 
yanıtı olarak kendini var eden 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’dur. 

DİSK-AR dergimizin yeni sayı-
sında emeği geçenleri, 10 Ekim 
mitinginde yapılamayan konuş-
manın son cümleleri ile selamlı-
yoruz: “Emek-Barış ve Demokrasi 
için “Yaşasın işçilerin birliği, yaşa-
sın halkların kardeşliği”!  



EDİTÖR’DEN... “Türkiye giderek Pakistanlaşıyor”. Son yıl-
larda sıkça dile getirilen bu gözlem, Hazi-
ran seçimlerinden bu yana kent merkez-
lerindeki intihar saldırıları, bu saldırılarda 
hayatını kaybeden 220’nin üzerinde kişi 
ve yüzlerce yaralı, 59 ilde ilan edilen 
OHAL, 350 bini aşkın iç göçmen, harabe-
ye dönüşmüş kasabalarda sayısı binlerle 
ifade edilen can kayıpları düşünüldüğün-
de somut bir gerçekliğe de tekabül edi-
yor. Kamusal düzenin artık sadece açık 
şiddet, baskı, keyfi yargılama-cezalandır-
ma ve sansüre dayandırıldığı, farklı etnik 
gruplara, dini aidiyetlere ve farklı yaşam 
tarzlarına sahip toplumsal yapının hızla 
dağıtılıp tekleştirilmeye çalışıldığı bir sü-
reçten geçiyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet 
ve demokrasi gibi temel politik değerleri 
ayaklar altına alan bu süreç çocuk istis-
marı, tecavüz, kadın düşmanlığı, yağma 
ve hırsızlık gibi suçları da sistematik hale 
getirerek besliyor ve bir toplum hayatını 
mümkün kılabilecek bütün insani norm-
ları hızla parçalıyor. 

Bu koşullar altında DİSK-AR’ın 5. sayı-
sında “Sendikal Mücadelede Politikalar 
ve Tartışmalar”a odaklandık. Bu temayı 
gündeme almamızın nedeni geçtiğimiz 
yıl metal sektöründe yaşanan işçi müca-
delelerinden hareketle “sendikal müca-
dele” olanaklarını tartışmaktı. Ancak, bu 
sayıyı planladığımız süre içinde çıkarma-

Bu sayımızı gerek dünyada gerekse de 
Türkiye’de işçi hareketini ve sendikal 

mücadeleyi mevcut durum ve olanaklar 
bakımından düşünmeye davet eden 

tartışmalara ayırdık.



mız mümkün olamadı ve dergi-
mizin çıkış dönemi işçi sınıfını da 
çeşitli biçimlerde etkileyen savaş 
ve çatışma sürecine denk düştü. 

Tarihsel ve güncel tecrübelerle 
de biliyoruz ki, savaşın ve etnik/
mezhepsel boğazlaşmanın yarat-
tığı ortamlar, emekçilerin maddi 
yaşam koşullarını doğrudan dü-
zenleyen yasal, politik müda-
haleleri hem görünmez hem de 
algılanamaz hale getirir. Nitekim 
içinden geçtiğimiz dönem aynı 
zamanda, emekçilerin hayatını 
bütünüyle güvencesizliğe ve kö-
leliğe mahkûm edecek olan ki-
ralık işçiliği yasalaştırma, kıdem 
tazminatını ortadan kaldırma, 
taşeronlaşmayı daha da olumsuz 
bir istihdam biçimi ile sürdürme, 
kamu personel rejiminde değişik-
likler ile iş güvencesini kaldırma 
ve Avrupa Birliği’yle imzalanan 
göçmenlerin iadesi anlaşmasıyla 
mültecileri ucuz ve güvencesiz 

işgücü olarak kullanma ve yerli 
işgücünü daha da ucuzlatma gibi 
sermayenin işçi sınıfına saldırı-
larının arttığı bir süreci içeriyor. 
Geçmişte olduğu gibi, bugün de 
savaşların ve etnik/mezhepsel 
boğazlaşmaların yarattığı insani 
yıkım, sermayenin kazancı ola-
rak yükseliyor. Bunun anlamı, 
işçilerin hangi etnik kimlikten, 
mezhepten, cinsiyetten olursa 
olsun, bir sınıf olarak kaybeden 
taraf haline gelmesidir. Dolayı-
sıyla bu akıbete karşı işçilerin 
birliğinin ve sendikal mücadele-
nin mevcut durumu ile olanak-
larını yeniden düşünmeye duy-
duğumuz ihtiyaç bugün daha 
da artmış durumda. Çünkü işçi 
hareketinin birliği ve mücadelesi, 
siyaseti yeniden sınıf temelinde 
saflaştırır ve ancak bu saflaşma 
insanın ve doğanın yıkımından, 
savaş ve talandan beslenen ser-
mayeye karşı emekçilerin kader 
ortaklığını inşa ederek eşit ve 7

Tarihsel 

ve güncel 

tecrübelerle 

de biliyoruz 

ki, savaşın 

ve etnik/

mezhepsel 

boğazlaşma-

nın yarattığı 

ortamlar, 

emekçilerin 

maddi yaşam 

koşullarını 

doğrudan 

düzenleyen 

yasal, politik 

müdahaleleri 

hem görün-

mez hem de 

algılanamaz 

hale getirir. 



özgür bir temelde bir arada ya-
şama arzusunu tarihsel olarak 
mümkün hale getirebilir.

Bu sayının “konjonktür analizin-
de”, Kurtar Tanyılmaz, Pakis-
tanlaşma sürecinin arka planını, 
dünya ve Türkiye sahnesinde 
cereyan eden gelişmelerle gözler 
önüne seriyor. Tanyılmaz, dünya 
ekonomisinin bugün 2008’den 
daha kötü bir krize doğru evrildi-
ğini verilerle ortaya koyarak işçi 
sınıfının, gerek uluslararası ge-
rekse de ulusal ölçeklerde istih-
dam, ücretler ve çalışma koşulları 
bakımından sermayenin saldırısı-
na giderek ağırlaşan biçimlerde 
maruz kalacağını gösteriyor. Kriz 
koşullarının ve emperyalist dev-
letlerin kendi aralarındaki çıkar 
çatışmasının, insanlığı bir kere 
daha dünya savaşının eşiğine ge-
tirdiğine dikkat çeken Tanyılmaz, 
Türkiye’de de burjuvazi ve siyasi 
iktidarın bu çıkar çatışmasından 
pay alma teşebbüsüyle bir sıcak 
savaşa sürüklenme potansiye-
linin büyüdüğünü vurguluyor. 
Tanyılmaz’a göre, gelecek için 
umut verici biricik gelişme ise, 
Türkiye’de metal işçileri örneğin-
de olduğu gibi, birçok ülkede işçi 
hareketinin mücadele bayrağını 
yükseltmesinde yatıyor, dolayı-
sıyla, kapitalistlerin ekonomik 
kriz ve savaşların bedelini yine 
emekçilere ödetmeye kalkışma 
eğilimi karşısında, işçi sınıfının 
etnik ve mezhepsel temelde bir 
kutuplaşmaya karşı mücadele 

etmesi gerekiyor. 

Gerek dünyada gerekse de 
Türkiye’de işçi hareketini ve sen-
dikal mücadeleyi mevcut durum 
ve olanaklar bakımından düşün-
meye davet eden incelemelerin 
ilk kısmını ise, “sendikal hareket-
te kriz” ve “yeni” arayışlar teması 
oluşturuyor.

Can Şafak, “Bugünden Yarına 
Türkiye’de Sendikalar” başlıklı 
yazısına, işçi hak ve özgürlükleri-
ne karşı kökleri 12 Eylül faşizmine 
uzanan neoliberal saldırının en 
büyük hamlelerinin AKP iktidar-
ları döneminde gerçekleştirildiği 
tespitiyle başlıyor. Şafak, sendi-
kal mücadeleye dönük saldırıları 
ve bunun işçi hareketi bakımın-
dan yarattığı sonuçları, özellikle 
Türk-İş ve DİSK örneğinde, her 
iki konfederasyonun yakın kısa 
tarihini de içerecek biçimde ele 
alıyor. Sendikaların hem emekçi-
lerin taleplerine sahip çıkma hem 
de ülkenin siyasi gündeminde et-
kin olabilme imkânlarını yitirerek 
işlevsizleştirilmesine karşı yeni 
bir sendikal mücadele anlayışının 
geliştirilmesi gerektiğini savunan 
Şafak, bu bakımdan ‘sendikal 
hareketin birliği’ ve ‘sendikal de-
mokrasi’ ilkelerini yeniden tartış-
maya açıyor.   

Y. Doğan Çetinkaya ise, “Sen-
dikal Harekette ‘Yeni’ Arayışlar” 
başlıklı yazısında, uzunca bir sü-
redir sendikal krize ilişkin tartış-
malarda kapitalizmin yarattığı 8



yapısal koşullara yapılan vurgu-
yu siyasal öznenin inşası proble-
mine taşıyor. Kapitalizmin neden 
olduğu yapısal tahribata karşı 
dünyada yeterince kendiliğinden 
isyan, ayaklanma ve çeşitli sınıf 
reflekslerinin ortaya çıktığını be-
lirten Çetinkaya, bu kalkışmala-
rın politik bir iddia ve programa 
sahip siyasal öznenin yokluğu 
nedeniyle sonuca ulaşamadığını 
ileri sürüyor. Çetinkaya, sendikal 
krize karşı geliştirilen yeni örgüt-
lenme çabalarını ve bu modelle-
rin neden yeterince başarılı ola-
madığını tartışarak, işçileri kendi 
kaderinin sahibi ve öznesi yapa-
cak mekanizmalara ilişkin öngö-
rülerde bulunuyor. 

Ceyhun Güler ise, “Emeğin Ör-
gütlülük Mücadelesine Dair Tar-
tışmalar, Eğilimler ve Söylemler” 
başlıklı yazısında yakın dönemde 
sendikal hareket ve örgütlenme 
konusunda geliştirilen uluslarara-
sı deneyimleri ve tartışmaları in-
celiyor. Bu inceleme aynı zaman-
da sendikasız emekçi kesimlerin 
örgütlenme ve hak mücadelele-
rine ilişkin yeni alternatifleri de 
içeriyor. 

İşçi sınıfı ve sendikal mücadele 
temamızın ikinci ana kısmını, Ey-
lül 2015’te düzenlenen 10. KA-
RABURUN BİLİM KONGRESİ’nde 
gerçekleştirdiğimiz “Metal Fırtı-
nasının Işığında İşçi Sınıfı ve Sen-
dikal Hareket” başlıklı DİSK-AR 
OTURUMU’nun tartışmaları oluş-
turuyor.  Birleşik Metal-İş Sen-

dikası uzmanı İrfan Kaygısız’ın 
başkanlık ettiği oturumun katı-
lımcıları, Birleşik Metal-İş Sendi-
kası Genel Sekreteri Özkan Atar, 
emek çalışmaları alanına yaptık-
ları katkılarla yakından tanıdığı-
mız hocalarımız Hakan Koçak, 
Levent Dölek ve Yüksel Akkaya 
idi. Metal işkolunda, 2015 yılının 
bahar aylarında başlayan ve 49 
işyerinden yaklaşık 50 bin işçinin 
çeşitli eylem biçimleriyle katıldığı 
mücadeleyi ayrıntılarıyla ele alan 
katılımcılar, izleyenlerin soru ve 
görüşleriyle zengin bir tartışma 
ortamı yarattılar.  

Atar, konuşmasında, metal mü-
cadele sürecini kronolojik olarak 
bütün detaylarıyla ortaya koya-
rak, her ne kadar bütün fabrika-
larda aynı kazanımlarla sonuç-
lanmasa da, Türkiye işçi sınıfının 
lokomotifi olan metal işçilerinin, 
artık dayatmalara boyun eğme-
yeceklerini ve tarihsel birikim-
leriyle birlikte sermayeye karşı 
mücadelelerini daha da ileriye 
taşıyacaklarını gösterdiğini be-
lirtiyor. Bu süreçten alınan güçle 
Birleşik Metal İş’in önümüzdeki 
TİS ve mücadele dönemine daha 
güçlü hazırlanacağını ifade ediyor. 

Konuşmasında metal sektörün-
deki mücadele sürecini neden-
lerini ve sonuçları ayrıntılı bir şe-
kilde değerlendiren Dölek ise, bu 
süreci bir grev dalgası olarak ni-
telendiriyor ve bu grev dalgasının 
Türkiye’de mücadeleci bir işçi sı-
nıfı potansiyeli ve gücünün mev- 9



cudiyetini gösterdiğine, bundan 
sonra herkese, özellikle de DİSK 
ve Birleşik Metal-İş’e büyük gö-
revler düştüğüne dikkat çekiyor.

Metal sektöründe işçi müca-
delesinin tarihsel geçmişine de 
değinerek bugünkü mücadele 
sürecini değerlendiren Koçak, 
Türkiye’de “grev ertelemeleri” 
adı altında fiili olarak neredeyse 
ortadan kaldırılmış olan grev ve 
benzeri mücadele araçlarının işçi-
ler tarafından yine fiili olarak nasıl 
hayata geçirilmiş olduğunu tartı-
şıyor. Koçak, bu süreçte ortaya 
çıkan konsey/komite deneyimle-
rinin taşıdığı işçi enerjini içerecek 
biçimde bir sendikal örgütlenme 
geliştirmenin işçi sınıfının önünü 
açacağını vurguluyor.

Akkaya ise, günümüzde fabrika 
rejiminin hegemonik-despotik 
özellikler taşıdığını ve bu yeni 
durumun yeni bir sendikacılığı 
çağırdığını belirterek, yeni fabrika 
rejimi eğer yeni sendikal politika-
yı çağırıyorsa, sendikal politikala-
rın da gözden geçirilmesi gerekti-
ğini tartışıyor. 

Metal direnişi dosyamız Metin 
Özuğurlu ve Onur Can Taştan’a 
ait iki önemli katkıyla devam 
ediyor. Özuğurlu, “Otomotiv Ey-
lemlerinden Sendikalar İçin Not-
lar” başlıklı yazısında, 1980 askeri 
darbesinden sonra şekillenen en-
düstri sistemi ilişkileri içinde sen-
dikaların durumunu ele alarak, 
metal direnişinin öğrettiği dersler 

ışığında, sendikacılık hareketinin 
günümüzde artık nasıl bir yol 
ayrımına gelmiş olduğunu tartışı-
yor. Neoliberal sermaye strateji-
sinin, ‘sarı sendikacılık’ sınırlarını 
bile aşacak ölçüde sendikaların 
‘sendika’ olma vasfını sonlan-
dırmaya dayandığını ileri süren 
Özuğurlu, bu koşullarda, sendika-
ların, sermayenin aparatı değil bir 
işçi örgütü olmaya devam edebil-
meleri için neler yapılabileceğine 
dikkat çekiyor. 

Taştan ise, “2015 Metal Direnişi 
Üzerine Tarihsel Bir Bakış” başlıklı 
yazısında, günümüzü anlayabil-
mek için sektörün yarım asırlık 
mücadele tarihini inceliyor. Kök-
leri 1950’lere uzanan bu incele-
me, metal işçilerinin mücadele-
sine neden olan koşulların tek 
tek fabrikalardaki özel olumsuz-
luklarla değil, sermayenin işçi 
hareketine karşı uzun erimli stra-
tejisine dayalı olarak, bütün bir 
sektör düzeyinde organize edilen 
çalışma düzeni ve endüstri iliş-
kileri sistemiyle ilişkili olduğunu 
ileri sürüyor. Bu gerçek, Taştan’a 
göre, sadece işyerinde değil sek-
tör düzeyinde güçlü bir sendikal 
örgütlenme yaratmanın önemine 
işaret ediyor. 

İşçi sınıfının bileşik hareketini 
yaratmak ve güçlü bir sendi-
kal irade geliştirebilmek aynı 
zamanda, emekçiler arasında-
ki bölünmeler ve eşitsizliklerle 
mücadele etmeyi gerektiriyor. 
Betül Urhan, Tevfik Güneş ve 10



Aslı Güneş, sırasıyla cinsiyetçilik, 
güvencesizlik ve etnik ayrımcılık 
temaları etrafında, bizleri, işçi sı-
nıfının kendi iç bölünmeleri hak-
kında düşünmeye davet ediyor. 
Urhan, 2014 yılında işçi sendika-
larını ve üst örgütlerini kapsayan 
bir alan araştırmasının bulguları-
na dayanarak, ataerkil zihniyet 
ve toplumsal cinsiyete ilişkin 
ideolojik önkabullerin sendikal 
örgütlenmeyi nasıl etkilediğini 
tartışıyor. Tevfik Güneş ise, ser-
maye sınıfının aşırı birikimine ze-
min oluşturan taşeron, esnek ve 
güvencesiz üretim yapısını işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ekseninde 
ele alarak, sendikal örgütlen-
menin bu alandaki sorunlarına 
dikkat çekiyor. Son olarak, Aslı 
Güneş, Türkiye’de 10 ilde tekstil, 
petrokimya, metal, gıda ve inşa-
at işkollarında işçilerle yüzyüze 
yapılan görüşmelere dayanarak, 
ayrımcılık ve milliyetçiliğin hem 
emekçiler arasında hem de çalış-
ma hayatında nasıl tezahür etti-
ğine odaklanıyor. 

Son olarak, Aytül Fırat, Barış 
İçin Akademisyenler’in “Bu Suça 
Ortak Olmayacağız” bildirisi üze-
rinden “Barış İstemek Bir Ülkede 
Neden Suçtur?” sorusunu soruyor 
ve iktidarların özellikle siyasal/
toplumsal gerilimlerin yüksek 
olduğu dönemlerde, muhalifleri 
susturma ve cezalandırma ama-
cıyla baskı araçlarını nasıl geniş-
lettiklerini tarihsel örneklerle or-
taya koyuyor.

DİSK-AR’ın klasiklerin biri haline 

gelen işçi eylemlerinin sayısal 

olarak değerlendirilmesi, bu sayı-

da da devam ediyor. İrfan Kay-

gısız, hem 2015 yılında Türkiye 

genelinde meydana gelen işçi 

eylemlerinin sayısal dökümünü 

yer, neden, biçim gibi unsurları 

da içermiş olarak sunuyor, hem 

de 2015 yılına ait işçi eylemleri-

ni DİSK-Ar’ın daha önceki sayı-

larında yayınlanmış olan 2013 

ve 2014 yıllarıyla karşılaştırıyor. 

Kaygısız ayrıca, “Metal Fırtınaya 

Kapılan İşyerleri” başlığında me-

tal sektöründe eylemlere katılan 

işyerlerinin listesi ile bu işyerle-

rinde çalışanlara ilişkin verileri 

derleyerek önemli bir katkı daha 

sunuyor.  

Gencer Çakır dergimizin bu sa-

yısında, Y. Doğan Çetinkaya ve 

Mehmet Ö. Alkan tarafından 

derlenen ve Tarih Vakfı Yurt Ya-

yınları tarafından 2015 yılında 

basılan Tanzimat’tan Günümüze 

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi (1839-

2014) isimli kitabı, özellikle emek 

tarihine dönük metodolojik tar-

tışmalar ekseninde sorgulayarak 

tanıtıyor.

DİSK-AR’ın bir başka klasiği olan, 

“Emek Çalışmaları” bölümümüz 

ise, Merve Menekşe Özer ve Aslı 

Kayhan’ın titizlikle hazırladıkları 

Haziran 2015-Mart 2016 döne-

mine ait emekle ilgili kitapları ve 

tezleri listeliyor. 11

İşçi sınıfının 

bileşik hare-

ketini yarat-

mak ve güçlü 

bir sendikal 

irade geliş-

tirebilmek 

aynı zamanda, 

emekçiler 

arasındaki 
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mücadele 

etmeyi gerek-

tiriyor. 



Dünya ekonomisi, özellikle 2008 finan-
sal çöküşünden bu yana küresel çapta 
bir uzun depresyon eğiliminin etkisi al-
tında bulunuyor. Ancak bazı iktisatçılar 
tarafından “yüzyılda bir olan durgun-
luk” diye tanımlanan bu eğilim her bir 
evrede farklılaşan dinamiklerle ve farklı 
bölgelerde yoğunlaşarak açığa çıkıyor. 
Halen bu uzun durgunluk döneminin 
yeni bir evresinden geçiyoruz. İlk evre-
yi, ABD’de 2008’de başlayan, finansal 
sistemin çökmesiyle ve firma iflaslarıyla 
küresel çapta etkileri olan finansal kriz 
oluşturuyordu. İkinci evre ise 2010’dan 
sonra, Avrupa ekonomilerinin bir bütün 
olarak durgunluğa sürüklenmesiyle or-
taya çıktı. 2013’e kadar süren bu evrede 
aralarında Türkiye’nin de olduğu “yükse-
len piyasalar” olarak kodlanan ülkelerde 
yüksek büyüme rakamları görülüyordu. 
Bunun nedeni merkez ülkelerde faizlerin 
sınırlanması sonucu getiri arayışına gi-
ren büyük fonların Türkiye’nin de dahil 
olduğu “yükselen piyasalar”a akmasıydı. 
2013’ten itibaren küresel krizin üçüncü 
aşamasından geçiyoruz. 

Özellikle 2015 yılından itibaren dünya 
ekonomik krizinin daha da derinleştiği 
bu üçüncü evrenin ayırt edici özelliği, 
bu sefer “yükselen piyasaların” çöküşün 
eşiğinde olmasıdır. Dünya kapitalizminin 
“büyük durgunluğu” nispeten daha az 

DÜNYA EKONOMİSİ 
YENİDEN UÇURUMUN 
KENARINDA:

BU SEFER 
2008’DEN 
DAHA KÖTÜSÜ 
GELİYOR

KURTAR TANYILMAZ

Türkiye’de Erdoğan ve AKP yönetiminin bir dünya savaşını 
kışkırtma girişimlerini ve bu savaşın Ortadoğu çapında bir 

mezhep savaşına dönüşmesini engellemek işçi hareketi 
açısından yakıcı bir görevdir. Her iki olası gelişmenin vahameti ve 

aciliyeti dikkate alınacak olursa, işçi hareketi etnik ve mezhepsel 
temelde bir kutuplaşmaya karşı mücadele etmek zorundadır. 
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sarsıntılarla geçirmesini müm-
kün kılan birinci etken, “yükselen 
piyasalar”ın, en başta da Çin eko-
nomisinin bir süre daha yüksek 
büyüme hızlarını sürdürebilmele-
ri idi. İkinci etken ise gelişmiş ül-
kelerde merkez bankalarının sıfır 
faiz politikası ile ekonomiyi canlı 
tutma çabaları idi.   

“Yükselen piyasalar”da kriz 
olasılığı artıyor

Şimdi bu iki faktör tersine dön-
müş görünüyor. “Yükselen piya-
salar”ın en önemlileri, örneğin 
Rusya, Brezilya ve Hindistan geç-
miş canlılıklarından uzakta. Bre-
zilya ekonomisi 1901’den beri 
(2001’den beri değil!) en keskin 
küçülmeyi yaşıyor. Rusya ekono-
misi ise 2015’te %3,4 daraldı. Şim-
di Çin ekonomisi de yavaşlıyor. 
Geçtiğimiz yıllarda %7-9 büyü-
me hızları ile dünya kapitalizmi-
nin adeta çökmesini engelleyen 
Çin’de büyüme hızı halen %6,9. 
Bu hâlâ yüksek bir büyüme hızı 

elbette ama son 25 yılın en dü-
şük hızı. Çin’in kısa bir süre önce-
sine kadar büyüme oranı bunun 
iki katıydı! İmalat sanayinin is-
tihdamı 26 aydır %50’nin altında. 
Geçtiğimiz Aralık ayında 47,3’e 
düştü; işsizlik ise artıyor.  

Başta Brezilya, Güney Afrika, 
Endonezya gibi hammadde ve 
enerji tedarikçisi ülkeler olmak 
üzere, birçok “yükselen piyasa” 
için Çin’deki durgunlaşmanın an-
lamı, enerji ve hammadde fiyat-
larındaki düşüşlere bağlı olarak, 
ihracatlarının ve büyüme hızla-
rının düşmesidir. Dünya Bankası 
geçenlerde gelişmekte olan ül-
kelerin 2015 yılında sadece %3,7 
büyüdüğünü açıkladı. Bu 2001 
yılından beri en düşük oran. Öte 
yandan petrol fiyatları da özel-
likle talep yokluğu nedeniyle 
son 9 yılın en düşük seviyesinde. 
Önemli hammadde fiyatları da 
sürekli düşüş eğiliminde. Bu kü-
resel ölçekte hammaddeleri ve 

Özellikle 

2015 yılından 

itibaren dünya 

ekonomik 

krizinin daha 

da derinleştiği 

bu üçüncü 

evrenin ayırt 

edici özelliği, 

bu sefer 

“yükselen 

piyasaların” 

çöküşün 

eşiğinde 

olmasıdır. 



14

ticari malları taşıyan gemilerin 
ulaşım yoğunluğunun göstergesi 
olan Baltic Dry endeksi ise son 30 
yılın en düşük seviyesinde!

ABD’nin 2013 yılından itibaren 
kendi ülkesinde ekonomik can-
lanmaya katkısı olur beklenti-
siyle, parasal genişleme politi-
kasını durdurarak, faiz artırımına 
yönelmesi ise 2008 krizi sonrası 
dönemde yüksek miktarda dış 
kredi kullanan gelişmekte olan 
ülkelerden sermaye kaçışına, söz 
konusu ülkelerin paralarının bü-
yük ölçüde değer kaybetmesine 
ve döviz borçlarının oldukça art-
masına yol açmış durumda. 

Her iki gelişmenin (Çin ekonomi-
sinin durgunlaşması ve ABD’nin 
faiz oranlarını yükseltmesi) en 
önemli sonucu, kriz sonrası dün-
ya ekonomisinin canlanmasına 
olumlu katkıda bulunacakla-
rı iddia edilen gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinin durgunlaş-
maları ve büyük bir mali krizin 
eşiğine gelmiş olmalarıdır. Geç-
miş dönemde ekonomilerindeki 
canlanmayı düşük faizle borçla-
narak finanse eden söz konusu 
hammadde ve enerji üreticisi 
ülkelerin, ekonomilerindeki dur-
gunlaşmanın derinleşmesiyle 
birlikte yüksek düzeydeki borç-
luluklarını geri ödemekte epey 
zorlanacak olmaları, yakın bir 
gelecekte olası bir borç krizine 
işaret ediyor. 

Gelişen ülkelerin özel sektörün-

de, hane halkı ve şirketlerin top-
lam borçluluk oranı milli gelirin 
%yüzünü aşmış bulunuyor. Sekiz 
yıl evvel de Çin’de özel ve kamu 
borcu bir arada GSYİH sayısının 
%160 kadarı idi. Bugün ise borç 
toplamı 25 trilyon dolar veya 
GSYİH’nın %240’ı. Böylesi bir ge-
lişme, özel şirketler ve bankalar-
daki yüksek borçlanma düzeyleri 
nedeniyle, aynı zamanda ileri 
kapitalist ülkelerde de büyük bir 
ekonomik sarsıntıya yol açma 
olasılığını güçlendirmektedir.   

Dünya ekonomisinin uzunca bir 
süre lokomotifi olarak görülen 
ABD ekonomisinde de işler yo-
lunda gitmiyor. ABD’de ücretler 
düşmeye devam ediyor, ekono-
mik büyüme hızı bütün önceki 
savaş sonrası yükseliş dönem-
lerinin altında ve sanayi üretimi 
düşmeye devam ediyor. Bütün 
emareler ABD sanayisinin bir re-
sesyona doğru ilerlediği yönünde. 
Avrupa bölgesinde ise üretim se-
viyesi, halen küresel finansal kriz 
öncesindekini yakalayabilmiş de-
ğil ve yatırımların canlanacağına 
dair de ufukta bir işaret yok. Batı 
ekonomilerindeki balonlaşmanın 
sert bir patlamayla son bulması 
her an gündemde. Ortaya çıkabi-
lecek çöküntü ise 2008’dekinden 
daha uzun sürebilecek nitelikte.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) İstişare Komitesi 
Başkanı William White bir İngiliz 
gazetesine yaptığı değerlendir-
mede, yatırım bankası Lehman 

2016’nın dün-

ya ekonomisi 

için bir kriz yılı 

olma güçlü 

olasılığı IMF, 

Dünya Banka-

sı, OECD gibi 

dünya siste-

minin komuta 

merkezlerin-

de sıklıkla dile 

getiriliyor. 

Uluslararası 

işçi sınıfı 

açısından 

2016’nın daha 

derinleşen bir 

kriz yılı olma-

sının sonucu, 

istihdam, üc-

retler ve ça-

lışma koşulları 

bakımından 

sermayenin 

saldırısının 

daha da arta-

rak sürecek 

olmasıdır.   
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Brothers’ın batmasıyla zirve ya-
pan küresel kriz döneminde, ge-
lişen ülkelerdeki hızlı büyümenin 
küresel ekonomiyi kurtardığını 
belirttikten sonra, “Şimdi onlar 
da sorunun bir parçası haline 
geldiler.” diyor. Son 8 yıl içerisin-
de küresel borç yükünün hızla 
arttığına, Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu OECD üyesi gelişen ül-
kelerde toplam borçluluk oranı-
nın milli gelirin %185’ine ulaşarak 
rekor kırdığına dikkat çeken Whi-
te, dünya ekonomisinin mevcut 
durumunu şöyle özetliyor: “Şu 
anki durum 2008’den daha kötü. 
Ekonomik durgunlukla savaşacak 
cephanemiz kalmadı”. 

2008’de başlayan küresel finans 
krizinin ardından dünya ekono-
misine yön veren ülkeler ve ku-
rumlar arasında tam bir uyum 
ve işbirliği olduğu havası oldukça 
yaygındı. Oysa günümüzde her 
geçen gün hem kendi içlerinde 
siyasi istikrarsızlık hem de kendi 
aralarında gerilimler artıyor. ABD 
Merkez Bankası faiz oranlarını 
adım adım yükseltiyor, böylece 
para basarak ekonomiyi canlan-
dırmayı hedefleyen gevşek para 
politikasına son vermeye yöneli-
yor, Buna karşın Avrupa Merkez 
Bankası ve Japonya neredeyse 
sıfırın altında faizle (şu anda, İs-
panya, İtalya, Danimarka, Belçika, 
Fransa, İsveç, Avusturya, Finlan-
diya, Hollanda, Almanya, İsviçre 
ve Japonya’da 2 ila 10 yıla kadar 
hükümet tahvil getirileri nega-

tif faizde) finans sistemine para 
pompalamaya devam ediyorlar. 
Gelgelelim merkez bankalarının 
elindeki araçlar tamamen tüken-
miş durumda. Zira asıl neden iz-
lenen ekonomi politikaları sonu-
cunda talebin düşük olması değil, 
üretim alanına, yeteri kadar kârlı 
olmadığı için yatırım yapılmama-
sı. Bu da uluslararası burjuvazi 
finansal spekülasyonlarla günü 
kurtarmaya devam ederken, is-
tihdam yaratılmamasına, işsiz-
liğin artmasına ve geniş emek-
çi kitlelerin yaşam koşullarının 
daha da zorlaşmasına yol açıyor.   

2016’nın dünya ekonomisi için bir 
kriz yılı olma güçlü olasılığı IMF, 
Dünya Bankası, OECD gibi dünya 
sisteminin komuta merkezlerin-
de sıklıkla dile getiriliyor. Yakın 
zaman önce IMF küresel eko-
nominin raydan çıkma riskinin 
büyüdüğü uyarısında bulundu. 
Uluslararası işçi sınıfı açısından 
2016’nın daha derinleşen bir kriz 
yılı olmasının sonucu, istihdam, 
ücretler ve çalışma koşulları ba-
kımından sermayenin saldırısının 
daha da artarak sürecek olması-
dır.   

Türkiye Ekonomisi’nde durgunluk 
eğilimi kalıcılaşıyor

Dünya ekonomisinde artan dur-
gunlaşma eğilimi, elbette jeostra-
tejik gerilimlerin de -özellikle son 
dönemde Ortadoğu’da Rusya ile 
yaşananlar başta olmak üzere- 
baskısıyla, Türkiye ekonomisini 
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tahrip ediyor ve ekonominin kro-
nikleşen durgunluğu ve kırılganlı-
ğı devam ediyor.

Büyüme geriliyor, işsizlik artı-
yor, özel sektörün sabit serma-
ye yatırımlarının büyüme hızı 
sürekli azalmaya devam ediyor, 
özel sektör borçluluğu had saf-
haya ulaşmış durumda, yabancı 
sermaye girişleri azalıyor, inşa-
at sektöründe tahminlere göre 
1 milyon konut stoku ile her an 
patlamaya hazır balon şişme-
ye devam ediyor, hane halkının 
borçluluk oranı 2009’dan bugüne 
%53 artmış durumda. 

Son yıllarda Türkiye’nin dış borç-
larının milli gelire oranı da hızla 
artmaktadır. Tüm çevre ekono-
mileri içinde dış borçların milli ge-
lire oranı bakımından, en büyük 
16 ülke içinde rekor (Malezya’dan 
sonra) Türkiye’ye aittir. İkinci ola-
rak kısa vadeli dış borçların da 
milli gelir ve toplam borçlar için-
deki payı da hızla artmaktadır. 
Ekonominin kırılganlığı bakımın-
dan önemli bir gösterge olan kısa 
vadeli borçlarla TCMB’deki döviz 
rezervleri arasındaki oran yük-
selmeye devam etmektedir.  Cari 
açığın son üç yılın en düşük düze-
yine inmesine rağmen döviz re-
zervlerinin erimesinin temel ne-
deni, sıcak para girişinin çok daha 
hızlı düşmesidir. Türkiye ekono-
misinden 2015 yılında çıkan top-
lam sıcak para 2001 krizinden 
sonraki en yüksek miktardır. Ya-
bancı sermaye hareketlerindeki 

yavaşlamanın ekonomiyi durgun-
laştıran önemli bir etkisi söz ko-
nusu olmasına rağmen, henüz bir 
kriz, bir finansal şok yaratabilecek 
boyutta olmadığını da belirtmek 
gerekir. Bu durum ekonominin 
dışsal şoklara karşı daha dayanıklı 
olmasından değil, döviz rezervle-
rinin eritilmesi, kayıt dışı fon giriş-
leri, dış kaynaklardaki daralma-
nın kredi hacmine yansımaması 
(banka kredilerinin mevduata 
oranı 2007’de %43, Kasım 2015’te 
%123’tür) gibi daha çok geçici, 
arızi etkenlerden kaynaklanmak-
tadır. Ancak dünya ekonomisinin 
2016 yılı içinde bir finansal çökü-
şün eşiğine gelmesi durumunda, 
ya da politik gerilimlerin artması 
durumunda, yabancı sermayenin 
hızla Türkiye’den çıkması, ekono-
mide yeni bir finansal krizin te-
tikleyicisi olacak, döviz borçlusu 
şirketlerin ve bankaların sarsılma-
sına yol açacaktır.  

Dünya ekonomisinin yeni bir 
durgunluk evresine girmesi du-
rumunda, AKP hükümeti ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, devleti 
daha aktif hale getiren, piyasa-
lara müdahale eden bir ekonomi 
politikası, kısaca daha devletçi 
politikalar izlemesi gündemdedir. 
Ancak bu “devletçi” politikaların 
kesinlikle “sosyal devletçi” bir 
içeriğe sahip olmadığı göz ardı 
edilmemelidir. Kriz koşullarında 
yükün işçi sınıfı ve emekçilerin 
sırtına bindirilmesi olasılığı çok 
daha güçlüdür.
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Yeniden bir dünya savaşı tehlikesi: 
işaretler artıyor! 

Dünya ekonomisinin uzun dur-

gunluk koşullarında, ekonomide-

ki sorunlar politikaya yansımak-

ta, çeşitli ülkeler arasında, farklı 

büyüme hızlarından kaynakla-

nan eşitsiz gelişme eğilimlerini 

güçlendirerek, mevcut siyasi güç 

dengelerini değiştirebilmektedir. 

Bu değişimin en önemli sonu-

cu jeostratejik gerilimlerin her 

geçen gün artıyor oluşudur. Bir 

başka deyişle dünya giderek 19. 

yüzyılın sonuna benzemektedir. 

Günümüzde dünya durumunu 

belirleyen önemli etken em-

peryalizmin Doğu Avrupa’da 

Rusya’yı ve Güneydoğu Asya’da 

Çin’i kuşatmaya ve yalıtmaya 
dönük politikasıdır. Kendi için-
deki çeşitli gerilimlere rağmen 
emperyalizmin ABD liderliğinde 
son 15-20 seneye damgasını vu-
ran bu stratejik yönelişi, başta 
Ortadoğu (Suriye savaşı) olmak 
üzere, Doğu Avrupa (Ukrayna’da 
şimdilik durmuş gibi görünen 
gerilim), Güneydoğu Asya (Pasi-
fik denizinde ABD donanmasıyla 
Çin arasında yaşanan sınır ihlali 
gerilimi) ve Kara Afrika’yı (kıtada 
çeşitli ülkelerde süregelen bir dizi 
iç savaş) önemli çatışma bölge-
lerine dönüştürmüş durumdadır. 
Kapitalizmin günümüzde savaşa 
dönmesinin en uygun olduğu yer 
ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı 
kapsayan coğrafi alandır. Bu po-

"Nuit Debout" (Gece Ayakta): Fransa’da yeni çalışma yasasına karşı öğrenciler 
her gün sokakta.
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litik gerilimlerden asıl sorumlu 
olan emperyalizmin müdahalele-
ri, günümüzde özellikle Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesinde yo-
ğunlaşan şu temel çatışma dina-
miklerini üretmektedir:

• Emperyalizmin Ortadoğu pet-
rol ve doğalgazını Rusya ve 
Çin’e karşı kullanma çabaları 
sonucunda oluşan çatışmalar,

• Dünya ekonomisindeki dur-
gunluğun sonucunda ortaya 
çıkan petrol fazlası nedeniyle, 
petrol fiyatlarının düşmesinin 
petrol ihracatçısı ülkelerin 
ekonomilerini tehdit etmesi 
sonucunda, başta İran ve Su-
udi Arabistan arasında olmak 
üzere, Ortadoğu üzerinde ik-
tisadi çıkar mücadelesinin bir 
Sünni-Şii mezhep savaşını te-
tikleme olasılığı,

• Siyonizmin Filistin halkı ve 
bölge üzerindeki saldırgan tu-
tumu, 

• Kürt sorununun bütün bir Or-

tadoğu bölgesinin sorunu ha-
line gelmesi. 

Bu saydığımız çatışma dinamikle-
ri artık öyle gerilim yüklü bir hale 
gelmiştir ki, bir 3. Dünya Savaşı 
çıkma olasılığı her geçen gün art-
maktadır. Bir dünya savaşının bü-
yük bir olasılık olarak gündeme 
girmesinde rol oynayan gelişme 
şudur: Suriye iç savaşının aniden 
tekfirci, mezhepçi muhalefet açı-
sından yitirilme tehlikesi ortaya 
çıkınca, bunu hazmedemeyen, 
Suudi Arabistan, Katar ve AKP 
Türkiye’si de, tekfirci, mezhepçi 
örgütlerle birlikte Ortadoğu’da nü-
fuzlarını artırmak amacıyla gerilimi 
tırmandırmaya dönük politikalar 
izlemektedirler. Bu nedenle dünya 
nerdeyse savaşın eşiğine gelmiştir. 

Öte yandan, hem dünya ekono-
mik krizinin hem de mülteci kri-
zinin etkisi altında, başta Avrupa 
olmak üzere, Batı’nın gelişkin 
kapitalist ülkelerinde sağ partiler 
kuvvetleniyor, milliyetçilik gide-
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rek artıyor. Bir yanda Avrupa’da 
faşizan unsurların yükselişi, öte 
yanda Ortadoğu’da tekfirci örgüt-
lerin güçlenmesi, dünyayı adeta 
bir barbarlığa doğru sürüklüyor. 
Bunlara rağmen, gelecek için 
umut verici olan ana dinamik işçi 
hareketinin birçok ülkede müca-
dele bayrağını yükseltiyor oluşu-
dur. 

“Ya başkanlık ya kaos” stratejisi 

Geçtiğimiz senenin ortasından iti-
baren siyasi atmosferin tümüyle 
değişmesine yol açan gelişmele-
ri hatırlayalım: 20 Temmuz 2015 
Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara, 11 
Ocak 2016 İstanbul-Sultanahmet, 
17 Şubat 2016 Ankara, 13 Mart 
2016 Ankara ve 19 Mart İstan-
bul-Taksim katliamları, özellikle 7 
Haziran seçimleri sonrasında “çö-
züm süreci”nin rafa kaldırılması, 
Kürtlerin özyönetim ve demok-
ratik özerklik talepleri ile buna 
tepki vermeleri karşısında, Ekim 
2015’den beri hükümetin Kürt 
siyasetine karşı yürüttüğü savaş 
politikası (Diyarbakır Sur, Nusay-
bin, Cizre gibi Kürt kentlerinde 
uygulanan abluka ve şiddet, Di-
yarbakır Barosu başkanı Tahir 
Elçi’nin öldürülmesi), barış iste-
yen akademisyenlerin imzaladık-
ları bildiriden dolayı gözaltılara 
ve baskılara maruz kalmaları, tu-
tuklanmaları, Can Dündar ve Er-
dem Gül’ün de dahil oldukları bir 
çok gazetecinin hapse atılması, 
Suriye’de yaşanan iç savaşa daha 
fazla müdahil olma girişimleri 

(Rus uçağının düşürülmesi sonu-
cunda Rusya ile yaşanan gerilim, 
İsrail ile ittifak yaparak Filistin ga-
zını elde etmek ve Ortadoğu’da 
Suudi Arabistan ve Katar’la işbir-
liği içinde, Sünni-Şii ekseninde bir 
mezhep savaşını kızıştırma çaba-
ları).

Bütün bu gelişmeler, Türkiye’nin, 
özellikle 7 Haziran seçimlerin-
den itibaren, politik olarak her 
geçen gün daha fazla Suriye’ye 
benzemesine ve daha fazla istik-
rarsızlaşmasına yol açmaktadır. 
7 Haziran seçimlerinde Erdoğan, 
en büyük siyasi yenilgilerinden 
birini almasının ve AKP’nin meclis 
çoğunluğunu yitirmesinin ardın-
dan son dokuz aylık dönemde, 1 
Kasım seçimlerine doğru yarattığı 
kaos ve çatışma iklimi ile kitleleri 
adeta ölümle korkutup sıtmaya 
razı etti. Bunda gerek mecliste 
gerekse de sokakta muhalefetin 
de etkin bir mücadele yürüte-
memesinin rolü olduğunu belirt-
mek gerekir. Kürt siyasetine karşı 
sistemli saldırıların, IŞİD’in (DAEŞ)  
gerçekleştirdiği ortaya çıkan Su-
ruç ve 10 Ekim Ankara katliam-
larının ardından ve tamamen 
eşitsiz koşullarda gerçekleştirilen 
seçimlerde, Erdoğan ve AKP hü-
kümeti tekrar gücü eline almış 
ve olağanüstü bir baskıcı rejime 
yönelmiştir. 

Bu yönelişin önemli saiklerinden 
biri Türkiye burjuvazisinin baş-
ta petrol ve doğalgaz kaynakları 
olmak üzere Ortadoğu’da haki-
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miyetini artırma çabası ise, diğe-
ri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Ortadoğu’nun “reisi” olmak, kalıcı 
bir iktidar tekeli tesis etmek üze-
re Türkiye’de Başkanlık rejimini 
yerleştirmeyi hedeflemesidir. 

Görünen odur ki, Türkiye büyük 
burjuvazisi, son dokuz ay için-
de Erdoğan’ın AKP’yi tek başına 
iktidara taşımak için inisiyatifi 
yeniden ele geçirmesine ses çı-
karmamıştır. Aralarındaki politik 
farklılıklar ne olursa olsun, hem 
Ortadoğu’da “petrol açılımı” (Mu-
sul-Kerkük petrolleri) hem de 
ülkede işçi sınıfının kıdem tazmi-
natı gibi sendikal kazanımlarını 
bütünüyle tasfiye etmek, kiralık 
işçilik gibi emek piyasasını es-
nekleştirmek hedeflerinde Erdo-
ğan ve AKP hükümetiyle tam bir 
ittifak içindedir.    

Oysa gerek Erdoğan ve AKP hü-
kümetinin gerekse de büyük 
burjuvazinin bu yönelişi, hem 
Türkiye hem de Ortadoğu halk-
larının çıkarına olmayıp; onlara 
daha özgür bir dünya değil, olsa 
olsa kan ve gözyaşıyla dolu bir 
tür “Suriyeleşme” vaat etmek-
tedir. Çünkü Erdoğan ve AKP’nin 
zayıflayan emperyalizmin çeliş-
kilerinden yararlanarak izlediği 
çıkarcı politikanın en büyük riski, 
Türkiye’yi ve bölgeyi sıcak bir sa-
vaşa sürükleme potansiyeli taşı-
masıdır. Ankara’daki ikinci katli-
amdan sonra Financial Times’dan 
bir gazetecinin ifadesi (“Suriye 
Afganistan’a, Türkiye Pakistan’a 

benzemeye başladı”) durumu ga-
yet açık özetlemektedir. 

İşçi sınıfının çözümü: Emek, barış 
ve özgürlük ekseninde mücadele!

2016’da Türkiye kapitalizmi üze-
rindeki durgunluk eğilimlerinin 
azalmak bir yana, artacağına 
dair emarelerin güçlü olduğunu 
belirtmiştik. Yabancı sermaye 
ve dış borçlarla dönen Türkiye 
kapitalizminin çarkları, 2015’te 
durmasa da yavaşlamıştır ve 
ülke riskinin artmasıyla daha da 
yavaşlamaya devam edecek, 
olası bir yoğun sermaye çıkışında 
Türk Lirası’nın daha da fazla de-
ğer kaybetmesiyle birlikte birçok 
firma ve bankanın iflasın eşiğine 
gelmesi söz konusu olacaktır. Bu-
nun anlamı yavaş yavaş  işten çı-
kartmaların artacağı ve işsizliğin 
körükleneceğidir. Ancak bu geliş-
meler karşısında aynı zamanda 
tabanda - özellikle Metal sektörü 
işçilerinin son dönem mücade-
le pratikleri dikkate alındığında 
- hızla büyüyebilecek bir işçi ey-
lemliliğinin de yaşanması olasılığı 
güçlüdür. Bu bakımdan özellikle 
2017 yılında MESS sözleşmeleri-
nin yenilenecek olması işçi hare-
keti açısından kritik önemdedir. 
Bunun bilincinde olan Türkiye 
burjuvazisi daha şimdiden karşı 
saldırıya geçmekte, AKP’nin se-
çim taktiği olarak yükseltme va-
adinde bulunduğu asgari ücretin 
faturasını devlete ve emekçilere 
ödetmeye, kıdem tazminatını 
kaldırmaya ve kiralık işçilik gibi 
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uygulamalarla güvencesiz, esnek 
çalışmayı yaygınlaştırmaya çaba-
lamaktadır.

Öte yandan, yukarıda dünya sa-
vaşının belki yarın olmasa da 
pek yakında çıkma olasılığının 
oldukça güçlü olduğunu belirttik. 
Bunun anlamı şudur: Tarihin geli-
şimi, kapitalizmin krizi ve çelişki-
leri, emperyalist devletlerin ken-
di aralarındaki çıkar mücadeleleri 
farklı coğrafyalarda, ama özellikle 
Ortadoğu’da insanlığı  - sanki 20. 
yüzyılın iki büyük felaketinden 
hiç ders alınmamışçasına - bir 
kere daha dünya savaşının eşi-
ğine getirmiştir. Türkiye’de Erdo-
ğan ve AKP yönetiminin yukarda 
belirttiğimiz saiklerle bir dünya 
savaşını kışkırtma girişimlerini 
ve bu savaşın, bütün Ortadoğu 
çapında bir mezhep savaşına dö-
nüşmesini engellemek öncelikle 

işçi hareketi açısından yakıcı bir 
görevdir. Her iki olası gelişmenin 
(Başkanlık rejimi peşinde kaos ve 
savaş iklimi yaratma çabaları ve 
yaklaşmakta olan bir ekonomik 
kriz karşısında faturayı işçi sınıfına 
ödetmek) vahameti ve aciliyeti 
dikkate alınacak olursa, işçi hare-
keti etnik ve mezhepsel temelde 
bir kutuplaşmaya karşı mücadele 
etmek zorundadır. 2016 yılında, 
meclisin iyice işlevsizleştirilece-
ği, yargının iyiden iyiye bağımlı, 
medyanın oldukça tek sesli hale 
getirileceği, baskı gücü olarak 
ordu ve polisin yanında parami-
liter güçlerin devreye sokulacağı 
bir başkanlık rejiminin gerçekleş-
me olasılığını durdurmanın yolu, 
Türkiye emekçilerinin ve ezilen 
halklarının bir an evvel emek, 
barış ve özgürlük ekseninde bir 
mücadele cephesi örmesinden 
geçmektedir. 



Sendika hareketi uzunca bir süredir çok 
güçlü ve sistemli bir neo-liberal saldırı 
karşısında geriliyor. Sendika özgürlüğü-
ne, işçi hak ve özgürlüklerine karşı yürü-
tülen bu karşı saldırının kökleri 12 Eylül 
faşizmine kadar dayanıyor. Demokratik 
hak ve özgürlükleri olabildiğince kısıt-
layan yasakçı 1982 Anayasası, sendika 
ve işçi haklarını budayan 2821 ve 2822 
sayılı sendika yasaları 12 Eylül dönemin-
de zor kullanılarak yürürlüğe konmuştu. 
Bu saldırının bir büyük hamlesi de AKP 
iktidarı tarafından yapıldı. 3 Kasım 2002 
genel seçimlerinde tek başına iktidara 
gelen AKP, henüz sekizinci ayını tamam-
lamadan, 22 Mayıs 2003’te iş hukuku-
nun o döneme kadar klasik, genel geçer 
kuralı olan “işçiyi koruma ilkesi” çerçe-
vesinde uzun süredir yürürlükte olan İş 
Kanunu’nu yürürlükten kaldırarak, “işi/
sermayeyi koruma ilkesi” temelinde ve 
bütünüyle sermayenin talebi yönünde 
yeni bir İş Kanunu hazırladı ve yürürlü-
ğe koydu. Yeni İş Kanunu esnek/kuralsız, 
güvencesiz çalışmanın bütün biçimleri-
ne yer verdi, yasal statü tanıdı. Taşeron 
işçiliği, belirli süreli çalışma, kısmi çalış-
ma yaygınlaştı. Denkleştirme çalışması, 
geçici işçilik yeni yasaya girdi. Bugünse 
uluslararası literatürden –kasıtlı ve kötü 
niyetli bir çarpıtmayla- “güvenceli esnek-
lik” biçiminde tercüme edilen Hollanda 

BUGÜNDEN YARINA

TÜRKİYE'DE 
SENDİKALAR

CAN ŞAFAK

Sendika hareketinin önemli bir dinamiği 
olan DİSK’in asıl vizyonu, her türlü sendika 

yapısına, modeline, tipine, her türlü işçi/
fabrika örgütüne açık büyük bir sendika 

çatısı haline dönüşmek olmalıdır. 



orijinli ve Avrupa Birliği’nin istih-
dam politikasının kilit kavramla-
rından olan “flexicurity”1 (esnek 
güvence) kavramı esas alınarak, 
endüstri ilişkilerini “kiralık işçilik” 
ve “özel istihdam büroları” yoluy-
la yeniden şekillendirecek, kural-
sız ve güvencesiz çalışmayı daha 
da yaygınlaştırıp derinleştirecek 
bir strateji izlenmektedir. 2014 
Mayısı’nda yürürlüğe konulan bu 
stratejinin adı, Ulusal İstihdam 
Stratejisi’dir.2

2002 Kasımı’ndan bugüne AKP 
hükümetlerince planlı/sistemli 
olarak yürütülen bu süreç, ‘90’la-
rın başından itibaren zaten geri-
leme sürecine girmiş olan sen-
dika hareketine de hasar verdi. 
Sendikaların üye sayıları yıldan 
yıla daha da azalırken, sendika 

hareketi moral ve niteliksel ola-

rak da geriledi. Ülkenin siyasi 

gündeminin dışına düştü; işçi hak 

ve özgürlüklerini savunan/ilerle-

ten bir toplumsal güç olma özel-

liğini neredeyse tamamen yitirdi. 

Türk-İş ve önemli bir dinamik 
olarak DİSK

Bu süreç içinde önemli/etkili bir 

değişim Türk-İş içinde ve AKP 

eliyle gerçekleştirildi. Daha ikti-

dara geldiği ilk yıllardan başla-

yarak AKP hükümetlerinin Türk-

İş’e, Türk-İş sendikalarına ciddi, 

sistemli müdahaleleri oldu. Grev 

ertelemeleriyle başlayan bu mü-

dahaleler, yasayla grev yasakla-

maya kadar vardı ve son bir kaç yıl 

içinde de bu hamleler, doğrudan 

Türk-İş içindeki önemli muhalif 23



sendikaların tepe yönetimlerine 
yöneldi. Türk-İş’i AKP çizgisine 
çekmeyi amaçlayan bu uzun sü-
reli ve sistematik müdahaleler, 
Türk-İş içindeki muhalefeti bitirdi. 
Hava İş’te AKP çizgisinde bir yö-
netim oluşturulması, daha sonra 
ise Petrol İş’te AKP’ye yakın bir 
başkanın yönetimindeki ekibin 
iş başına getirilmesi bu yönde 
atılan son adımlardı. Gerek Hava-
İş’te ve gerekse Petrol-İş’te çok 
önceden fark edilen bu değişimin 
önüne geçilemedi. Birleştirici ve 
tutarlı politikalar ortaya kona-
madı. Böylece Türk-İş içindeki bir 
dizi sendikanın oluşturduğu Sen-
dikal Güç Birliği Platformu (SGBP) 
da çözüldü, fiilen ortadan kalktı 
ve meydanlardan çekildi. Emek-
ten yana, işçiden yana politikalar 
ortaya koymaya ve eylem içinde 
olmaya gayret eden SGBP aslın-
da çok da etkili olmasa da dikka-
te değer bir dinamik ve arayıştı. 
Böylece, uzunca bir süredir zaten 
Türkiye’nin siyasi gündeminden, 
mücadele alanlarından kaybol-
muş olan Türk-İş, tam anlamıyla 
AKP’nin dümen suyuna girdi. 

Türkiye’de sendikalı işçilerin çok 
büyük bir kısmını bünyesin-
de tutan Türk-İş’in yıllar içinde 
daha da sağa kayan ve nihayet 
AKP hükümetinin kontrolüne gi-
ren siyasi çizgisi iktidarı, emek 
karşıtı projelerini/politikalarını 
hayata geçirme konusunda ce-
saretlendirmektedir. AKP hükü-
meti, emek hareketinin en zayıf 

olduğu bu günlerde, daha ‘70’le-
rin sonlarından beri tartışılan ve 
zaman zaman gündeme getirilen 
kıdem tazminatının fona devre-
dilmesi tasarısını yeniden ve ka-
rarlı biçimde  parlamento/siyaset 
gündemine taşımıştır. Bu çerçe-
vede, bir önceki genel kurulunda 
almış olduğu, kıdem tazminatına 
dokunulmasının genel grev ne-
deni olduğu yönündeki kararını 
son genel kurulda da tekrarlamış 
olan Türk-İş’i önemli bir sınav 
beklemektedir. Türk-İş, “işçilerin 
kazanılmış haklarını koruduk” 
cümlesinin arkasına saklanarak 
hükümetle bir uzlaşma yolu ara-
yacak mıdır? Hükümete destek 
olmaya, bu aşamada da devam 
edecek midir? 

Tabii, Türk-İş içindeki ilerici un-
surlar güç kaybetmiş olsalar da 
varlığını korumaktadır. Şubeler-
de, işyerlerinde, temsilciliklerde 
hala muhalif, mücadeleci bir ke-
sim vardır. Ve Türk-İş içinde de 
bir gün, emekten yana bir sesin, 
muhalif bir sesin duyulacağı mu-
hakkaktır. 

Öte yandan Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(DİSK) mücadeleci çizgisini bugün 
de koruduğunu görüyoruz. Gene 
de olayların teşhis edilebilmesi, 
değişime ayak uydurulabilmesi, 
çözüm üretilebilmesi gibi nokta-
larda ciddi sorunları olduğunu da 
tespit etmek gerekir. 

Geçmişten bu yana baktığımız-24
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da işçi sınıfının yükseliş dinamiği 
önemli ölçüde DİSK’in yükselişiyle 
ilişkilidir. DİSK kendisini “devrimci 
sendikalar” olarak adlandıran bir 
dizi sendikanın bir araya gelme-
siyle oluştu. Bu sendikalar Türk-İş 
içinden geldiler. Türk-İş’ten ayrı-
lıp DİSK’i kurdular. 1967’de DİSK’i 
kuran sendikacılar, 1961’de Tür-
kiye İşçi Partisi’ni (TİP) kurmuşlar-
dı. DİSK, daha baştan sosyalizmi 
işçi sınıfı önüne bir hedef olarak 
koymuştu; 1969 genel seçimle-
rinde TİP’i desteklemişti. 

DİSK’in bu ilk yıllarındaki devrim-
cilik anlayışına baktığımızda, cid-
di bir Anayasa vurgusu, Atatürk 
vurgusu görüyoruz. Bu yıllar sen-
dika hareketi içinde -ve DİSK için-

de- anti-komünist eğilimin çok 

etkili olduğu yıllardı ve DİSK’in 

devrimcilik çizgisi komünizmi 

değil ama “sosyalizmi” benimse-

yen, savunan bir çizgiydi. Bu çiz-

gi, büyük bir mücadele geleneği 

yarattı, sürdürdü. ’68 kuşağından, 

öğrenci hareketinden etkilendi, 

1968 ve 1970 döneminde çok 

etkili direnişler, işyeri işgalleri, 

grevler örgütledi. 15-16 Haziran 

direnişini örgütledi. Bir taraftan 

sendika hareketi DİSK’in kopu-

şuyla birlikte bir bölünmeyi ya-

şamış olsa da; Rıza Kuas, Kemal 

Türkler gibi gözünü budaktan sa-

kınmayan bir sendikacı kuşağın 

önderliğinde DİSK, Türkiye işçi sı-

nıfı tarihi içindeki en önemli dina- 25



miklerden, uğrak noktalarından 
biri oldu. DİSK’in örgütlenmesi ve 
bu ilk yıllarda izlediği politikalar, 
emekçi sınıfların önüne koyduğu 
hedefler, büyük bir adımdı.

DİSK’in bir diğer önemli adımı, 
atılımı ise 1975’te toplanan 5. 
Genel Kurulu ve bunun sonuç-
larıdır. Bu dönemde DİSK, büyük 
kitle eylemleri örgütledi, 1976’da 
1 Mayıs’ı kitlesel olarak kutladı. 
Fransız sendikalardan alınan “sı-
nıf ve kitle sendikacılığı” anlayışı-
nı bir sendika söylemi olarak, bir 
model olarak sendika hareketine 
kattı. Böylece bir sistemli sendika 
modeli ortaya koymuş oldu. Bu 
tartışılabilir bir önermedir. Teo-
rik temelleri ve uygulanma tarzı 
açısından tartışılmalıdır da. An-
cak o dönem için yeni ve sendi-
ka hareketi üzerinde uzunca bir 
süre etkili olan, ses getiren bir 
açılımdı. Belki özgün değildi ama 
önemliydi. Politik olarak bir ilke-
ler bütünü ortaya koyuyordu. Bir 
yol çiziyordu. 

Ne var ki, DİSK’in 1992’de 8. Genel 
Kurulu’nu toplayarak yeniden faa-
liyetlerine başlaması, yeni bir atı-
lım yaratmadı. 1967’de DİSK’in ku-
ruluşu işçiler için bir umut olmuştu 
ama 1980 faşizminin sonrasında 
yeniden faaliyetlerine başlaması 
aynı umudu yaratmadı. DİSK bu-
gün, ancak birkaç işkolunda etkili 
olabilen ve oldukça sınırlı sayıda 
işçiyi çatısı altında toplamayı ba-
şarabilmiş bir işçi konfederasyonu 
olarak, işçi/sendika hareketinin 

bütününe yön verebilecek bir di-
namik olmaktan uzaktır.

DİSK içerisinde yeni, çözümleyici 
bir çizgi, perspektif ortaya konu-
labilmiş değildir. Geleneksel -20. 
Yüzyılın sendika modeli olan- 
işkolu sendikacılığını aşan bir 
çizgi geliştirilememiştir. Teoride 
bile. Her işkolunda tek sendika 
önermesi, geçmişten gelen bir 
anlayış olarak varlığını sürdür-
mektedir.

Her şeye rağmen DİSK, bugün de 
işçi sınıfı ve sendika hareketinin 
en mücadeleci/hareketli parçası-
dır. Birleşik Metal-İş’in MESS grup 
sözleşmesi sürecindeki etkili mü-
cadelesi; Bursa’daki işçi kalkış-
ması karşısındaki tutumu umut 
vericidir. Bursa sürecinde hareke-
ti, işçileri örgütleme telaşına düş-
meden destekleyen politikaları, 
eski tarz sendikacı tavrını aşan 
yaklaşımı, eylemleri etkileyicidir. 
Tabanın yapısını iyi değerlendire-
bilmiş; kimi bölgelerde Bursa’daki 
hareketten bağımsız ama doğru-
dan bu hareketi destekleyen ey-
lemler örgütleyerek sürece ivme 
kazandırmıştır. DİSK içinde taşe-
rona karşı çok etkili mücadeleler 
yürütülmüştür. Burada özellikle 
Dev Sağlık-İş’i, Nakliyat-İş’i zikret-
mek gerekir. 

Ne var ki, bunlar sadece fiiliya-
ta kalmaktadır. O anda ki güç-
ler dengesinde başarılabilmekte 
ya da başarılamamaktadır ama 
bu süreçlerden yeni dersler çı-26



kartarak geleceğe dönük yeni 
vizyonlar ortaya konulabildiğini 
söylemek de mümkün değildir. 
Süreçler gerçekçi bir zeminde 
tartışılıp işçi ve sendika hare-
ketini ileri taşıyabilecek genel-
lemeler yapılamamaktadır. Bu 
zaaf, DİSK’in zaman zaman yap-
tığı “ülke düzeyinde” iş bırakma 
çağrılarında da ortaya çıkmakta-
dır. Sonuca ulaşmayacağı, başa-
rılamayacağı önceden görünen, 
ülke ve sınıf gerçeğinden uzak 
eylem çağrılarının siyaseten ya-
pılması, sınıfın birliğini, kendine 
güvenini ve reflekslerini zayıflat-
maktadır.

Sendika hareketi ve siyaset

Sendika hareketinin bugün içinde 
bulunduğu bu güçlükler otuz yılı 
aşkın bir zaman dilimi içinde orta-
ya çıktı. 1980, 12 Eylül askeri dar-
besinin ardından sendika hareke-
ti için yeni bir dönem başladı. 12 
Eylül faşizminin sonrasında, özel-
likle 1985’ten sonra yeniden kı-
pırdanmaya başlayan sendikalar, 
1989 Bahar Eylemleri’ne ve 1991 
Büyük Madenci Yürüyüşü’ne ka-
dar olan kısa dönem içinde yeni 
bir yükseliş yakaladılar. Sendika-
ların ‘90’ların başına kadar orta-
ya koydukları bu görece yükseliş 
süreci dünyadaki büyük alt üst 
oluşlara bağlı olarak kısa sürdü. 
Sonrası, sendika hareketi için bü-
yük bir durgunluk ve halen süren 
çözülüş, geriye gidiş yıllarıydı. 
Bunun önemli ölçüde konjonktü-
rel, devresel bir durum olduğunu 

da özellikle vurgulamak gerekir. 
Dünyanın her köşesinde yaşanan 
benzer süreçler, Türkiye’de 12 
Eylül faşizminin baskıcı koşulla-
rında işçi ve sendika hareketine 
daha da ağır hasarlar verdi. Sen-
dikalarda gerici unsurların ve po-
litikaların güç kazanarak giderek 
galebe çalması AKP iktidarları dö-
neminde ivme kazandı.

Sendikaların yönetim organların-
da ve içinde var olan bu baskın 
unsurları, eğilimleri ve politikaları 
gerici olarak nitelerken üzerinde 
durmamız gereken, bunların ser-
mayenin çıkarlarıyla örtüşmekte 
ve bu çıkarlar yönünde davranış 
sergilemekte olduklarıdır. Bunla-
rı, 12 Eylül’den beri izlenen neo-
liberal iktisat politikaların sen-
dika hareketi içindeki uzantıları 
olarak görmek gerekir.

Bütün bu dönem boyunca işçi 
sınıfı içinde yaşanan siyasal de-
ğişime baktığımızda hemen göze 
çarpan, işçi sınıfı içinde sağ siya-
setin giderek yaygınlaştığı, güç 
kazandığıdır. Irkçı ve milliyetçi 
eğilimler, Kürt meselesinden ve 
savaş koşullarından da besle-
nerek güç kazandı. 50’lerden bu 
yana %60 olan geleneksel sağ 
taban, giderek daha da milliyet-
çi ve katı davranış kalıpları içine 
girmeye başladı. Sadece işçiler 
içinde değil, toplumun tama-
mında... Bu durum Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) tabanında da 
gözlenmektedir. Savaş koşulları 
tarih içinde de her zaman şove- 27
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nizmin, milletçiliğin yükseldiği bir 
iklim yaratmıştır. Bunun dünya 
işçi sınıfı tarihi içindeki en tipik 
örneği, 2. Enternasyonal’in çözü-
lüp dağılmasıdır. 1. Dünya Savaşı 
yıllarında enternasyonal anlayı-
şın sol/sosyalist hareketler içinde 
zayıfladığı, milliyetçi söylem ve 
pratiğin güçlenip buralarda da 
yer edindiğini görüyoruz. Pek çok 
ülkede işçi sınıfının siyasi hareke-
ti içinde, hareketin rotasını da de-
ğiştirecek ölçüde bir büyük sağa 
kayış yaşanmıştır. Velhasıl savaş, 
emekçi sınıflar için bir yıkım ge-
tirdiği gibi, sınıf mücadelesini de 
bulandırabilmektedir. 

Bugünün Türkiye’sinde de, mes-
lek liselerinden yetişen kalifiye 
işgücünün, bu eğilimleri içinde 
fazlaca barındırdığını belirtmek 
gerekir. Bu doğal olarak sendika-
ların yönetim organlarını da etki-
lemektedir. Sendikalar içinde ba-
rıştan söz etmek her geçen gün 
daha da zorlaşmaktadır. Buna 
rağmen barış emekçi sınıflar için, 
cesaretle ve sonuna kadar ısrar-
lı olunması gereken bir taleptir. 
Türk-İş’in ve Hak-İş’in hükümete 
destek veren politika ve söylem-
lerine karşın DİSK’in savaşa karşı 
izlediği açık politikalar, sürdürdü-
ğü barış söylemi, tarihsel bir de-
ğer ve önem taşımaktadır. 

Yeni bir bakış açısı 

Çok uzun süredir sendika hare-
keti içinde, zaman zaman kimi 
sendika bildiri ve açıklamaların-

da yer alan ve geçmiş dönemle-
re ait kavramların tekrarlanması 
dışında, bir model ya da sistemli, 
bütünlüklü bir sendikacılık an-
layışı, sendika politikası arayışı/
tartışması görmüyoruz. 1985 yı-
lından sonra başlayan ve kısa sü-
ren yeni kabarma dalgası içinde, 
önceleri bir kez daha ön plana 
çıkan sınıf ve kitle sendikacılığı 
genel kabul gören bir önermeydi. 
Sonra “hepimiz aynı gemideyiz” 
şeklinde özetlenebilecek “çağ-
daş sendikacılık” bir yeni model 
olarak bir süre tartışıldı. Bunun 
ardından sınıf ve kitle sendikacı-
lığının geliştirilmiş bir versiyonu 
sayabileceğimiz “toplumsal ha-
reket sendikacılığı” savunuldu. 
Ama bu tartışmalar kısa sürede 
ortadan kalktı. Türkiye’de sen-
dika politikalarının sendika ha-
reketinin gündeminden düştüğü 
bu dönem, solun, sosyalist solun 
işçi/sendika hareketinden ken-
disini çektiği ve farklı mücadele 
alanlarına –ağırlıklı olarak etnik 
ve kimlik meselelerine- yöneldiği 
dönemdi. 

Burada öncelikli ve dikkate değer 
bir tespit, ‘70’lerden başlayarak 
savunulan modellerin de bugün 
sendika hareketinin sorunları 
karşısında çözümsüz kaldıkları-
dır. Buna rağmen, ‘70’lerin ortala-
rında önerilen, her işkolunda tek 
sendika modeline dayanan sen-
dikal birlik ilkesi, işkolu sendika-
cılığı ilkesi bugün de savunulan, 
en azından karşı çıkılmayan bir il-28
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ke. DİSK’in hükümete verdiği son 
yasa önermesinde de, işkolu esa-
sına dayalı ve üstelik işkollarının 
devlet tarafından belirlendiği bir 
model yer almaktadır. Oysa işko-
lu sendikacılığı üretimin değişen 
yapısı karşısında yeterliliğini bü-
yük ölçüde yitirmiştir. Birçok iş/
işyeri parçalanmış, bölünmüş bir-
çok iş taşerona devredilmiş, es-
nek çalışma biçimleri yaygınlaş-
mıştır. Üstelik bu durumun yakın 
gelecekte özel istihdam büroları 
eliyle daha da derinleşeceği gö-
rülmektedir. Fiilen herhangi bir 
işkoluna bağlı olmadan çalışan 
özel istihdam bürosu işçisinin ör-
gütlenmesi, işkolu sendikacılı-
ğı ilkesi zemininde nasıl gerçek-

leştirilebilecektir? Bugün sayıları 

milyonlarla ifade edilen taşeron 

işçilerinin örgütlenmesi, işkolu 

sendikalarının önündeki önem-

li sorunlardan biri değil midir? 

E-devlet üzerinde farklı bir işko-

lunda göründüğü için fiilen üye 

yazılamayan işçilerle nasıl bir iş-

kolu sendikacılığı yapılabilecek-

tir? 

Sendika hareketinin içinde bu-

lunduğu değişen koşullara karşı 

yeni bir vizyon geliştirilemiyor; 

yeni ve cesur bir söz söylene-

miyor. Yıllarca kendisini sendika 

hareketinin dışında tutan ve şim-

dilerde sendikaları yeniden keş-

fetmeye başlayan sol siyaset de 29



yeni bir bakış açısı ortaya koya-
mıyor. 

Bu çerçevede öncelikle tartışıl-
ması gereken, sendika hareke-
tinin genel geçer ilkelerinin yeni 
bir bakışla, kavrayışla yeniden 
ele alınması olmalıdır. Bu ilkeler, 
“sendikal birlik” ve “sendikal de-
mokrasi” ilkeleridir.

Sendika hareketinin birliği ya 
da sendikalarda birlik, üzerinde 
yeniden düşünülmesi, değişen 
koşullar ışığında yeni çıkarım-
lar yapılması gereken bir öner-
medir. İşkolu sendikacılığını da 
reddetmeyen - işkolu sendika-
larının geçerli ve gerekli olduğu 
pek çok alan var- ama bütün 

sendika modellerine açık, haya-
tın içinden gelen ve dolayısıyla 
hayata uygun her türlü sendika 
örgütünü kabul edebilen “esnek” 
bir yaklaşım çözümleyici olabilir. 
İşyeri sendikaları, meslek sendi-
kaları, işkolu sendikaları, bölge 
sendikaları, federasyonlar, kon-
federasyonlar... Ve işyeri örgüt-
leri, işyeri konseyleri ya da ko-
miteleri, ki Türkiye emek tarihi 
boyunca zorunlu sendika tem-
silcilikleri dışında bunların çok az 
örneklerine rastlıyoruz. Her türlü 
sendikaya açık, plüralist bir yeni 
vizyon gerekiyor. Özellikle örgüt-
lerin yaşam alanı olan fabrikalar-
da, işyerlerinde etkili işyeri ör-
gütlerinin oluşturulması sendika 30
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hareketine önemli bir dinamizm 
katacaktır. Toplu pazarlık dö-
nemlerinde bu örgütler sendika-
lara karar ve eylem süreçlerinde 
önemli katkı getirecektir.

Bu noktada, sendika hareketinin 
birliği meselesinin Türkiye’de çok 
da alışılmış, başarılmış ve hatta 
anlaşılabilmiş bir ilke olmadığını 
vurgulamak gerekir. Bu demok-
rasi kültürüyle çok yakından ilgili 
bir durumdur. Sendikaların bütün 
siyasi görüşleri, eğilimleri, grup-
ları bünyesine ve yönetimine 
katan örgütler haline gelmeleri, 
birlikte yönetmeyi öğrenmeleri 
gerekmektedir. Sendikacılık bir-
biriyle yakın ya da aynı görüş-
teki insanlarla sınırlı bir ekibin işi 
değildir; sendikacılık hep birlikte 
yapılacak bir iştir.  Sendika içi de-
mokrasi ilkesine sıkı sıkıya bağ-
lı kalmadan ve bu ilkeyi, bütün 
alanlarda tartışmasız hayata ge-
çirebilmeyi öğrenmeden, sendika 
hareketinin birliğini ya da sendi-
kalarda/örgütlerde birliği hayata 
geçirmek olanaklı değildir. Sendi-
ka hareketi, tam bir birlikte yö-
netim kültürü, geleneği oluştur-
mak zorundadır.

Sendikaların kalıplarını kırmaları 
ve hayata uygun yeni örgüt ve 
yönetim ilkeleriyle yeniden yapı-
lanmaları zorunludur. 

Konfederasyon örgütlenmeleri-
nin; sendika hareketinin önemli 
bir dinamiği olan DİSK’in asıl viz-
yonu, her türlü sendika yapısına, 

modeline, tipine, her türlü işçi/
fabrika örgütüne açık büyük bir 
sendika çatısı haline dönüşmek 
olmalıdır. 

Bir vurgu da emek tarihine yap-
mak gerekirse: Sendikaların ken-
di tarihleriyle bağ kurmaları bü-
yük önem taşımaktadır. Büyük 
tarihsel kopuşlar yaşayan işçi ve 
sendika hareketi bugün, kendi 
tarihini bilmeyen bir sendikacı, 
aktivist, işçi kuşağıyla karşı kar-
şıyadır. Emek tarihi, sınıf müca-
delesi, sendika mücadelesi için 
sayısız deneyimle dolu eşsiz bir 
kaynaktır. 

SONNOTLAR

(1) Flexicurity, flexibility (esneklik) ve security 
(güvence) kavramlarının kısaltılmasından 
oluşuyor. “Öncelikle kavramın Türkçe 
çevirisinde ciddi bir sorun görünüyor. 
Türkçeye pozitif ve propagandif bir şekilde 
güvenceli esneklik olarak çevrilen kavram 
aslında esnek güvence anlamına geliyor. Oysa 
güvenceli esnekliği İngilizceye çevirmeye 
çalışırsanız secured flexibility gibi bir ifade 
gerekir. Flexicurity kavramı yerine Türkçe’de 
kullanılan “güvenceli esneklik” hem çeviri hem 
de içerik açısından hatalı. Flexicurity Türkçeye 
ancak “esnek güvence” olarak çevrilebilir.” 
Aziz Çelik, Bir oksimoron: Güvenceli esneklik!, 
Birgün, 18 Şubat 2016.

(2) Yüksek Planlama Kurulu, 06.05.2014, Karar 
No: 2014/4, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-
2023) ve Eylem Planları (2014-2015), Resmi 
Gazete, 30.05.2014 gün ve 29015 sayılı.

31



I

Uzunca bir süredir sendikal hareketin 
durumu üzerine yazılan yazıların altını 
çizdiği hususların başında “kriz” ve “yeni 
arayışlar” gelir. Bunun böyle olmasının 
sebebi işçi sınıfı hareketinin çeşitli kurum 
ve örgütlerinin ve pek tabii ki en başta 
mevcut sendikalarının içinde bulunduk-
ları durumdur. Sendikal kriz üzerine sa-
yılıp dökülenler genelde örgütlenmeyi 
neredeyse imkânsız kıldığı düşünülen 
şartlar üzerinedir. Bunlar daha çok ya-
pısal faktörler üzerinde dururlar. Yeni 
arayışlar çerçevesinde ise genellikle zor-
luklar yaratan yapısal şartlardan kurtul-
maya yarayacak öneriler ve bu yönde 
ortaya çıkan bazı girişimler mercek altına 
alınır. Bu değerlendirmeler “aklın kötüm-
serliği ve iradenin iyimserliği” arasında 
salınırsa olumlu bir tartışmaya katkı sağ-
layabilir. Somut bazı sonuçlara varmaya 
ve bir takım ‘açılımlar’ yapmaya sebep 
olabilirler. Ancak aşağıda altını çizmeye 
çalışacağım gibi, uzunca bir süredir sen-
dikal krize ilişkin lafız, iradesini ortaya 
koyması gereken siyasal ve toplumsal 
öznelerin basiretsizlikleri için bir bahane 
olarak kullanılagelmiştir.1

II

İşçi sınıfı hareketinde ve sendikal hayat-
ta ortaya çıkan sorunlar ve yapısal krizler 

SENDİKAL 
HAREKETTE
‘YENİ’ ARAYIŞLAR

Y. DOĞAN ÇETİNKAYA

İşçi sınıfı hareketinde ve sendikal hayatta ortaya 
çıkan sorunlar ve yapısal krizler aslında içinde 

yaşadığımız döneme has değildir. Kapitalizmin tarihi 
boyunca farklı dönemlere denk düşen farklı işçi 
hareketleri ve sendikal yapılar ortaya çıkmıştır.



aslında içinde yaşadığımız dö-
neme has değildir. Kapitalizmin 
tarihi boyunca farklı dönemlere 
denk düşen farklı işçi hareketleri 
ve sendikal yapılar ortaya çıkmış-
tır.2 Bazı dönemlerde işçi sınıfı ha-
reketi ve onun örgütlü kurumları 
çok büyük bir yaygınlık gösterir-
ken, kimi başka zamanlarda yap-
rak kımıldamamıştır. Üye sayıları 
bakımından milyonlara varan bir 
örgütlülük düzeyine ulaşılan dö-
nemlerde hareketlilik ve eylem 
anlamında çok cılız olunan za-
manlar görüldüğü gibi, formel ör-
gütlülüklerin yerlerde süründüğü 
kimi başka zamanlarda fırtınalar 
yaratan bir toplumsal hareketlilik 
ve eylemlilik düzeyinin yakalan-
dığı da olmuştur. Yani işçi sınıfı 
tarihi inişli çıkışlı, zaferli yenilgi-
li uzun bir bakiye ve deneyime 
sahiptir. İçinde bulunulan döne-

min yapısal şartlarında işçi mü-
cadelesi yürütenler için yapısal 
faktörler, veridir. İrade, şartların 
kendiliğinden ve yine yapısal ola-
rak değişmesini beklemeyecekse 
ve bir şey yapacaksa bu şartlar 
altında yapmak durumundadır. 
Zaten işçi sınıfı ve sendikal hare-
ketlerin şaşalı zamanları, büyük 
oranda zamanın ruhunu yakala-
yan strateji ve taktiklerin de bir 
ürünüdür. Bu genel çerçeveyi 
ortaya koyduktan sonra, gelelim 
kendi zamanımıza.

Sendikal hareketin krizinden 
bahsedenler daha çok 20. yüzyıl 
ortasında gerek kapitalist dün-
yada, gerek komünist ülkeler-
de, gerekse de birçok 3. Dünya 
ülkesinde mevcut sistemlerin 
ve ana akım düzenlerin önemli 
bir bileşeni halini almış, sosyal 
refah rejimlerinin bir ifadesi de 33



olan sendikal düzenin dağılma-

sını anlatırlar. Sendikal hareke-

tin üzerinde işlediği kurumsal ve 

toplumsal yapılar 20. yüzyılın son 

çeyreğinde ciddi dönüşümler ge-

çirmiş, sendikaların altlarındaki 

halı hızla çekilmiştir. Kapitalizmin 

yapısal krizleri ile ilgili olan bu 

süreç, ticari ve mali serbestleş-

me, özelleştirme ve esnekleşme, 

kamu hizmetlerinin parasallaş-

ması, üretimin hem işletme hem 

coğrafi anlamda parçalanması 

ve güvencesiz ve esnek çalışma 

biçimlerinin hâkim olmasını ge-

tirmişti. Bu dönüşümler ile bir-

likte ‘sınıf’ olgusunun da önemi-

ni yitirdiğine dair bir hegemonik 

söylem ortaya çıkmıştır. Buna 

göre, artık farklı kimlikler sınıf 

bilincinin önüne geçmiş ve hatta 

onun altını oymuştur. Yükselen 

milliyetçilik, farklı etnik kimlikle-

rin öne çıkması, dini hareketlerin 

yükselmesi, cemaat ilişkileri gibi 

kapalı sosyalliklerin ortaya çık-

ması, toplumsal cinsiyete ilişkin 

duyarlılıkların bazı yerlerde sını-

fın yerini alması, hemşerilik ilişki-

lerinin ön plana çıkması, yukarıda 

ele alınan neo-liberal dönüşüme 

denk düşen postmodernist geliş-

melerle ilişkilendirilmiştir. Farklı 

kimliklerin sınıfın yerini alması-

nın, yapısal dönüşümün etkisini 

katmerlendirdiği ifade edilmiştir. 

Oysa ki, sınıf ile farklı kimlikler 

üzerine yapılan bu ayrım tam bir 

cehaletin ürünüdür. İşçi sınıfı ta-

rihine üstün körü bir bakış bile, 

tarih boyunca bu tip kimliklerle 

sınıf bilincinin ve sınıf hareket-

lerinin el ele ve iç içe geliştiğini 

tespit edebilir.34
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Üretim ilişkilerindeki değişimin 
yanı sıra, sendikal krizi ortaya 
çıkaran bir başka önemli dönü-
şüm de, sola ve sosyalistlere dair 
bir yenilgiyle ilişkilendirilir. Buna 
göre, Sovyet sisteminin ve bir 
fikir olarak komünizmin çöküşü 
önemli bir ideolojik yenilgiyi de 
beraberinde getirmiştir. Dahası, 
Türkiye’de 1980 askeri darbesi-
nin sosyalist hareketi imhası bu 
yenilgiyi ağırlaştırmıştır. Yani işçi 
sınıfını örgütlemeyi önüne koyan 
geleneksel siyasal hareket de 
ortadan kalkınca, sendikal kri-
zi dünya çapında ortaya çıkaran 
neo-liberal dönüşüm, muzaffer 
olmuştur.

Sendikal krizin altı çizilen üçüncü 
bir veçhesi de, sendikal bürokrasi 
ve sendikal ağalık düzenidir. Sen-
dikal yozlaşma daha çok yönetici 
kademelerinde bir kastlaşmayı, 
sendikal demokrasinin ortadan 
kalkmasını, üyelerin söz ve ka-
rar hakkından edilmelerini, işçi 
sınıfı hareketinin komite/konsey 
geleneğinin unutturulmasını, de-
mokratik organların işlemez hale 
gelmesini, fiili ve meşru mücade-
le hattının berhava olmasını, işçi 
sınıfının iradesinin ortadan kaldı-
rılmasını ifade eden bir süreçtir. 
Bu durum sendikaların kan kay-
betmelerinin sonucu olduğu ka-
dar önemli bir nedenidir de. Zira, 
başka bir sonuca da yol açar: işçi 
sınıfı hareketini var eden, inşa 
eden ve yükselten kadroların ha-
rekete yabancılaşması ve uzak-

laşması ya da hareketten ziyade 
kendi çıkarlarının peşine düşmesi 
gibi... Dahası bu yozlaşma ve ya-
bancılaşma, herhangi bir devrim-
ci dönüşümün yaşanabileceğine 
dair inancın altını da oymakta ve 
sinik tavırlar alan insan topluluk-
ları oluşturmaktadır.

Oysa ki sendikal krize ilişkin ge-
nelde yazılan bu tespitlerin ba-
zıları, yaşanan gerçekliğin bir ifa-
desi olmakla birlikte, nedenden 
ziyade görüngüleri oluşturmak-
tadır. Kriz olarak tespit edilen 
durumun nedeni ve müsebbibi 
temelde mevcut şartların içinden 
çıkış yolunu bulamayan sendikal 
ve siyasal öznelerdir. Mevcut ya-
pısal dönüşümler ve değişimler, 
hem mevcudu anlamak hem 
de müdahale etmek için iyi tah-
lil edilmeli ve zamanın ruhu iyi 
değerlendirilmelidir. Ancak yeni 
arayışlar üzerinde duranlar, için-
den çıkılamaz gibi duran sendikal 
krize ilişkin söylemin, aslında bir 
rehavetin ve kolaycılığın da ma-
zereti olarak kullanıldığını görür-
ler. Yapısal şartlar ve zorluklar, 
mevcut örgütsel yapıların kendi 
durumlarını ya da daha doğrusu 
kendi konumlarını meşrulaştır-
mak için kullandıkları bahaneler-
dir. Bundan dolayı, sendikal krizin 
temelleri ile sendikal kriz söyle-
mini, birbirinden ayırmak ve iki 
ayrı tartışma yürütmek elzemdir. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, her 
dönem, her hareket, kendi örgüt-
sel formunu kendisi yaratmıştır. 35



Örneğin, Türk-İş, Türkiye tarihinin 
belli bir döneminde, belli siyasal 
aktörlerin müdahalesi ile belli 
bir sektörde kurulmuş bir konfe-
derasyon ve anlayıştır. DİSK ise, 
çıkışı itibarıyla, yine bambaşka 
bir dönemde, farklı bir irade ile, 
farklı bir sektörde yaratılmış bir 
konfederasyondur. Yani, içinden 
geçmekte olduğumuz ve bugün 
aslında sonuçlarını da açıkça tes-
pit ettiğimiz değişim ve büyük 
örgütsel gerileme, sadece bizim 
kuşakların deneyimlediği bir ge-
lişme değildir. Bugün birçok sen-
dika aslında sınıfsal örgüt olmak-
tan ziyade pratikte demokratik 
sivil toplum örgütleri ya da der-
nektirler.

Toplumsal hareketler, her dönem 
kendilerini değişen koşullara göre 
yeniden inşa etmek ve yeniden 
örgütlemek sorumluluğu ile karşı 
karşıya kalırlar. Kapitalizmin yeni-
den yapılanması ve kendini yeni-
den üretmesi aynı zamanda yeni 
mücadele olanaklarını da yarat-
makta ve farklılaşan çatışma bi-
çimlerini ve kültürlerini gündeme 
getirmektedir. Bu noktada tarihin 
birçok farklı döneminde olduğu 
gibi siyasetin önemi kendini açık 
etmekte gecikmez.

III

Yukarıda geçerken değindiğim 
gibi, bir takım farklı kimlikler-
le (toplumsal cinsiyet, etnisite, 
din vs.) sınıf arasında ayrımlar 
koymak, bir cehaletin ürünüdür. 

Bunlar toplumsal hayatta ayrı 
kavanozlarda önümüze gelen 
mefhumlar değildir. Bu kimlikle-
rin kendileri de toplumsal ilişkiler 
oldukları için, sınıftan ve sınıfsal 
ilişkilerden bağımsız değillerdir. 
Tersinin de doğru olduğu gibi. 
Ancak sendikal krize ilişkin çokça 
söylenmeyen bir önemli husus, 
siyasetin daha doğrusu örgütlü 
siyasal müdahalenin eksikliğidir. 
Nasıl ki işçi sınıfı hareketi ve onun 
değişik örgütsel formları tarihleri 
boyunca dar iktisadi hedefler pe-
şinde koşmamış, tek bir kesime 
sıkışmamış, her türlü kimlik ta-
lebini bağrında taşımış, eşitlik ile 
özgürlük arasında her daim bir 
ilişki kurmuş, çocuklardan göç-
menlere ve kadınlara, ifade hürri-
yetinden genel oy hakkı ve savaş 
karşıtlığına kadar her türlü kesim 
ve konuya değmişse, siyasetten 
de azade olmamıştır. Hatta siya-
set, sınıf mücadelesinin her za-
man farklı şekillerde en önemli 
tamamlayıcı parçası olmuştur. 
Gerek genel anlamda gerekse 
de güncel anlamıyla siyasetin 
kapı dışarı edilmeye çalışıldığı bir 
sendikal anlayış, muhafazakâr bir 
anlayışın tezahürüdür. 

Bundan dolayı çok farklı dönem-
lerde işçi hareketinde yaşanacak 
bir yeniden yapılanma da siyasal 
müdahalenin bir ürünü olmak 
durumundadır. Her yeni arayış 
aslında bir nevi sınıf ile siyaset, 
hareket ile siyasal özne arasına 
çekilmiş duvarları yıkma çabası-36
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dır. Nitekim, son dönemde ortaya 
çıkan birçok arayışın “ekonomik 
alan” ile “siyasal alan” arasında 
yapılan ayrımın temelsizliğini 
vurgulaması da bir tesadüf de-
ğildir. Bu ayrımı yapan yanılsa-
manın ardında aslında iktisadi 
ilişkilerin siyasetten azade işle-
diğine dair itikat yer alır. Oysa, 
hem iktisadi alan hem de sendi-
kal alan siyasetten bağımsız bir 
işleyişe sahip değildir. İş bu siya-
setin, yani etkili olan politikanın 
ne menem bir siyaset olduğunu 
anlamaktır. Nitekim, birçok alan-
da mücadele yürüten kadrolar 
ve aktivistler uzun süredir siyasal 
eksiklikten yakınmakta ve politik 
müdahaleyi bir acil ihtiyaç olarak 
tanımlamaktadırlar. Ancak bu so-
rumluluğu alacak sistem karşıtı 
bir politik iradenin yokluğu, ku-
rumsal yeni oluşumların ortaya 
çıkamayışının da nedenlerinin 
başında gelmektedir. Buradaki si-
yasi girdi önemlidir zira kapitalist 
sistemin politik bir tahlili olma-
dan iktisadi ve ideolojik mücade-
lenin bütünselliğini yaratabilecek 
bir açılım sağlanması hemen he-
men imkânsızdır. Bundan dolayı, 
görev aslında politik özneye ve 
onun kadrolarına düşmektedir. 
Zamanımızın da en önemli ek-
sikliği bu konuda yaşanmakta-
dır. Yeryüzünde yeteri derecede 
kendiliğinden isyan, ayaklanma 
ve çeşitli sınıf refleksleri ortaya 
çıkıyor. Ancak politik bir iddia ve 
programa sahip bir öznenin orta-

ya çıkış kıpırtısının emaresi bile 
yok şu anda ortada. Olmayan bir 
sendikal hayatın krizi de olmaz. 
Mevcut yapısal koşullarda ne tür 
bir strateji ve taktik izleneceğini 
tespit edebilecek yegâne odak 
örgütlü siyasal öznedir.

IV

Bu anlamda bir dönem ülkemiz-
de de yoğun tartışılan örnekler-
den biri olan Toplumsal Hareket 
Sendikacılığı bu tür siyasal tartış-
manın ve müdahale çabasının bir 
parçasıydı.3 Buna dair tartışmanın 
bir sonuç üretmemiş olması “ide-
al” tartışmaların kendi başlarına 
sonuç üretmeyeceğinin önemli 
bir göstergesi ve nişanesi olmuş-
tur. Zira gerçekliğin zorladığı çö-
zümler ve fikirler maddi bir güç 
halini alırlar. Fikirlerin kendi baş-
larına maddi bir pratik üretmesi 
çok olası değildir. Bundan dolayı, 
fikir tartışmasını tersinden kur-
mamak gerekmektedir. Toplum-
sal Hareket Sendikacılığı’nı tartış-
maya sokan siyasal grupların ve 
iradenin bir toplumsal ve siyasal 
gerçekliğe tekabül etmemesi, bu 
alanda somut bir sonucun ortaya 
çıkmasını engellemiştir.

Bu dönemde ortaya çıkan bir 
başka önerme de “ortak örgüt-
lenme” olmuştur. Ortak örgütlen-
me de aslında Toplumsal Hare-
ket Sendikacılığı gibi ülkemizde 
politik bir tartışmanın içinde ve 
politik bir müdahalenin tezahürü 
olarak ortaya çıktı. Ortak örgüt- 37



lenme, girişte ifade ettiğim sendi-
kal krizi ortaya çıkardığı söylenen 
yapısal dönüşümlere bir deva ol-
ması için önerilip tartışılmıştı. Ça-
lışanların sorunları ortak olduğu 
için bu dertlere belli iş kollarını 
ve meslekleri temel alarak karşı 
koymaya çalışmak afakiydi. Zira 
kapitalist sistem siyasi ve iktisadi 
bir güç olarak tüm iş kollarına ve 
mesleklere benzer bir biçimde ve 
benzer saiklerle saldırmaktadır. 
Buna belli bir odaktan direnme 
elbette ki yenilgiye mahkûmdu. 
Ortak örgütlenme bu çerçevede 
sadece iş kollarına ayrılan işçile-
ri değil aynı iş kolunda ve mes-
lekte çalışanları da farklı çalış-
ma ilişkileri ve rejimleri arasında 
bölüp parçalayan sisteme karşı 
bir cevaptı. Bu öneriyi dile geti-
renler geçici çalışanlar, zamansız 
çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar, 
tam güvenceli çalışanlar, sendi-
kalılar, kadınlar, kalifiye olanlar 
veya olmayanların aynı işyerinde 
çalışabildiklerini tespit ettiler. Bel-
li bir sektör içinde ya da dışında 
farklı üretim ve çalışma ilişkileri 
içinde bulunan emekçilerin arala-
rında kuracakları ortaklık fikriya-
tı, işçi ve sendikal harekete yeni 
bir açılım getirebilirdi. Sendikal 
harekette sınıf bilinci çok önemli 
bir girdiydi ve bu ancak belli bir 
ortaklık fikriyatı ve ortak örgüt-
lenme deneyimi ile sağlanabilirdi. 
Zira insanların belli koşullar altın-
da yaşıyor olmaları onları zorunlu 
olarak belli bir bilinç biçimine ve 

düzeyine sevk etmiyordu. Hatta 
kendiliğinden herhangi bir bilince 
de eriştirmeyebiliyordu. Bunları 
göz önüne alan ortak örgütlen-
me önerisi politik bir müdahaleyi 
amaçlıyordu. Ancak, ilki gibi ar-
kasındaki politik iradenin zafiyeti 
yüzünden hiçbir zaman kuvve-
den fiile çıkamadı. Entelektüel 
fikir jimnastiğinde hoş bir seda 
olarak kaldı.

Bu fikrin pratiğe geçirilememe-
sinin bir nedeni, toplumsal ger-
çekliği ve karşılığı olmayan ancak 
sendikal harekette etkin birçok 
grubun da bu öneriden rahatsız-
lık duymuş olmasıdır. Zira ortak 
örgütlenme aynı zamandan ta-
ban örgütlenmesini ve sendikal 
demokrasiyi de rehabilite etmeyi 
önüne koyuyordu. Farklı çalışma 
ilişkilerinde olan insanların ör-
gütlenmesi taban inisiyatifin ve 
böylece konsey ve komite gibi 
girişimlerin önemini arttıracak-
tı. Böylece sendikal yozlaşma-
ya da deva olunacaktı. Bunun 
sonucunda aslında murad edi-
len bir başka sonuç da, mevcut 
yasal düzenlemelere sıkışmış 
sendikaları tekrar fiili meşru mü-
cadele çizgisine zorlamaktı. Bu 
önerinin hayata geçirilemeyişi-
nin bir sonucu ve göstergesi de 
zaten mevcut sendikal anlayışın, 
onun kurum ve kadrolarının ve 
mevcut mevzuatın bilgisine haiz 
avukatlar hâkimiyetinin sürüyor 
olmasıdır. İlkinde olduğu gibi or-
tak örgütlenme konusunda bir 38



tartışma yürütenler, bunu bir po-
litik müdahale olarak öneren ve 
tartışanlar da başarısızlıkları ko-
nusunda herhangi bir özeleştiri 
yapmış değillerdir. Bundan dolayı 
bu yeni arayışların ve tartışma-
ların bir bakiyesi de kalmamıştır 
ülkemizde.

V

Sendikal hareket ve işçi hareke-
tinin örgütlenmesinde yeni ara-
yışlardan ve tartışmalardan tav-
şan çıkartılamayacağı açık. Aslına 
bakılırsa, bugüne kadar yüzyıllar 
içinde sendikaların güçlendiği 
zamanlara ve işçi hareketlerinin 
etkili olduğu örgütlenmelere ba-
kıldığında belli ortaklıkların oldu-
ğu hemen göze çarpar. Bunların 
başında, işçilerin özne olması ve 
kendi kaderlerine kendilerinin 
sahip çıkması gelir. Nitekim işçi 
hareketinin güçlü olduğu zaman 
ve mekânlarda işçi komite ve 
konseylerinin güçlü, çeşitli sis-
tem karşıtı politik hareket ve ön-
derliğin muktedir ve canlı, bunun 
karşısında sendikal yönetici ve 
profesyonel kadroların geri plan-
da ve mütevazı oldukları görülür. 
Yani, taban inisiyatifi ve demok-
rasisinin ve politik örgütlenme ve 
tartışmaların tüm “yeni açılım-
larda” ön planda olduğu görülür. 
Bu anlamda başarılı örnekler, ne 
yeni ne de bir tür yaratıcı buluş-
tur. Bundan dolayı mevcut dene-
yimlerde komite ve konseylerin 
varlığı, seçilmiş yöneticilerin gö-
revlerinin belli bir dönemle sınırlı 

olması, etkili geri çağırma me-

kanizmalarının tatbik edilmesi, 

yönetici ve profesyonellerin ma-

aşlarının en yüksek işçi maaşın-

dan kesinlikle fazla olmaması, 

yöneticilerin masraflarının taban 

tarafından kontrol edilmesi, bir 

örgütlenmenin ağalık haline dö-

nüşmemesinin ve devrimci özü-

nü kaybetmemesinin önemli 

mekanizmalarıdır. Temelde her 

konjonktürde bizlere “yeni” diye 

sunulan birçok deneyimin özün-

de bu devrimci anlayış ve işleyiş 

vardır. Bu meselenin tarihi üze-

rine çalışanlar bu gerçekle farklı 

yüzyıllardan örneklerle sürekli 

karşılaşarak kahrolurlar.4
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Giriş

Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkması ile sü-
rekli sömürülen işçi sınıfı, sermaye kar-
şısında hak ve çıkarlarını koruyabilmek 
için dayanışma içinde hareket etmenin 
gerekliliğini yoğun bir şekilde hissetmiş-
tir. İşçi sınıfının benimsediği dayanışma 
kültürü, ulusal ve uluslararası alanda 
verilen mücadelelerle günümüze değin 
evrimleşerek şekillenmiştir. Ortaya ko-
nulan mücadele kimi zaman yeni haklar 
elde edilmesine, kimi zaman da yeni ör-
gütlenme modellerinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Emeğin örgütlülük mü-
cadelesinin başarıyla yürütülmesi; uygun 
dönemde, uygun mücadele anlayışının 
ve stratejilerinin ortaya konulmasıyla 
mümkün olmuştur. Bu mücadelenin ge-
lecek dönemlerde de başarılı bir şekilde 
yürütülebilmesi, döneme özgü baskılara 
yanıt verebilecek bir mücadele anlayışı-
nın varlığını gerektirmektedir. Emek ha-
reketi içinde yer alan yeni tartışmalar ve 
eğilimler, sendikal hareketin ve işçi sını-
fının örgütlülük mücadelesinin geleceği 
açısından son derece önemlidir. Dolayı-
sıyla bu çalışmada, literatürde emeğin 
örgütlülük mücadelesinin seyrine ilişkin 
son dönemde yapılan tartışmalara kısaca 
değinilmeye çalışılmıştır.

EMEĞİN 
ÖRGÜTLÜLÜK 
MÜCADELESİNE 
DAİR 
TARTIŞMALAR, 
EĞİLİMLER VE 
SÖYLEMLER

CEYHUN GÜLER1

Günümüzde emek piyasalarında yaşanan dönüşüm, 
çalışma yaşamının farklı alanlarını ve çalışma yaşamına 

ilişkin birçok yasal zemini aşındırmış, işlemez hale 
getirmiştir. Ortaya çıkan yeni çalışma düzeni ve 

bu düzen içinde yer alan işçiler, bütün bir hayatı 
güvencesizleştiren düzenlemeler karşısında 

korumasız kalmışlardır. 



Mücadeleye Dair Tartışmalar

Son 40 yıldır kapitalist sistem-
de yaşanan değişimlerle birlikte, 
birçok alanda farklı yapılanma-
lar içine girilmiştir. Temel kamu 
hizmetlerinin ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi, 
piyasalardaki fiyat müdahalele-
rinin kaldırılması, dış ticaret ve 
finans piyasalarının liberalizasyo-
nu, emek piyasalarının esnekleş-
tirilmesi ve güvencesizleştirilme-
si bu yapılanma sürecinin temel 
taşlarından bazılarıdır. Özellikle 
çalışma ilişkilerinde yaşanan dö-
nüşümden,  emeğin örgütlülük 
mücadelesi de yoğun bir şekilde 
etkilenmiştir. Günümüzde emek 
piyasalarında yaşanan dönüşüm, 
çalışma yaşamının farklı alanları-
nı ve çalışma yaşamına ilişkin bir-
çok yasal zemini aşındırmış, işle-
mez hale getirmiştir. Ortaya çıkan 
yeni çalışma düzeni ve bu düzen 
içinde yer alan işçiler, bütün bir 

hayatı güvencesizleştiren dü-
zenlemeler karşısında korumasız 
kalmışlardır. Güvencesizleşme, 
sendikalaşma hakkının kulla-
nılması önünde de engel teşkil 
etmiş, kadınlar, göçmen işçiler, 
etnik azınlıklar, atipik çalışanlar, 
kayıt dışı çalışanlar, kısacası çalış-
ma hayatında güvencesiz kesimi 
oluşturanlar bu haktan mahrum 
bırakılmıştır (Munck, 2003: 190-
191; Heery, 2014: 545-549; Tar-
tanoğlu, 2015: 4-5). Sendikalar 
bu süreçte ciddi bir şekilde güç 
kaybına uğramış, temsil ettikleri 
üye sayılarında azalmalar yaşan-
mıştır.  Bu bağlamda sendikalar, 
dönemin gereklerine ve getirdik-
lerine göre yenilenmesi, yeniden 
örgütlenmesi gereken yapılar ha-
line gelmişlerdir. Tarihsel süreç 
içinde sendikal hareketin ortaya 
koyduğu stratejiler incelendiğin-
de görülmektedir ki; kapitalizmin 
uyguladığı politikaların ağırlaştığı 41
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dönemlerde sendikal hareketin 
eylemleri ve örgütlülüğü daha 
sert iken reformist politikaların 
uygulandığı dönemlerde,  sendi-
kal mücadele araçları nispeten 
daha sistem içinden ve daha 
telafi edici bir şekilde dizayn 
edilmek istenmiştir2. Günümüz-
de ise kapitalist sistemin emek 
üzerindeki baskıları farklı şekil-
lerde karşımıza çıkmaktadır. Bu 
ise emeğin örgütlülük mücade-
lesinin çok boyutlu bir zeminde 
şekillenmesini gerekli hale getir-
miştir (Munck, 2003: 191). Ancak 
belirtmek gerekir ki konuyla ilgili 
yeni eğilimler ortaya konulurken, 
sendikal hareketin ruhu göz ardı 
edilmemeli ve emeğin örgütlü-
lük mücadelesi olması gerekenin 
dışına taşınmamalıdır3. Aksi hal-
de sendikal hareket, dönüşüm 
krizinden4 güçlenerek çıkmak 
bir yana daha fazla kan kaybı 
yaşayacak ve en önemlisi olması 
gerekenin dışında bir başkalaşım 
geçirecektir (Munck, 2003: 124). 

Son dönemde yapılan emek mü-
cadelesi tartışmalarında önemli 
bir yer teşkil eden konulardan biri, 
güvencesizlerin örgütlenmesi ve 
hak mücadelesinin uygun zemine 
oturtulmasıdır. Bu bağlamda 
farklı ülkelerde farklı örgütlenme 
alternatifleri tartışılmış ve çeşitli 
örnekler ortaya konulmuştur. 
Bu örnekler arasında sendika 
harici emek örgütlenmelerine 
de yer verilmiştir. “Üye Ta-
banlı Örgütler (Member Based 

Organizations)”,“Toplum Merkezli 
Emek Örgütleri (Community Ba-
sed Labour Organization)” ve “İşçi 
Merkezleri (Worker Centers)” be-
lirtilen bu örnekler arasında yer 
almaktadır. Geleneksel örgüt 
modelleri dışında kalan bu ör-
nekler, geleneksel işçi tanımı dı-
şında kalan grupların sorunlarının 
ve seslerinin kolektif bir zeminde 
duyurulması anlamında önemli 
bir tartışma alanını oluşturmak-
tadır. Literatüre katkı sağlayanla-
rın bir bölümü, sendika merkezli 
örgütlenme anlayışından uzak-
laşılmaması gerektiğini ön plana 
çıkarırken, “yeni aktörler” olarak 
adlandırılan bu tarz örgütlenme 
eğilimlerini eleştirirler. Bazı aka-
demisyen ve araştırmacılar ise 
sendika odaklı yaklaşımın yeni-
lenmesi gerektiği üzerinde dur-
maktadırlar. Konuya ikinci bakış 
açısı temelinde yaklaşanlar özel-
likle, sendikaların örgütlenme 
sorunlarının ortaya çıkışını ör-
gütlenme kültürünün oluşumuy-
la ilişkilendirmekte ve örgütsüz 
kesimlerin örgütlülüğünün art-
tırılmasını sendikaların yeniden 
canlandırılması açısından gerekli 
görmektedirler (Tartanoğlu, 2015; 
4-5). Sendikalar harici örgütle-
rin oluşumu, sendikaların diğer 
örgütlerle kuracağı dayanışma 
açısından son derece önemli gö-
rülmekte ve farklı grupların sen-
dikalaşmasının önünü açacağı 
savunulmaktadır (Heery, 2014: 
551). Dolayısıyla yukarıda belir-42



tilen örgütlenme modellerinde, 
her ne kadar sendikal hareketin 
doğrudan aktörleri olarak adlan-
dırılmasalar da, temsil ettikleri 
grupların etkisi sendikal müca-
delenin seyri açısından göz ardı 
edilmemektedir. Sendikaların, 
sendikal hareketin yeniden can-
lanması için “çoklu temelli5” bir 
mücadele anlayışını önüne koy-
ması gerektiği savunulmaktadır.  

Emek Hareketinde Yeni Eğilimler 

Yasal olarak sendikalaşmaları 
önünde bir yığın engel olan ve 
sendikalaşma hakkını kullana-
mayan güvencesiz kesimlerin, 
hak mücadelelerinin kolektif bir 
zeminde verilebilmesi için farklı 
alternatifler ortaya konulmak-
tadır. Sendika harici örgütler bu 
anlamda verilen emek mücade-
lesi içinde önemli aktörler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Faaliyet 
alanlarına ve hedef kitlelerine 
göre farklı özellikler sergileyen 
“Üyeliğe Dayalı Örgütler (Member 
Based Organizations)”, konuyla 
ilgili önemli örneklerdendir. Bu 
örgütler amaçlarını gerçekleş-
tirmek için toplu eylem hakkı-
nın kullanılması ve demokratik 
örgütlenme temelinde faaliyet 
göstermektedirler. Bu tür örgüt-
ler doğrudan çalışma ilişkileri ve 
emek mücadelesiyle ilgili faaliyet 
gösterebilecekleri gibi farklı sos-
yal ve ekonomik konular üzerine 
de faaliyet gösterebilmektedirler. 
Dolayısıyla üyeliğe dayalı örgüt-
lerin, birçok farklı alanda faaliyet 

gösteren alt kümelerinin mevcut 
olduğunu söylemek yanlış ol-
mayacaktır (Mathie and Ghore, 
2011: 7-8). Bu örgütlenme biçimi-
nin emek hareketine daha yakın 
bir modelini oluşturan “Üyeliğe 
Dayalı Yoksul Örgütleri (Member 
Based Organisations of the Poor)”, 
sendikalarla kurdukları ilişkiler 
ve işbirliği açısından da ayrı bir 
öneme sahiptirler. Kendi kendine 
yardım anlayışı ile faaliyet gös-
teren ve üyelerinin çoğu yoksul-
lardan oluşan bu örgütler, yok-
sullukla mücadele etmek adına 
kolektif bir faaliyet çabası içinde 
çalışırlar. Hindistan’da faaliyet 
gösteren, Kendi Hesabına Çalışan 
Kadınlar Birliği (Self Employment 
Women Association- SEWA), bu 
felsefe temelinde çalışan bir ör-
güttür.  Üyeliğe dayalı yoksul ör-
gütü olan SEWA, yoksullara karşı 
çeşitli sorumluluklar üstlenmek-
te, yönetim yapısı çoğunlukla 
yoksullardan oluşmaktadır (Chen, 
2006: 1-3). SEWA, kendi hesabına 
çalışan kadınları örgütleyen bir 
yoksul örgütü olarak bilinmekle 
birlikte, aynı zamanda yoksul ka-
dınların, iş güvencesinin, sosyal 
güvencelerinin, gelir güvencele-
rinin ve gıda güvencelerinin sağ-
lanması için mücadele veren bir 
sendika olarak da tanımlanmak-
tadır. SEWA, kendisini hem bir 
örgüt hem de bir hareket olarak 
ifade etmekte; emek hareketi-
nin, işbirliği hareketinin ve kadın 
hareketinin bir unsuru olduğunu 43



vurgulamaktadır (SEWA, 2015).  
Ancak şunu da belirtmek gerekir 
ki SEWA’nın birçok uluslararası fi-
nansal kuruluş tarafından da des-
teklenmesi, örgütün kapitalist 
sistem aracılığıyla kontrol altında 
tutulmasını mümkün hale getir-
miştir. Ayrıca, örgütün kurmuş 
olduğu SEWA Bank aracılığıyla 
sağladığı mikro kredi uygulama-
ları da üzerinde durulması gere-
ken konular arasında yer alır6. 

Üyeliğe dayalı örgütlenme 
anlayışıyla hareket eden ve emek 
hareketine bu doğrultuda katkı 
sunma çabası içinde olan diğer bir 
oluşum şekli ise “Toplum Merkezli 
Emek Örgütleri (Community Ba-
sed Labour Organizations)”dir. As-
lında birçok alanda bu örgütlerin, 
“Toplum Sendikacılığı (Commu-
nity Unionism)”7 adı altında ince-
lendiğini de görmek mümkündür. 
Toplum sendikacılığı, sendikalar 
ile toplumsal gruplar arasında 
mücadele zemininin ortaklaştı-
rılması ve bu yönde dayanışma 
kültürünün geliştirilmesi açısın-
dan anlamlıdır. Bu tarz örgütlen-
meler, sendikaların farklı gruplar-
la iletişim kurabilmeleri açısından 
önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Toplum sendikacılığı, geleneksel 
sendikacılık anlayışının aksine, 
sadece işyeri zeminine sıkışıp 
kalmaksızın, işçiler, işsizler, kayıt 
dışı çalışanlar, düşük ücretliler, 
göçmenler olmak üzere birçok 
farklı grubu temsil etmektedir. 
Refah, sağlık, konut ve göç poli-

tikalarının emek dostu bir şekilde 
düzenlenmesi, bu örgütlerin mü-
cadele alanlarının temelini oluş-
turmaktadır. Geleneksel anlayış 
işyeri bazlı mücadeleyi ön plana 
çıkarırken, toplum sendikacılığı 
emekçilerin yaşamlarına dair bü-
tüncül bir mücadeleyi benimse-
mektedir (Black, 2005: 25-26). Bu 
mücadeleyi ise toplum merkezli 
emek örgütleri aracılığıyla yürüt-
mektedir. Bu örgütlenme anlayışı 
beraberinde tek yönlü bir mü-
cadele değil, birçok farklı grubu 
içine alan çoklu temelli bir müca-
dele anlayışı ortaya koymaktadır. 
Göçmen işçilerin sorunları ile ilgili 
yürütülen bir faaliyet aynı za-
manda kadın ve çocuk göçmen-
lerin sorunlarını da içine aldığı için 
hareket, toplumun birçok sorun 
alanıyla aynı anda ilişki içinde ol-
mayı mümkün kılmaktadır. Top-
lum sendikacılığının işleyişinin 
ve mücadele anlayışının ortaya 
konulması açısından 2002-2006 
yılları arasında Afrika’da gerçek-
leştirilen SYDICOOP projesi önemli 
bir örnektir. SYDICOOP aracılığıy-
la kayıt dışı sektörde çalışanların 
yaşam ve çalışma standartları-
nın geliştirilmesi üzerinde durul-
muş, bu bağlamda sendikaların, 
toplum merkezli örgütlerle da-
yanışma içinde çalışmaları he-
deflenmiştir. Bölgede faaliyet 
gösteren birçok ulusal ve ulus-
lararası örgüt bu projede işbirliği 
yapmıştır. Uluslararası Hür İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (In-44
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ternational Confederation for Free 
Trade Unions- ICFTU)8 ve Uluslara-
rası Çalışma Örgütü’nün (Interna-
tional Labour Organization- ILO) 
İşçi Faaliyetleri Bürosu (Bureau 
for Workers Activities- ACTRAV) 
ile Uluslararası Kooperatif De-
partmanı (International Coopera-
tive Branch- COOP) işbirliği yapan 
uluslararası örgütler arasında yer 
almıştır (Smith, 2006; 8-21). 

İşçi Merkezleri (Worker Centres) 
de toplum merkezli emek ör-
gütleri arasında yer almaktadır. 
Genellikle düşük gelirlilerin ve 
göçmen işçilerin örgütlendiği 
bu modelde, bazı işçi merkez-
leri belirli sektörlerde faaliyet 
gösterirken, bazı işçi merkez-
leri ise etnisiteye veya inanca 
dayalı örgütlenme anlayışını 
benimsemiştir. Yoğun olarak 
Amerika ve Kanada’da kurulan 
işçi merkezleri, üyelerinin belir-
li hizmetlerden yararlanmaları 
için çalışmakta, temsil ettikleri 
grubun haklarının savunulması 

ve örgütlenmenin geliştirilme-
si üzerine yoğunlaşmaktadırlar 
(Tartanoğlu, 2015: 5).   

Yukarıda kısaca değinilen ve 
geleneksel sendika tanımı ile 
birebir örtüşmeyen örgütlen-
meler, sendikal hareketin hangi 
eksende konumlanacağı tartış-
malarına önemli katkı sağlarken, 
sendikaların çoklu temelli bir ör-
gütlenme ve mücadele zeminini 
göz ardı etmemesi gerektiğini 
de ortaya koymaktadır. Bu doğ-
rultuda daha önce de değinildiği 
gibi sendikalar ile sendika harici 
örgütler birbiri yerine geçen ak-
törler olmaktan ziyade, birbirleri 
ile iletişim ve işbirliği kurması ge-
reken emek örgütleri olarak de-
ğerlendirilmektedir. Ortaya çıkan 
ilişki zemini ise sendikaların ge-
leneksel mücadele ve örgütlen-
me anlayışını aşan, işyerlerinin 
ötesinde toplumsal sorunları bü-
tüncül bir yaklaşımla gündemine 
alan bir eğilimi yansıtmaktadır. 
Bu başlık dahilinde sendikalar 45



harici emek örgütleri ve bu ör-
gütlerin sendikal hareketle ilişki-
leri tartışılmıştır. Bununla birlikte 
geleneksel sendikal yapıların, 
içinde bulunulan süreç karşısında 
ne şekilde konumlanması ve dö-
nüştürülmesi gerektiği de ayrıca 
tartışılması gereken konular ara-
sında yer almaktadır.

Sınıf Mücadelesi Zemininde Bir 
Sendikal Hareket

Özellikle 1990’lı yıllarla birlikte, 
sendikal hareketin korporatist 
söylemlerden9 uzaklaşması ve 
emeğin örgütlülük mücadelesinin 
salt çalışma ilişkileri zemininde 
yaşanan sorunların ötesinde, top-
lumsal sorunları da önüne koyan 
bir mücadele zeminine oturtul-
ması gerektiği öne çıkan konular 
arasında yer alır. Bu bağlamda 
sendikalara toplumsal sorunlarla 
mücadele zemininde önemli so-
rumluluklar düştüğü kabul edil-
miş, sendikal hareketin yenilen-
me ve örgütlülük mücadelesini 
yeniden ayağa kaldırma gerek-
sinimi birçok kesim tarafından 
vurgulanmıştır. Munck, geçmişten 
ilham almanın faydalı olduğunu 
ancak sendikal hareketin kendi-
ni yeniden keşfetmesiyle başarı-
ya ulaşabileceğini dile getirmiştir 
(Munck, 2003; 124-129). Bu doğ-
rultuda, aslında her ne kadar tar-
tışılan konular sendikal mücadele 
içinde yeni örgütlenme teknikleri 
ve yeni stratejiler üzerine yoğun-
laşsa da sendikal hareketin temel 
sorununun ideolojik ve siyasi ol-

duğu öne çıkarılmıştır (Munck, 
2003: 129).  Belirtmek gerekir ki 
kapitalist sistemin ruhundan kay-
naklanan rekabet ve sistem için-
de kaynakların bölüşümündeki 
adaletsizlik, işçi sınıfının kendi 
içinde çatışmasına neden olmuş-
tur (Fletcher, 2013: 59). Fletcher, 
sendikal hareketin mücadeleyi 
yeniden canlandırmanın ötesinde 
bir şeyler yapması gerektiğini vur-
gulamış, örgütlenme ve sendika-
laşmanın sayısal olarak kaybettiği 
güce değil, mücadele anlayışında 
yaşanan soruna dikkat çekmiştir. 
Sadece ekonomik ve işyerinde 
yaşanan sorunlara yönelik talep-
lerin ötesinde, sınıf mücadelesine 
dayalı bir emek hareketinin, sen-
dikal hareketi yeniden bütünleşti-
rebileceğini ve ayağa kaldırabile-
ceğini savunmuştur. Bu bağlamda 
da ırka, dine, cinsiyete ve işyerine 
sıkıştırılmış bir sendikal anlayışı 
reddetmiştir10. Sendikal stratejile-
rin, bu sorunların tamamına bü-
tüncül bir bakış açısıyla yaklaşan 
ve işçi sınıfını bölünmez bir bütün 
olarak ele alan bir anlayışla şe-
killendirilmesi gerektiğini belirt-
miştir. İşçi sınıfının kendi içindeki 
bölünmüşlüğünün aşılmasının da 
ayrı bir mücadele konusu olması 
gerektiğini vurgulamıştır (Fletcher, 
2013: 66). Lusting ise, benzer bir 
şekilde işçi sınıfının, mevcut düzen 
içinde ırka, beceri düzeyine, işko-
luna veya sektörüne, beyaz yakalı 
veya mavi yakalı olmasına, yeni iş 
kategorilerine göre bölünmüş ol-46
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masını sınıf mücadelesi yolunda 
bir başarısızlık olarak değerlendir-
miştir. İnsanların birbirleriyle çakı-
şan birçok farklı yapışık ve atfedil-
miş kimliğe sahip olduklarını, aynı 
anda meslekleri, etnik kökenleri, 
cinsiyetleri üzerinden kendile-
rini tarif edebileceklerini ve her 
bir tarifin kendine özgü sorunları 
içinde barındırabileceğine dikkat 
çekmiştir. Bütün bu sorunların 
bir potada toplanarak ortak bir 
mücadele kültürü oluşturulma-
sı gerekliliği üzerinde durmuştur 
(Lusting, 2013: 85-88). Sendikaların 
işyeri temelinde örgütlenme, top-
lu pazarlık gibi geleneksel olarak 
üstlendikleri görevlerin ötesinde 
ortaya çıkan küresel sorunlara yö-
nelik genel bir mücadele anlayışı 
sergilemekte zorlandıklarına dik-
kat çekerek, yapılması gerekenin 
sınıfsal bir zeminde konuya yak-
laşmak olduğunun altı çizilmiştir 
(Quan, 2013: 127).

Toplumsal Adalet Sendikacılığı

Emek hareketinin yenilenme sü-
reciyle ilgili yapılan tartışmalarda, 
bütün alternatif örgütlenme mo-
dellerinin ruhunun hangi felsefi 
zeminde buluşturulması gerektiği 
önemli bir yere sahiptir. Kim Scipes 
tarafından 2003 yılında ortaya atı-
lan “Toplumsal Adalet Sendikacılı-
ğı (Social Justice Trade Unionism)” 
(Scipes, 2014: 42) bu tartışma sü-
recine önemli bir katkı sunmakta-
dır. Scipes, bu kavramsallaştırmayı 
yaparken toplumsal adalet sendi-
kacılığından, ekonomik sendikacı-
lık anlayışının bir türü olarak bah-
setmiştir. Ancak, toplumsal adalet 
sendikacılığı zemininde ortaya ko-
nulan mücadele anlayışının daha 
geniş bir alanda gerçekleştirildiği 
ve işçi sınıfının bütünü adına te-
sis edilecek bir refah hedefinin ön 
plana çıkarıldığını dile getirmiştir 
(Scipes, 2014: 21). Özellikle Birleşik 47



Devletler ve Kanada’da kavram, 
toplumsal hareket sendikacılığı 
yerine kullanılmıştır. Fernando Ga-
pasin tarafından toplumsal adalet 
sendikacılığının yorumlanması da 
toplumsal hareket sendikacılığına 
yakın bir çerçevede gerçekleşmiş-
tir. Öncelikli olarak sınıf mücade-
lesinin kaçınılmazlığını savunan 
Toplumsal Adalet Sendikacılığı, bir 
yönüyle Toplumsal Hareket Sen-
dikacılığının benzeri gibi görünse 
de, üstüne basarak vurgulandığı 
gibi refahın arttırılması temeline 
dayanması ve ekonomik sendika-
cılığın geniş bir yorumu olarak ifa-
de edilmesi nedeniyle toplumsal 
hareket sendikacılığından ayrıl-
maktadır11. Toplumsal Adalet Sen-
dikacılığı içinde sınıf mücadelesi ile 
sendikal mücadele iç içe geçmiş 
bir alanı işaret ederken, sendikal 
hareketin sınıf mücadelesinin bir 
alt kümesi olduğu, sınıf mücadele-
sinin, sınıflı toplumların bulunduğu 
her alanda geçerli olduğu, mese-
lenin sadece işyeri mücadelesi ile 
sınırlı tutulmaması ve toplumsal 
refahın sağlanması gerektiği vur-
gulanmaktadır. Dolayısıyla bu sen-
dikal anlayış, farklı çalışma ve ya-
şam koşullarıyla, farklı sorunlarla 
karşı karşıya kalan kişilere yönelik 
eşitsizlikler karşısında adalet ze-
mininde yapılacak düzenlemeleri 
ve fırsat eşitliğini vurgulamakta-
dır. Sendikal mücadelenin diğer 
sosyal mücadelelerle de etkileşim 
içinde olması gerektiğine, cinsiyet 
ve etnisiteye dayalı ayrımcılık gibi 

sorunların işçi sınıfını kendi için-
de bölmemesi için bütüncül bir 
mücadele anlayışına dikkat çekil-
mektedir. Bu anlayış temelinde 
son dönemlerde ortaya çıkan yeni 
gelişmeler de dikkate alınarak, 
sendikal hareketin, mücadeleyi 
işçi işveren ilişkileriyle kısıtlamak-
tan ziyade toplumsal adalete12 
dayanan bir refah anlayışı zemi-
ninde örmesi gerektiğine dikkat 
çekilmiştir (Fletcher and Gapasin, 
2008; 166-168). Dolayısıyla top-
lumsal adalet sendikacılığı, sınıf 
mücadelesine dayanan anlayıştan 
ödün vermemek kaydıyla, önce-
ki başlıklarda bahsedilen sendika 
harici emek örgütleriyle kurula-
cak iletişim ve işbirliğini de rasyo-
nel bir zemine taşımıştır. Cinsiyet, 
etnisite, ulusal köken, dini inanç 
vb. ayrımlar yapılmaksızın işçi-
lerin en kapsayıcı kimlikleri olan 
sınıf çatısı altında, tüm farklılıkları 
bütünleştiren ve toplumsal adalet 
arayışını ön plana çıkaran bir 
anlayış ortaya konulmuştur.

Sonuç

Belirtmek gerekir ki yukarıda 
bahsedilen birçok “yeni”, daha 
önce ortaya atılan anlayışların ve 
yaklaşımların farklı kelimelerle 
yeniden dile getirilmesidir. Yuka-
rıda dile getirilen birçok kavramla 
belki de ilk defa karşılaşılmasına 
rağmen, ilgili kavramların içeriği 
birçok tartışmada benzerdir.

Sendikal hareketin yenilenme-
si ve dönüşümüne ilişkin tartış-48



malarda, farklı ifadelerle benzer 
öneriler ve eğilimler tartışılmış-
tır. Ancak bu doğrultuda ortaya 
konulan eğilimlerde ortaklaşılan 
önemli noktalardan biri, sendikal 
hareketin ve emeğin örgütlülük 
mücadelesinin, sınıf temelinden 
uzaklaşmamasıdır. Son dönemde 
yaşanan gelişmeler dezavantajlı 
ve güvencesiz kesimin de işçi sı-
nıfı mücadelesine dahil olmasını 
beraberinde getirmiştir. Dolayı-
sıyla yasal güvenceler sağlanmış 
olsun ya da olmasın bütün bu 
kesimleri tek çatıda örgütleyecek 
bir emek mücadelesinin varlığı 
son derece önemlidir. Sendikalar 
ve diğer emek örgüleri verdikleri 
mücadelede özne-nesne ilişkisi 
temelinde hareket etmeli, mü-
cadelenin öznesi olan işçi sınıfını 
nesneleştirecek örgütsel yapılar 
haline gelmemelidirler. İşçi sını-
fı mücadelesinin özgün araçları 
olarak hareket etmelidirler. 

Emeğin  örgütlülük  müca-
delesinde yeniye dair yapılan 
tartışmaların farklı örnekler ve 
bu örneklerin farklı ülkelerde-
ki tezahüründe yaşanan önem-
li sorunlardan birini de özgünlük 
oluşturmaktadır. Her ne kadar 
günümüzde sorunlar küresel bir 
zeminde ortaya çıkıyor olsa da 
benzer sorunlara dair ortaya ko-
nulacak çözümler her bölgenin 
toplumsal kültür, örgüt yapıla-
rı ve örgütlenme anlayışına göre 
özgünlük gerektirmektedir. Do-
layısıyla, konuyla ilgili olarak or-

taya konulan yeni eğilimler ve 
olumlu örneklerde dikkat edil-
mesi gereken unsurların başında, 
bu örneklerin mevcut ulusal şart-
lara uygunluğu ve uygulanabilirli-
ği gelmektedir. 

Kısacası sendikal hareket, yeni 
çalışma biçimlerini de içerecek 
şekilde, sadece işyeri ve toplu 
sözleşme gibi geleneksel faaliyet 
alanlarına sıkıştırılmaksızın, genel 
olarak yaşanan toplumsal sorun-
lara duyarlı bir mücadele zemi-
nini oluşturmalıdır. İşçi sınıfının 
bölünmüş yapısına hapsolmuş 
bir sendikal anlayış yerine, 
sınıfın bölünmüşlüğünü ortadan 
kaldıracak stratejilerle, daha 
birleştirici bir mücadele anlayışı 
benimsenmelidir. Bu perspektifte 
bir örgütlülük mücadelesi 
hattının örülebilmesi için Türkiye 
sendikal hareketinin bugünü ve 
geleceğine dair yeni tartışmalar 
ve önerilere literatürde çok daha 
fazla yer verilmeli, bu konular 
daha detaylı çalışmalarla incelen-
melidir. En önemlisi çalışmalarla 
ortaya konulan yeni öneri ve eği-
limler, emek örgütleri tarafından 
uygunluk ve özgünlük temelinde 
hayata geçirilmelidir.
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topyekûn etkileyen savaşlar ve sık sık ortaya 
çıkan ekonomik krizlerin, emeğin örgütlülük 
mücadelesinin seyrinde etkili olduğu, 
daha sert bir mücadele anlayışını gerekli 
kıldığı mutlaktır (Sanayileşmenin özellikle 
ilk dönemlerinde görülen Ludizm, Marksist 
Sendikacılık, Sendikalizm vb.). Bahsedilen 
dönemler haricinde, refah ve hukuk devleti 
anlayışındaki gelişmeler, sendikaların sosyal 
taraf olarak kabul edilmeleri ve sistem içinde 
yasallaşmaları da kimi hakların kazanımında 
belirleyici rol oynamıştır. Sendikal hakların 
sistem tarafından yasal bir çerçeveye dahil 
edilmesi önemli kazanımlar sağlamakla birlikte, 
kapitalist sistemin mevcudiyetinin tehlikeye 
düşmemesi için sendikal hareketin yeniden 
ve sisteme göre dizaynını da beraberinde 
getirmiştir (Fabianizm, Amerikan Sendikacılığı 
vb.) (Güler, 2016: 13-35).

(3) Belirtmek gerekir ki, sendikalar ilk etapta 
işçi sınıfı üzerindeki sömürünün en azından 
sınırlandırılması için ekonomik anlamda hak 
ve çıkarların sağlanması adına mücadele 
verirler. Ancak sendikaların nihai amacı 50

https://www.erudit.org/revue/ri/2011/v66/n1/1005105ar.pdf
https://www.erudit.org/revue/ri/2011/v66/n1/1005105ar.pdf
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=classracecorporatepower
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=classracecorporatepower
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=classracecorporatepower
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=classracecorporatepower
http://www.sewa.org/About_Us.asp
http://www.sewa.org/About_Us.asp
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irj.12108/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irj.12108/abstract


bunun ötesinde, sadece ekonomik alanda 
bir mücadele anlayışıyla sınırlı kalmaksızın, 
işçi sınıfı üzerindeki sömürünün tamamen 
ortadan kaldırılması için siyasi bir zemine de 
dayanmaktadır. Dolayısıyla sendikal alanda 
verilen mücadele, işçi sınıfının bir bölümünü 
temsil eden değil işçi sınıfının tamamını 
kapsayıcı bir nitelik taşıdığı sürece anlamlı 
olacaktır.   

(4) 1970’li yıllardan sonra, Keynesyen 
politikaların terk edilerek neoliberal 
politikaların hakim konuma gelmesiyle birlikte 
ortaya çıkan dönüşüm sürecinden, sendikalar 
da olumsuz etkilenmiş, teknoloji vb. unsurların 
etkisiyle yeniden örgütlenen sermaye ve 
emek piyasasında ortaya çıkan yeni çalışma 
şekilleri nedeniyle sendikal hareket içinde bir 
temsil krizinden söz edilmeye başlanmıştır.

(5) Çoklu temelli kavramı, ayrımcılık hallerinin 
kavramsallaştırılmasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Bir kişinin birden fazla özellik veya 
kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmasını 
ifade eder. Kavramın buradaki karşılığı ise, 
sendikal hareketin karşı karşıya kaldığı 
kapitalizmin hegemonyasına karşı birden 
fazla mücadele aracının aynı anda işletilmesi 
gayesiyle kullanılmıştır (kavramın kökü için bkz. 
Kaya, 2014: 56).

(6) Özellikle yoksullukla mücadelede 
önemli bir araç olarak gösterilen mikro 
kredilerin, kadına atfedilen ev içi emeğini 
kurumsallaştırması sonucu toplumsal cinsiyet 
algısı üzerindeki olumsuz etkileri, neden 
olduğu borç yükü sonucu ortaya çıkan 
farklı sorunlar, farklı çalışmalarda tartışılması 
gereken konular arasında yer almaktadır.   

(7) Köken bakımından ele alındığında 
toplum sendikacılığı, toplumsal hareket 
sendikacılığının (social movement unionism) 
bir unsuru olarak görülebilir. Detaylı olarak 
incelendiğinde; hükümetler ile oluşturulacak 
istişare zeminleri, sendikaların uluslararası 
baskı unsuru haline gelmesi, çalışma 
ilişkileri ötesinde sivil toplum kuruluşları ile 
oluşturulacak bağlantılar, toplumsal hareket 
sendikacılığının özelliklerinden bazılarıdır. 
Toplum sendikacılığı ise özellikle son yıllarda, 
sendika üye sayılarında yaşanan düşüşlerle 
başa çıkabilmek adına, geleneksel sendikaların 
dışında kalan daha güvencesiz kesimlere 
ulaşmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla toplum 
sendikacılığının, toplumsal adalet sendikacılığı 
kadar geniş bir anlamla kullanılmadığını 
belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle 
çalışmada toplum sendikacılığına toplumsal 

hareket sendikacılığından farklı bir anlam 
yüklenmiştir (Dibben and Nadin, 2011: 57) 

(8) ICFTU, Dünya Emek Konfederasyonu 
(World Confederation of Labour- WCL) 
ve yeni bir uluslararası örgüt kurulması 
taraftarı olan bağımsız sendikalar arasında 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 2006 
yılında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(International Trade Union Confederation- 
ITUC) kurulmuştur. ITUC’nin kuruluş kongresi 
öncesinde, ICFTU ve WCL dağılma kararı 
almıştır (Güler, 2016: 126-128).

(9) Korporatizm sosyoekonomik sorunların 
çözümüne yönelik politikaların, işçi ve işveren 
örgütleri ile devlet tarafından el birliği ile 
geliştirilmesini ifade etmektedir. Kısacası 
çıkar örgütlerinin kendi aralarında ve devletle 
işbirliği içinde hareket ederek politikalar 
oluşturmalarıdır. (Makal, 1999: 127-128; Çelik, 
2014: 50).  

(10) Sadece belirli bir etnik kökene veya dine 
mensup işçileri örgütleyen veya bu gruba 
dahil işçilerin hak ve çıkarlarını korumak için 
mücadele eden sendikaların, işçi sınıfının kendi 
içindeki bölünmüşlüğünü çok daha vahim bir 
hale getirdiğinin altı çizilmiştir.

(11) Toplumsal hareket sendikacılığı daha geniş 
bir perspektifle karşımıza çıkmakta ve düzenin, 
toplumsal, ekonomik ve politik anlamda daha 
nitelikli hale getirilmesi için mücadeleyi gerekli 
görmektedir. Toplumsal adalet sendikacılığı 
ise sosyal sendikacılık olarak sıklıkla tartışılan 
ve ağırlıklı olarak kendi üyelerinin refahını 
sağlamaya yönelik girişimlerde bulunan 
sendikal anlayışın aksine, tüm işçi sınıfının 
refahının arttırılması için mücadele edilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Kısacası 
toplumsal hareket sendikacılığı, toplumsal 
adalet sendikacılığının ötesinde çok daha 
geniş bir toplumsal muhalefet zeminin 
oluşturulması üzerinde durmaktadır. 

(12) Belirtmek gerekir ki; herkese çıkar ve 
cezalarda hak ettiğinin verilmesi ve toplumun 
kendisi için en uygun davranış biçimiyle 
karşılaşması, toplum üzerine inşa edilen adalet 
kavramının ruhunu oluşturmaktadır. Kısacası 
toplumsal adalet, toplumdaki her bireyin 
eşit sivil, siyasal, ekonomik ve sosyal haklara 
sahip olmasını ve fırsat eşitliği çerçevesinde 
bu hakları kullanabilmesini ifade etmektedir  
(Kaya, 2014: 34-35). 51



İrfan KAYGISIZ: DİSK-AR olarak Karabu-
run Bilim Kongresi’nde düzenlediğimiz 
ikinci oturum bu. Geçen yıl yapılan kong-
rede “21. Yüzyılda İşçi Sınıfı ve Sendika-
lar” konulu bir oturum yapmıştık. Bu yıl 
da, “Metal Fırtınasının Işığında İşçi Sınıfı ve 
Sendikal Hareket” başlığı altında metal iş-
kolundaki mücadeleyi tartışacağız. Metal 
işkolunda, 2015 yılının bahar aylarında 
başlayan ve “metal fırtına” olarak adlan-
dırılan önemli ve tarihsel bir işçi sınıfı mü-
cadelesi, isyanıyla karşı karşıya kaldık. Bu 
oturumda 49 işyerinden yaklaşık 50 bin 
işçinin çeşitli eylem biçimleriyle katıldığı 
bu isyanı tartışacağız. Ben, kısaca tartış-
maya konu olan sektörün bazı özellikle-
rinden bahsetmek istiyorum.

Metal işkolunda çalışan işçilerin sayısı ve 
niteliği, sektördeki sendikalar ve aktörler 
ve sektörün iktisadi hayattaki yeri bakı-
mından metal sözleşmeleri, hep kritik 
öneme sahip sözleşmeler olmuştur.

Metal sektörü Türkiye sanayisi açısından 
en kilit sektörlerden biridir. ISO’nun ilk 
500 şirket araştırmasına bakıldığında ilk 
on firmadan 7’si, ilk 50 firmadan 24’ü, ilk 
500 şirketten 178’i metal sektöründedir. 
İstanbul Sanayi Odası, ISO’nun ilk 500 şir-
ket araştırmasına göre; metal sektöründe 
yer alan 178 şirketin toplam ciro içindeki 
payı %42,5’i bulmuştur. Yine bu 178 metal 
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10. Karaburun Bilim Kongresi DİSK-AR Oturumu, 
2015 yılının bahar aylarında başlayan ve “metal 
fırtına” olarak adlandırılan önemli ve tarihsel 

bir işçi sınıfı isyanını irdeledi.

(*) 5 Eylül 2015, İzmir



firması, En Büyük 500’ün toplam 
ihracatının %52,5’ini gerçekleştir-
mektedir. İlk 500 firmanın istih-
dam ettiği 640 bine yakın işçinin 
ise %26,5’ini metal sektöründeki 
şirketler istihdam ediyor. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi’nin Ağus-
tos 2015 verilerine göre, ihracatın 
%25’i metal sektöründen gerçek-
leşiyor.

Metal sektörünün özelliklerin-
den biri de bir anlamda Fordist 
dönemin özelliklerini taşıyan, 
çok sayıda işçiyi istihdam eden 
işyerlerini kapsıyor olması. Örne-
ğin, Otokar’da 2.414 işçi, Tofaş’ta 
5.346’sı mavi yakalı, 1.602’si be-
yaz yakalı olmak üzere toplam 
6.948 ücretli çalışmaktadır. Yine 
Vestel’de istihdam edilen perso-
nel sayısı 6.006’dır. Renault’da da, 
yaklaşık 5.000 mavi yakalı işçi bu-
lunuyor.

Metal sektörü, işçilerin ağır koşu-
larda yoğun sömürü altında ça-
lıştığı bir sektördür. Ortalama üc-
retler düşük, ancak sömürü oranı 
oldukça yüksek bir sektör. İstih-
damda önemli bir artış olmama-
sına karşın, üretim ve verimlilikte 
çok ciddi artışlar yaşanıyor. İşçiler 
eskisinden çok daha yoğun çalışı-
yorlar. Sektördeki bu gelişmeler 
işçilerin daha fazla sömürülmesi, 
mutlak ve göreli artı değerin art-
ması anlamına geliyor. Birleşik 
Metal İşçileri Sendikası’nın 2007 
yılında İMKB bilançolarını esas ala-
rak yaptığı bir araştırmaya göre 
metal işkolunda sömürü oranı 
%460’tır. Bu durumun bugün fazla 
değişmediğini düşünüyorum. Ah-
met Tonak, yaptığı bir araştırma-
da 2014 yılı için Koç Holding’deki 
sömürü oranını %196 olarak he-
saplamıştı. 53



Metalde sendikal örgütlülüğe 
baktığımızda, Çalışma Bakanlığı’na 
göre sektörde 1.468.064 işçi çalışı-
yor. Bunlar içinde 166 bin 250 işçi 
Türk Metal üyesi, 32 bin 192 işçi 
Çelik İş üyesi ve 31 bin 66 işçi de 
Birleşik Metal İş üyesi.

Türkiye’de aşağı yukarı toplu iş 
sözleşmesinden yararlanan top-
lam işçi sayısı 900 bin iken sadece 
MESS’le yapılan grup toplu söz-
leşmesinden 120 bin işçi yararla-
nıyor. Sendikalı işçilerin yaklaşık 
%14’ü metal işkolunda örgütlü, 
dolayısıyla bu sözleşmeden ya-
rarlanan işçiler hem oransal ola-
rak hem de sayısal olarak oldukça 
yüksek. 

MESS’le yapılan grup sözleşmele-
ri önemli sözleşmeler. Bu durum 
sözleşme kapsamında işçilerin 
çokluğu ve niteliğinden de kay-
naklanıyor. Grup Toplu İş Sözleş-

mesi (TİS) kapsamında yaklaşık 
120 bin işçi yer almakta. Yaklaşık 
170 işyeri/işletme (yaklaşık 300 
fabrika) ile ağırlıklı olarak Marma-
ra Bölgesi olmak üzere, çok sayıda 
şehre dağılmış fabrikalardan çok 
sayıda işçi bu sürecin bir parçası. 
Sözleşmeler, metal işkolundaki 
sendikasız işçiler için de örnek 
teşkil ediyor ve bu nedenle çok 
daha fazla sayıda işçiyi ilgilendi-
riyor. Öte yandan diğer sektörler 
için de emsal oluşturuyor.

Metaldeki aktörlerden de kısaca 
söz etmek istiyorum. Bunların ba-
şında elbette MESS geliyor. MESS, 
1959’da Koç Grubu’nun öncülü-
ğünde Madeni Eşya Sanayicileri 
Sendikası adıyla kuruldu. MESS, 
dönemin İstanbul merkezli sana-
yi şirketlerinin bir kısmını temsil 
ediyordu. 12 Eylül darbesinden 
9 gün sonra kurulan yeni kabine 
içerisinde, daha bir yıl önce MESS 
başkanlığı görevini yapmış olan 
Turgut Özal Devlet Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı, yine TİSK ve 
MESS yönetimlerinde görev yap-
mış olan Şahap Kocatopcu Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı, Tahsin Önalp 
ise Bayındırlık Bakanı olmuştu.

Koç Grubu’nun MESS içindeki gele-
neksel ağırlığı devam etmektedir. 
2007 yılı sonu itibariyle MESS üye-
si işletmelerde çalışanların %28’i 
doğrudan Koç şirketlerinde ça-
lışmaktadır.  Bunun yanında yan 
şirketlerin bir kısmı da ekonomik 
olarak Koç’un etkisi altındadır. Do-
layısıyla Koç Grubu’nun MESS’te 54



özel bir etkisi ve ağırlığı vardır.

Sendikal aktörlerden Türk Metal 
ise bildiğiniz gibi sarı sendika kav-
ramını aşan, kimi zaman ABD’deki 
gangaster sendikalarla özdeşleş-
tirilen adı sendika olan bir yapı. 
Bugün tartışacağımız isyan hare-
ketinin bir benzerinin 1998 yılın-
da da yaşandığını hatırlatmakta 
yarar var. 1998 yılında MESS ile 
Türk Metal arasında imzalanan ve 
%43 zamla sonuçlanan TİS’in yine 
“satışla” bitirilmesine binlerce işçi 
tepki göstererek sendika üyeli-
ğinden istifa etmek için harekete 
geçti. Bursa’da Renault işçilerinin 
başlattığı istifa eylemi bir gecede 
adeta yangına dönüşerek, İstan-
bul, İzmir, Ankara, Gebze, Trakya 
bölgelerini sardı. Ancak, Türk Me-
tal patronlarla da işbirliği içinde 
mücadelede başı çeken işçileri 
fabrikalardan attırmak suretiyle 
eylemleri kırdı. 

Yine metal işkolundaki önemli 
mücadele dönemeçlerinden biri 
de 2010-12 dönemi grup sözleş-
melerinde yaşandı. Birleşik Metal 
İş, 10 ve 15 Şubat 2011 tarihleri 
arasında metal işkolu grup toplu 
iş sözleşmesi kapsamındaki işyer-
lerinde grev kararları aldı. Bu grev 
kararları 21 yıl sonra ilk kez ger-
çekleşiyordu ve 28 işletmede 15 
bin çalışanı kapsıyordu. Bu döne-
me kaynaklık eden gelişmelerin 
başlangıcı sayılabilecek bir durum 
olması nedeniyle hatırlatmak is-
tedim. 

İşçilerin durumuna bakmak, bu-
günkü mücadeleyi anlamak bakı-
mından oldukça önemlidir. Genç 
bir işçi kuşağı ile karşı karşıyayız. 
Bu kuşak bazılarınca “Y kuşağı” 
işçi sınıfı olarak da tanımlanıyor. 
İşçilerin durumuna dair MESS’in 
araştırma ve tespitleri önemli. Bu 
tespitleri sizlerle paylaşarak sözü 
konuşmacılara vermek istiyorum. 
MESS diyor ki:

“İşçilerin %38,24’i bekar veya evli, 

ama çocuksuz. Bu nedenle me-

suliyet duygusu diğerlerine göre 

daha azdır. 

İşçilerin %82,35’i lise ve üstü öğ-

renime sahiptir. Muhatap kesimin 

çoğunluğu eskiye nazaran daha 

bilinçli, taleplerinde ısrarcı, kendi-

lerine güveni daha fazla ve sosyal 

medyayı iyi kullanan işçilerden 

oluşuyor.

Çalışanların %30,93’ü 30 yaşın al-

tındadır. Bu oran Y Kuşağını temsil 

etmektedir. Y Kuşağı olarak nite-

lendirilen bu kesimin en önemli 

özelliği ise aidiyet duygusunun 

olmamasıdır. 

50 yaş ve üzeri sorumluluk duy-

gusu ağır basan, emeklilikleri yak-

laşmış ve diğer işçilere sükunet 

telkin edecek işçi oranı %2,25’e 

gerilemiştir.

En az iki Grup Toplu İş Sözleşmesi 

görmüş işçi oranı %65,1’dir. 

İşçilerin %17,7’si ise hiç sözleşme 

müzakere süreci yaşamamıştır. 

Bu durum işçilerdeki beklentiyi 

arttırmakta, sendikaların işçilerin 

yüksek taleplerini yönetmelerini 55



güçleştirmektedir.

Son dönemde grev ve greve bağ-

lı kayıp işgünü sayısı artmakta 

olup bu durum işçilerin beklenti-

sini yükseltmekte ve işçileri greve 

daha yakın hale getirmektedir.”

Sektörün özelliklerini çeşitli baş-
lıklar halinde belirtmeye çalıştım. 
Artık söz konuşmacılarımızın… İlk 
olarak Birleşik Metal İş Genel Ör-
gütlenme Sekreteri Özkan Atar’a 
söz vermek istiyorum. Buyurun 
Özkan Bey.

Özkan ATAR (Birleşik Metal İş 
Sendikası Örgütlenme Sekre-
teri): Teşekkür ederim değerli 
hocam, sevgili hocalarım, değerli 
katılımcılar hepinizi Birleşik Metal 
İş Sendikası Merkez Yönetim Ku-
rulu adına saygıyla selamlıyorum. 
Tabii 2015 yılı, İrfan hocanın da 
bahsetmiş olduğu gibi, metal iş-
çilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında süren ve devam eden 
çok önemli bir mücadelesine sah-
ne oldu. Direniş diye genel olarak 
adlandırıyoruz ama aslına bakıldı-
ğında üretimden gelen gücün kul-
lanıldığı, sistem tarafından yasadı-
şı olarak nitelenen ama fiili olarak 
güçlü bir grevin sahnelendiği, işçi 
sınıfının önemli bir mücadelesi 
yaşandı. Tabii biz şunu biliyoruz 
ki hiçbir şey nedensiz değil, bu-
nun öncesi var, geliştiği dönemin 
etkileri var ve sonrasında bıraktığı 
izler ve kazanımlar açısından so-
nuçları var. 

Hepimizin bildiği şeyleri belki ha-

tırlamak anlamında grev sürecini 
kronolojik olarak tekrar etmenin 
uygun olacağını düşünüyorum. 
Nisan ayına gelmeden, metal iş-
kolundaki 2014-2016 grup top-
lu iş sözleşmesinde, 2014 Aralık 
ayında Türk-Metal, yaklaşık 100 
bin işçi adına grup toplu iş söz-
leşmesini imzalamıştı; birinci 6 ay 
için %9,7 zam ve üç yıllık bir toplu 
iş sözleşmesi imzaladı. Geri kalan 
altı ayları da enflasyona endeks-
li, sadece üçüncü yılın içerisinde 
enflasyona ilave 3,5 puanlık bir 
artışla. Fakat her zamanki gibi, 
bu TİS’in de gerek hazırlanma-
sında, gerek müzakerelerinde ve 
gerekse de sonuçlanmasında o 
sendikanın üyelerinin bilgisi, katı-
lımı ve onayları olmadı. İşçiler ne 
olup bittiğini anlayamadılar. Daha 
sonraki günlerde Birleşik Metal 
İş Sendikası’nın sürece müdaha-
lesi ve grup toplu iş sözleşmesi 
tartışmaları kamuoyuna yansıdı. 
Biliyorsunuz, sendikamız tarafın-
dan MESS grubunda 2015 Ocak 
ayı itibariyle grev kararı alınmıştı 
ve uygulanmıştı. Tüm bunlar de-
vam ederken Bursa’da faaliyet 
gösteren, otomotiv sektöründe 
yakıt sistemleri üretimini yapan, 
Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’da 
önemli bir fabrika olan Bosch iş 
yerinde Türk-Metal 13 Nisan’da 
toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yani 
grup toplu iş sözleşmesinden yak-
laşık 4 ay sonra Bosch sözleşmesi 
imzalandı. Bosch işçileri 2012 yılın-
da Birleşik Metal İş Sendikası’nda 56
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örgütlenmişti ve yaklaşık 2 yıl 
devam eden mahkeme sonu-
cunda -bunun ayrıntılarına gir-
mek zaman alabilir ama- Çalışma 
Bakanlığı’nın, devletin, sermaye-
nin, sistemin tüm kurumlarının 
müdahalesiyle haksız ve zoraki 
biçimde tekrar Türk Metal’e yetki 
verildi ve toplu iş sözleşme süre-
ci Türk Metal’le bağıtlandı. Bosch 
sözleşmesi, yaklaşık 100 bini aşan 
işçinin TİS rakamlarının üzerinde 
bağıtlandı. 

Bu durum aslında Türk Metal’in 
Bosch işçilerine özel olarak yap-
mak istediği bir toplu iş sözleşme-
si değildi. Bosch’ta, Birleşik Metal 
İş’te örgütlenme çabasını sürdü-
ren, yaklaşık 2 yılı aşkın süreyle 
direnişini kararlılıkla devam ettir-
miş, direngen bir işçi yapısı vardı. 
Ocak ayı içerisinde Birleşik Metal İş 
Sendikası’nın yapmış olduğu grev 
ve mücadelelerden de etkilenerek 
Türk Metal’i grev kararı almaya, 
mücadele etmeye ve ekonomik 
anlamda ileri haklar alabileceği bir 
sözleşmeye zorlayan bir işçi kitle-
si vardı. Ayrıca istedikleri sözleş-
me olmadığı takdirde yeniden Bir-
leşik Metal’e geçecekleri tehdidini 
de ortaya koydular. Diğer yandan 
Bosch işvereni de, devam eden 
2 yıllık mahkeme, çatışma, ör-
gütlenme süreçleri içerisinde ge-
rek üretim kayıpları, gerek kalite 
kayıpları, gerekse de personelin 
üzerinde yaratılmış olan psikolojik 
gerginliklerden işletmenin gördü-
ğü zararları değerlendirerek mut-

laka işçilerinin taleplerinin dikkate 
alınması gerektiğini ve işçilerin 
bu taleplerinin cevaplanmasının 
işletmenin de yararı açısından za-
ruri olduğunu ortaya koydu. Böy-
lece işveren, örgütü MESS ve Türk 
Metal arasında böyle bir toplu iş 
sözleşmesinin ortaya çıkmasını 
sağladı. Tabii Türk Metal, 6 bin 
Bosch işçisi için böyle bir TİS imza-
ladığında, bundan epeyce düşük 
bağıtlanmış olan grup sözleşmesi 
kapsamında 100 bini aşkın işçi-
nin nasıl bir reaksiyon vereceğini 
muhtemelen hesap etmedi. Ama 
netice itibariyle tüm sebepleriyle 
birlikte böyle bir toplu sözleşme 
ortaya çıktı. 

Bu toplu sözleşme ortaya çıktık-
tan hemen hemen birkaç gün 
sonra başta Renault işçileri olmak 
üzere işçiler hem kendi işveren-
lerine hem de üyesi olmak du-
rumunda oldukları sendika Türk 
Metal’e şu deklarasyonu yaptılar: 
“Biz ana üretim fabrikasıyız, oto-
motiv fabrikasıyız, bize tedarikçi 
pozisyonunda olan yan sanayi 
fabrikasında, bizim için imzalan-
mış olan toplu iş sözleşmesinin 
verdiği ekonomik hakların yakla-
şık iki katı bir rakam ortaya çıkmış 
ve bizi aşmış vaziyettedir. Bizi, ‘bu-
güne kadar grup toplu iş sözleş-
mesinden farklı bir sözleşme ya-
pılamaz, tüm fabrikalar için aynı 
rakamlarla sözleşme imzalanır’ 
yalanlarıyla avuttunuz. Demek ki 
farklı bir toplu iş sözleşme imza-
lanma olanakları varmış, demek ki 57



herhangi bir fabrikanın işçileri mü-
cadelede kararlı bir tutum ortaya 
koyduklarında daha yüksek hak-
lar elde edebiliyorlarmış. O zaman 
biz de Bosch’ta imzalanmış olan 
bu toplu iş sözleşmesinin ekono-
mik haklarını talep ediyoruz. Size 
süre veriyoruz, şu süreler çerçeve-
sinde bu sözleşmeyi tadil etme-
diğiniz takdirde sendikadan istifa 
ediyoruz” dediler ve bir eylemlilik 
içerisine girdiler. 

Tabii Bursa’da birbirlerinden etki-
len bir işçi kitlesi olduğundan Coş-
kunöz, Ototrim, Mako, Tofaş gibi 
fabrikalar da bu eylemlere destek 
verdi ve bu talepleri sahiplenir 
noktaya geldiler. Bir iki hafta içe-
risinde hemen hemen bütün fab-
rikalarda işçiler, hem Türk Metal’in 
engelleme ve zorbalığına rağmen, 
hem işverenlerin işten atma teh-
ditlerine ve baskılarına rağmen, 
hem de polisin, devletin her türlü 
tedbirine rağmen tabanda güçlü 
bir eylemlilik ve mücadeleyi orta-
ya koydular. Burada işçiler, sosyal 
medya olanaklarını da kullanarak 
birbirlerini hem mücadeleye çe-
ken, hem cesaret veren hem de 
tabanda birliktelik sağlayan bir 
yol izledi. Türk Metal’e yaklaşık 
bir haftalık süre verildi ve talepler 
karşılanmazsa sendikadan istifa 
edecekleri açıklandı. Türk Metal 
ve işverenler kesinlikle TİS dışında 
herhangi bir değişiklik olmaya-
cağını söyleyince 5 Mayıs sabahı 
işçiler istifa için toplandı. Bu top-
lanma ve istifa hareketine Türk 

metal çetesi saldırdı, dağıtmaya 
çalıştı ve bazı işçileri yaraladı. Bu 
saldırı, biriken öfkeyi ve gerilimi 
tetikledi ve ardından başta Bursa 
olmak üzere binlerce otomotiv ve 
metal işçisi Türk Metal’den istifa 
etti. Tabii her zamanki gibi MESS 
ve işverenler devreye girerek baş-
ta Renault’da işçi atmaya kalkış-
tı. En önemli kırılma noktası işte 
burası oldu ve Renault işçileri bu 
saldırıya karşı iş durdurma ve di-
renişle cevap verdiler. Ardından 
Türk Traktör, Ford Otosan, Ortado-
ğu Rulman, Enpay, Federal Mogul, 
CMS, Arçelik, EGO gibi pek çok fab-
rikada, yaklaşık 40 bin civarında 
işçi iş durdurdu. Bu fabrikalarda 
birkaç günden, iki haftaya varan 
grevler yaşandı. Bu arada Birleşik 
Metal İş Sendikası’nın 29 Ocak’ta, 
42 fabrikada, 15 bin işçiyle birlik-
te başlatmış olduğu ve Bakanlar 
Kurulunca ertelenen (yasaklanan) 
grevi sonrası, toplu iş sözleşmesi 
Yüksek Hakem Kurulu’na intikal 
ettirilmişti. Tabii bu arada eylem-
ler fabrikalarda sürdü, mücadele 
devam etti. YHK’dan TİS’in çıkma-
sı geciktiriliyor, bazı hak kayıpla-
rının zemini hazırlanıyordu. Türk 
Metal, MESS ve hükümet tarafın-
dan birlikte sürdürülen bu politi-
kada asıl amaç; mücadele eden, 
grev yapan, verilenle yetinmeyip 
zorlayan, işçi kitlelerini pişman 
etmek/cezalandırmak ve onları 
kendi sendikaları Birleşik Metal ile 
karşı karşıya getirerek, diğer kut-
sal ittifakı kurtarmaktı. Fakat Türk 58



Metal tabanındaki bu ayaklanma 
ve iş bırakmalar onların hesapla-
rını bozdu ve tersine çevirdi. YHK 
apar topar toplandı ve Birleşik 
Metal İş’in grup sözleşmesini bazı 
işyerlerine özel kimi hak kayıpları 
ile bağıtladı. Daha sonra da sendi-
kamız Birleşik Metal İş hak kaybı 
denecek bu noktaları, o işyerleri 
ile anlaşarak işçi lehine değiştirdi. 
Bakanlar Kurulu’nun grevi yasak-
ladığı 30 Ocak 2015 sonrasında, 
YHK’nın TİS’i bağıtlayıncaya kadar 
geçen yaklaşık 4 aylık dönemde 
zaten fabrikalarda süren eylemler 
sonucunda işverenler grup söz-
leşmesinin epeyce üzerinde mali 
haklar verilmesine razı edilerek 
ek anlaşmalar yapılmıştı. Bu ara-
da Renault ve diğer fabrikalarda 
eylemler devam ediyorken işçiler 
kendi komiteleri ve belirledikleri 
sözcüleri aracılığıyla fabrika yö-
netimleri ile görüşerek Toplu söz-
leşme dışında haklar alınmasının 
zeminini de hazırladılar. Aslında 
en önemli talep Türk Metal’in ar-
tık işyerlerinden gitmesi ve kendi 
seçecekleri sendikaya işverenleri-
nin razı olmasıydı. Ayrıca işçi çıka-
rılmaması ve eylemlerden dolayı 
herhangi bir cezai işlemin olma-
ması talep edildi. 

Şimdi tabii bu direnişler içerisinde 
bakıldığı zaman bazı fabrikalarda 
işçilerin birliği ve mücadele azmi 
ve sermaye karşısındaki kazanım-
ları her yerde aynı gerçekleşmiyor, 
kiminde grevleri kırılarak, kiminde 
işçi çıkışları veya polis müdahale-

siyle işbaşı yaptırılarak, kiminde 
işçilerin kazanımıyla ve kayıplar 
yaşanmadan sona erdiriliyor. So-
nucunda Metal işçileri farklı bölge-
lerde, farklı sendikalarda ve fabri-
kalarda olsalar da birlikte bir hak 
alma mücadelesi verdiler ve bedel 
ödeyerek işçi düşmanı MESS’ten 
önemli tavizler ve haklar kopar-
dılar. MESS kendi fonlarından ve 
kasasından metal işçilerine 2014-
2017 dönemine ilişkin TİS haricin-
de ilave para ödemek zorunda 
kaldı. Diğer yandan MESS’in işçiler 
üzerindeki kontrol ve yönetim ay-
gıtı olan Türk Metal’den kurtulan 
başta Renault işçileri olmak üzere, 
Enpay, Federal Mogul, EGO, Ford 
Otosan gibi işyerleri Birleşik Metal 
İş saflarına geçiyor. İşkolunda ge-
lişmelerin bu noktaya gelmesin-
de aslında, MESS ile Birleşik Metal 
İş’in 2010-2012 dönemi grevleri ve 
2014-2016 dönemi grevleri ile ile-
ri hakların kazanılması ve işveren 
sendikasından istifa eden işyerle-
rinde Birleşik Metal İş ile çeşitli ka-
zanımları kapsayan sözleşmelerin 
imzalanması etkili olmuştur. Me-
tal işçileri, artık MESS ve taşeronu 
Türk Metal’in dayatmalarına bo-
yun eğmeyeceklerini göstererek 
metal işkolundaki baskıcı, düşük 
ücret sistemini temel alan bu da-
yatmacı sözleşme sistemini ardı 
ardına vurduğu darbelerle yerle 
bir etmiştir.  Şimdi Birleşik Metal 
İş’e geçerek güçlerini birleştiren 
diğer fabrikaların da katılımıy-
la önümüzdeki TİS ve mücadele 59



dönemine daha güçlü hazırlana-
cağız. Türkiye işçi sınıfının loko-
motifi olan metal işçileri, tarihsel 
birikimleriyle birlikte sermayeye 
karşı olan sınıf mücadelesini daha 
da ileriye taşıyacaktır. Teşekkür 
ederim. 

İrfan KAYGISIZ: Biz teşekkür ede-
riz. Şimdi akademiden arkadaşlar 
konuşacaklar ama “akademiden” 
arkadaşlar dediğimiz, alandan 
uzak arkadaşlar değil, doğrudan 
alan içerisinde bilfiil temasla-
rı olan arkadaşlarımız. İlk olarak 
Levent Dölek konuşacak. Levent 
Dölek İstanbul Üniversitesi’nde 
öğretim elemanıdır. Buyurun Le-
vent Hocam.

Levent DÖLEK: Merhaba arka-
daşlar. Bu toplantıda, böyle bir 
gündemde konuşma yapmak 
benim için gerçekten son derece 
heyecan verici. Öğrencilik yılları-
mızdan beri bir şekilde sosyalist 
mücadelenin içerisindeyiz, Mark-
sist fikirleri savunuyoruz ama aynı 
dönem içerisinde bu fikirlere çok 
büyük saldırılar da oldu. Sovyet-
ler yıkıldıktan sonra liberalizmin, 
postmodernizmin büyük taarruzu 
altında sınıf, işçi sınıfı kavramları 
adeta demode ilan edildi. Biz ısrar-
la işçi sınıfı dediğimizde, genç yaş-
ta “dinozor” muamelesi gördük. 
Şimdi haklı çıkmanın gururunu 
yaşattığı için metal işçilerine te-
şekkür borçluyuz. Yıllarca işçi sını-
fı demek yerine, prekarya dediler, 
çokluk dediler. Aslında kimse işçi 
sınıfı kavramından bütünüyle vaz-

geçemiyor: işçi sınıfını da bir şekil-
de kapsayalım ama ona “işçi sını-
fı” demeyelim. Pek çok aydın, işçi 
sınıfına gitmek biraz zor olduğu 
için onu kendine yakınlaştırmaya 
çalıştı, öyle diyeyim. Yani, statü 
talep eden ve onu alamayan bir 
büro emekçisini, prekarya adı al-
tında bir sanayi işçisiyle aynı yere 
koyduğunuz zaman, işçi sınıfını da 
bir kenara koymak ve eski güzel 
günlerin hatırına bir arada yürü-
mek mümkün oluyordu, ama ger-
çek böyle değil tabii.

Yani, Marx daha ne kadar haklı 
çıkacak ve daha ne kadar saldı-
rıya uğrayacak bilmiyoruz; ama 
bir iki şeyin altını çizmek istiyo-
rum. Tabii ki, proletarya sadece 
sanayi işçilerinden oluşmuyor. 
Marx, Kapital’de söylüyordu, sosis 
fabrikasıyla eğitim fabrikası ara-
sında bir fark yoktur. İkisi de artı 
değer üretir ve orada çalışanlar 
emekçidir ve sömürülmektedir. 
Ama proletarya derken özellik-
le sanayi proletaryasının her za-
man altı çizilmiştir, çünkü sanayi 
işçileri örgütlenme ve mücadele 
etme konusunda kendine özgü 
bir potansiyeli barındırmaktadır. 
Kapitalizmin bir çelişkisi şudur; 
artı değer üretiminin kalbinde 
aynı zamanda işçi sınıfını da bü-
yük kolektifler halinde bir araya 
getirmek ve örgütlemek zorunda. 
Yıllarca, post-Fordizm adı altında 
üretim sürecinin tamamen değiş-
tiği, başka bir aşamaya geçildiği 
de söylendi, ama işte bu grevler-60



den bir tanesi de, Ford’da alabildi-
ğine hala Fordist, hatta askeri bir 
hiyerarşi ve disiplin içinde üretim 
yapan Ford fabrikasında yapıldı. 
Diğer otomotiv fabrikalarında da 
böyle ama Koç’un fabrikalarında, 
diğer otomotiv fabrikalarından 
daha fazla askeri bir disiplin ve 
hiyerarşi söz konusu. Ama bunun 
bedelini de bu eylemlerde ödedi 
sermaye. Çünkü binlerce işçiyi bir 
araya getirip, onları İrfan hocamın 
söylediği gibi, çok büyük sömürü 
oranlarıyla -Ahmet (Tonak) hoca 
son dönemde Türk Traktör için 
%200-300’e yakın oranlar vermişti 
diye hatırlıyorum- üretime sok-
tuğunuzda patlayıcı bir çelişkiy-
le karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu 
çelişki, Özkan başkanın da dediği 
gibi, işçi sınıfının bir gün gelip üre-
timden gelen gücünü kullanma-
sıyla sonuçlanır. 

“Metal fırtına” deniyor ama en 
doğrusu bu süreçleri bir grev dal-
gası olarak nitelemektir. İşçi sınıfı 
tarihi açısından grev silahının kul-
lanılmasına, müthiş bir örnek söz 
konusudur. Renault’da 12, Tofaş’ta 
8, Ford’da 15, Türk Traktör’de 12 
gün süren grevler oldu. Bu günle-
rin önemli bir kısmında ya üretim 
tamamen durmuş ya da çok tali 
bir şekilde devam ettirilmiştir.  

Özkan başkan bütün eylemle-
rin kronolojisini verdi, dolayısıyla 
zaman tasarrufu yapmamıza da 
olanak sağladı. Ben sadece vur-
gulamak istediğim bazı noktaların 
altını çizeceğim. Bundan önce bir 

şey eklemek istiyorum; slaytlarda 
vardı, kent meydanındaki eylem 
önemli bir eylemdir. Ben de o gün 
ordaydım, hatta o yüzden Türk 
Metal’in de hedeflerinden biri ol-
duk. Kent meydanındaki eylemde 
Renault, Mako, Ototrim vardı, Coş-
kunöz vardı, bunlar daha örgütlü 
bir şekilde gelmişlerdi. Tofaş ka-
tılmadı, doğrudur fabrika olarak 
katılmadı ama orada yaklaşık 50-
60 Tofaş işçisi vardı. Daha sonra 
mücadelenin, yani grevin merke-
zinde yer alan ‘Diren Tofaş’ sayfa-
sını o eylem vesilesiyle bir araya 
gelip orada kurdular. Daha doğru-
su, ‘Diren Tofaş’ sayfası vardı ama 
orada işçiler tarafından bir mercii 
olarak kabul edildi. O meydanda, 
etraflarında Türk Metal çetesinin 
adamları, sivil polisler varken bir 
Tofaş işçisi grubu aralarında ko-
nuşarak, kendi sorunlarına çözü-
mü yine kendileri üretti; bu çok 
çok önemliydi. Kent meydanında 
şu da vardı: işçiler ilk defa birbir-
lerini gördüler; Facebook’ta falan 
birbirlerine fabrikalardan haberler 
geliyordu, ama o gün birbirleri-
ni gördüler ve bu çok büyük bir 
güven yarattı. Ama aynı zaman-
da kent meydanındaki 26 Nisan 
tarihli bu eylemde, büyük bir “ne 
yapacağını bilememezlik” hali de 
vardı; o eylemi örgütleyenler de 
bir şey koyamamışlardı işçilerin 
önüne. Dolayısıyla eylem yapıldı, 
sloganlar atıldı, Türk Metal’e sö-
vüldü, sonra bitti.  Ee, şimdi ne ya-
pıyoruz? Bir sendika lazım mutla- 61
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ka diye konuştuk işçilerle ama bir 
sonraki adımın ne olacağı sorusu-
na artık uzun uzadıya bir cevap 
vermek söz konusu değildi. Tek 
bir şey söylenebilirdi ve işçiler de 
bunu kaptılar ve peşinden gittiler. 
O da şu: ‘Bu süreç tehlikeli, her an 
her yerden saldırı gelebilir. Eğer 
bir arkadaşımız bile turnikeden 
geçerken kartı basmazsa, hiç bi-
rimiz içeri girmeyeceğiz, içerideki 
arkadaşlar dışarı çıkmayacak’. Pa-
rola buydu. ‘Bir arkadaşımızın bile 
kartı basmazsa işi durduruyoruz’. 
Bu konuda bütün işçiler anlaştı, 
tek bu vardı önlerinde. 

Bu büyük grev dalgasının başlan-
gıç tarihi olarak, ben bu anlamda 
5 Mayıs’ı söyleyebilirim. 5 Mayıs’ı 
6 Mayıs’a bağlayan gece 16 Re-
nault işçisi kart basmadı. Önce-
sinde, Başkanın da anlattığı gibi, 
Türk Metal çetesi istifa etmek için 
toplanan işçilere bir saldırı düzen-
lemişti. Bu saldırının gerginliği söz 
konusuydu, çünkü bu yöntem 
daha önce işlemişti -fiziki saldırı, 
üstüne işten atma- ve işçilerin di-
renişini kırmışlardı. 1999’da uygu-
ladılar bunu, daha sonra Bosch’ta 
denediler, burada da tekrar uygu-
ladılar fakat bu sefer daha büyük 
bir direniş söz konusu oldu. O gece 
de 16 işçi kart basmayınca olanlar 
oldu. Vardiyalar buluştu ve üretim 
durdu.  Dört buçuk gibi fabrika 
yönetimi ‘bir yanlış anlama olmuş 
bir teknik arıza var, işten atma 
yok’ deyip bütün işçileri geri aldı 
ve ondan sonra artık metal işçisi-

ni tutabilene aşk olsun. O güveni 
aldıktan sonra, o gücü gördükten 
sonra artık bir adım ilerisine gide-
bildiler. MESS ve Renault’nun oya-
lama taktiklerine grevle karşılık 
verdiler. Tofaş hemen peşinden 
geldi. 

Tofaş’ın gelişim süreci de çok 
önemlidir arkadaşlar. Tofaş 
daha önce, Başkanın anlattığı 
Bosch’taki direniş sürecinde, Birle-
şik Metal’e geçilirken adeta Türk 
Metal’in çetelerini sevk ve idare 
ettiği bir merkezdi. Türk Metal’in 
kalesi diyebileceğimiz bir yerdi 
Tofaş ve o kale başlarına yıkıl-
dı. Bir-iki gün boyunca Türk Me-
tal temsilcileri sendika odalarına 
bile uğrayamadılar. Hatta belli bir 
aşamada provokasyon yaptılar; 
sendika odasının camını kendile-
ri kırdılar işçilerin üzerine atmak 
üzere, ama boşa çıkartıldı. Ve bu 
ilk büyük dalga adım adım diğer 
fabrikalara yayıldı. Mako, Ototrim, 
Valeo, Delphi... Hepsini saymaya-
yım. Ama daha da önemlisi To-
faş, MESS’in merkezi olan Koç’un 
en önemli fabrikalarından bir 
tanesi olduğu için.  Ford ve Türk 
Traktör’e sıçrayan grevler de ey-
lemi çok daha büyük bir aşamaya 
ulaştırdı ve belli bir aşamada 20 
binden fazla işçi fiilen grevdeydi.

Şimdi, bu grevin ilk dalgasında 
aşağı yukarı bütün fabrikalar ben-
zer biçimlerde eyleme çıktılar. 
Yani, Türk Metal’e olan tepkinin 
önce yemekhanelerde çatal bıçak 
eylemleriyle ifade edilmesi, sonra 62



yürüyüşler, hır gür derken en so-
nunda vardiyaların birleşip üreti-
min durdurulmasıyla sonuçlanan 
hemen hemen aynı süreçleri izledi 
bütün fabrikalar. Ama ilk dalgada, 
fabrikalar aynı şekilde eylemleri 
bitiremediler. Yani, burada hem 
bileşik hem de eşitsiz bir gelişme 
var. Eylemin bitirilmesiyle ilgili, 
benim söyleyebileceğim üç biçim 
var: Bunlardan biri işçilerin pat-
ronu anlaşmaya zorladığı sonuç. 
Diğeri, grevin gelişme aşamasında 
yavaş yavaş kırılmaların başlama-
sı, sonucunda da işçilerin anlaş-
maya zorlanması. Üçüncü biçim 
ise, grevin kırılması. İlkine örnek 
olarak Renault’yu verebiliriz. Re-
nault patronu anlaşmaya zorladı; 
hatta ilk aşamada Renault anlaş-
maya daha fazla yatkındı ama ör-
güt disiplini devreye girdi ve MESS 
‘anlaşamazsın’ dedi, daha doğrusu 
Koç devreye girdi ve MESS aracı-
lığıyla Renault’nun anlaşmasına 
izin vermedi. Ama Oyak Renault 
bu grevin kalbiydi. Diğer taraftan, 
grev yavaş yavaş kırılmaya başla-
dığında anlaşarak, yani kazanım 
elde ederek grevin sonlandırıldığı 
örnekler Tofaş ve Mako. Her ikisi 
de çok büyük fabrikalar, mesela 
A kapısı var bütün işçiler orada, 
ana gövde orda, yemekhane var 
uzak başka bir tarafta. Arada Türk 
Metal’ci var, patronun adamı var, 
sivil polis var; ‘ben yemekhaneye, 
şuraya gideceğim’ diyen insanlar 
bakıyorsunuz yolda birer ikişer 
kaybolmaya başlıyor. Bunları ora-

daki fabrika komitesi yavaş yavaş 
sezdi ve ibrenin terse dönmeye 
başladığını görerek Tofaş’ta ilk an-
laşmayı yaptı. Grevin kırıldığı biçi-
me ise Türk Traktör ve Coşkunöz’ü 
örnek verebilirim. Orada eylem 
kırıldı, yani içeriye girdi işçiler. Bu 
ikinci ile üçüncü biçim arasında 
Ford Otosan’ı söyleyebilirim. Ford 
Otosan’da da grev kırılmaya yüz 
tutmuştu; orada doğru bir hamle 
yapılarak Birleşik Metal’e geçişler 
başladı ve bu geçiş, yani bu sendi-
kal çatı grevin kırılmasını engelle-
di. Şu anda o süreç devam ediyor 
Ford Otosan açısından.

Vurgulamak istediğim nokta şu: 
bu ilk aşama bitti; tabii ki kaza-
nımlarla bitti, yani ilk önce herke-
se 1000 lira sözü verildi, ardından 
Ramazana kadar bir iyileştirme 
vereceğiz dediler. Bunun saat üc-
retlerine bir zam olmadığı bilini-
yordu anlaşma yapılırken. Bundan 
sonra, aradaki bir aylık süreçte, 
grev dalgasını yürüten işçiler sen-
dikasız kaldı, dolayısıyla da o bir 
ayı iyi değerlendiremediler. Ama 
MESS, yani örgütlü burjuvazi tara-
fından bu bir ay çok iyi değerlen-
dirildi. Bir ay bittikten sonra, MESS 
yaklaşık 3500 liralık brüt iyileştir-
me zammıyla geldi işçilerin kar-
şısına. Şimdi burada oynanan şu 
oyunun altını çizmek istiyorum, 
çünkü ders çıkartmamız lazım ile-
risi açısından. Brüt 3500 lira iyileş-
tirmeyle geldiler, bu işçilere ayda 
70-80 lira kadar artı sağlıyor. Yani, 
gelirin üst vergi dilimine geçişini 63



64

hesapladığınız zaman bu aslında 
işçiler için büyük bir hayal kırık-
lığıydı. Ama MESS şunu hesapla-
dı. Üç düzey vardı, dedim ya; ilki, 
kazanarak, daha doğrusu karşı 
tarafı anlaşmaya zorlayarak ey-
lemi bitiren Renault. Bu anlaşma 
Renault’da büyük tepki doğurabi-
lirdi, MESS yeni bir grev dalgasıyla 
yüz yüze kalabilirdi. Bu yüzden 
MESS, Renault patronuna bir alan 
açtı, dedi ki, ‘sen ayrıca bir iyileştir-
me yapabilirsin ama hemen söy-
lemeyeceksin’. Renault, Pazartesi 
günü, işçiye ‘biz Cuma günü size 
açıklayacağız, bekleyin’, dedi. O 
sırada Tofaş eylem yaptı yemek-
hanede ve bunun üzerine işten 
çıkartmalar oldu. Mako’da ve baş-
ka birkaç fabrikada daha işten çı-
kartmalar oldu. Ama bu fabrikalar 
bir önceki grev sürecini Renault 
gibi kuvvetli atlatamadıkları için, 
işten çıkartmalara yeni grevle ce-

vap veremediler, hepsi Renault’ya 

baktı. Renault ise Cuma gününü 

bekliyordu. MESS’in planı tıkır tıkır 

işledi, Cuma günü hepsine verdik-

lerinin üstüne bir o kadar daha 

fazlasını Renault’ya verdiler. Artık 

ondan sonra, diğerlerine de baka-

rak, Renault’da da yeniden grev 

yapacak bir durum yoktu, dolayı-

sıyla MESS süreci kapatmış oldu. 

Ondan sonra, Başkanın da söyledi-

ği gibi, Enpay, Arçelik, LG var; ikinci 

bir dalga Gebze’de, Çorlu Çerkez-

köy tarafında ve Eskişehir’de baş-

ka bir dalga daha yükseliyordu. 

Bu ana dalgayla birleşmiş olsaydı, 

şu anda çok daha farklı bir şeyden 

bahsediyor olurduk, ama MESS ör-

gütlü olmanın, tepeden planlayıp, 

programlı bir şekilde yürütmenin 

avantajını kullandı ve bunu kes-

meyi başardı. 

Baştan beri “Türk-Metal’e isyan 



65

ederken mutlaka ve mutlaka bir 
başka sendikal alternatifi ortaya 
koymak lazım, bunun adresi de 
Birleşik Metal’dir” dediğimiz za-
man, aslında bunu söylüyorduk. 
Şimdi Renault’daki işçiler diyor 
ki, ‘herkes Renault dedi dedi, bü-
tün ihale bize kaldı’. İşçinin söy-
lediği bu. O ona kızıyor, öbürleri 
Renaultculara kızıyor. Ford, Türk 
Traktör, hiçbiri birbiriyle bir koor-
dinasyon halinde değil, tamamen 
kendi başına, kendi dinamikleriy-
le ilerlediği için bu süreci organize 
edemediler. 

Mesela şu yapılabilirdi: Bütün bu 
fabrikalar, ücret artışları yerine 
sendikal haklara odaklanıp ora-
dan mücadeleyi sürdürebilirdi. 
Çünkü burası, patronun zayıf olan 
tarafıydı. MESS ilk defa şunu de-
mek zorunda kalmıştı: “Biz sizin 
sendikal haklarınıza riayet ediyo-
ruz. Anayasal hakkınız, istediğinizi 
yapın”. MESS’ten böyle bir şey hiç-
bir zaman duyulmamıştır. Koç’un 
dediği laf şudur bugüne kadar, 
bütün işçiler bunu bilir: “Ben si-
zin sendikal tercihinize karışmam 
ama benim sendikam Türk-
Metal”. İşçiler her zaman bundan 
mesajı almıştır: “Türk-Metal’den 
başka tercih yapan işten atılır”, ki 
Koç yapmıştır da bunu. Sendikal 
hakları bir plan-program dahilinde 
ön plana koyup sendikal örgütlü-
lüğü çok daha kuvvetli bir şekilde 
öne çıkartmış olsaydık, zaten en 
geç 2017’de büyük bir kavga bizi 
bekliyor, oraya çok daha güçlü 

gelirdik. Dolayısıyla, karşı tarafın 
MESS’i vardı, bizim ise sendikal an-
lamda o düzeye çıkmamız müm-
kün olmadı ama bundan sonra 
bunu gerçekleştirmemiz gereki-
yor. 

Son olarak, bu anlamda sendikal 
perspektiflerle ilgili bir-iki cümle 
söyleyip bitirmek istiyorum. Bu 
metal grevi, aynı zamanda işçi 
sınıfı mücadelesi perspektifi açı-
sından bazı tartışmaları da fiiliyat-
ta açıklığa kavuşturmuştur, diye 
düşünüyorum. Bir tanesi, Başkan 
anlattı tekrardan girmeyeceğim 
o konuya, bu mücadele gökten 
inmedi; Birleşik Metal’in Ocak’ta-
ki grevi, daha önce Bosch’taki 
süreç olmasaydı, işçilerin “biz de 
aynı zammı istiyoruz” diye işaret 
ettikleri Bosch toplu sözleşmesi 
olmazdı. Bosch toplu sözleşme-
si öyle olmasaydı biz bugün bu 
metal grevinden değil Bosch’taki 
süreçten bahsediyor olurduk. Do-
layısıyla birikimli bir sürecin so-
nucunda oldu. Ama aynı zaman-
da Ocak ayında Birleşik Metal’in 
yaptığı grev yasaklandığında, 
hatırlayalım bu yasağa, grevi fiili 
şekilde sürdürülecek şekilde de 
cevap verilmedi. Onun yerine AKP 
binalarına yürüdük. Bu anlamda 
biraz işçinin gazı alındı. İşçiler ha-
zır hissetmiyordu, örgütlülük dü-
zeyi zayıftı vesaire olabilir; diğer 
yandan grev sürecinde de işçilerin 
aşağıdan bir baskısı vardı. Sadece 
Ejot, Paksan, Demisaş’ta grevi fii-
len sürdürme girişimleri oldu ama 
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mesela Gebze bu işin merkeziy-
ken, orada bu ateş harlanmadı. 
Metal işçileri örgütsüz haldeyken 
yaptıkları fiili grevlerle aslında o 
zaman da bunun yapılabileceğini 
göstermiş oldular. Madem Birle-
şik Metal’in verdiği grevleri aynı 
anda başlatmak kararı, çok doğru 
bir karardı, o halde, sahte imza-
larla grev yasaklamış hükümetin 
gayri-meşru olduğu durumda, 
grev yasağına grevle cevap ver-
mek, sermayeyi tehdit eden bir 
düzeye ulaştırmak gerekiyordu. 
O zaman yaptığımız tartışmalar-
da bunu söylemiştim. Şimdi bu 
deneyimle birlikte önümüzdeki 
2017 sürecinde kesinlikle böyle 
bir yolun izleneceği kanaatinde-
yim. Artık başka bir yolun olma-
dığını düşünüyorum. Çok güzel bir 
gelişmedir; Temmuz ayı istatistik-
lerine baktığınız zaman, yaklaşık 
2-3 senedir üye sayısı 25-26 bin 
olan Birleşik Metal, bugün 31 bine 
çıkmıştır. İşçiler Birleşik Metal ile, 
o iki grev sonrasında örgütsel çatı 
altında buluşmaktadır. Bu büyük 
bir kazanımdır ama geçmişten 
dersler alarak bu mücadeledeki 
deneyimlerimizle de bütünleştire-
rek ileriye daha güçlü bir şekilde 
yürümemiz lazım. Şimdi artık ha-
reketli ve mücadele eden bir işçi 
var. Sendikada hep söylediğimiz 
bir şey şudur: “sendikana üye ol, 
sahip çık ve denetle”. Bu sadece 
bir sloganla kalmayacaksa, bunun 
için mücadele eden işçi gerekir, 
tabandan yükselen bir talep ge-

rekir. Yıllarca aslında şöyle bir 
şey oldu. Bizim sendikacılarımız, 
özellikle DİSK’li sendikacılarımız, 
başkanlarımız her eylemde şunu 
derler; “biz 15-16 Haziranlardan 
geliyoruz, biz Kavellerden geliyo-
ruz, biz bu gelenekten geliyoruz...” 
Bu çok büyük bir birikimdir ama 
yavaş yavaş bu işçi sınıfının, yeni 
Kavelleri de yaratmaya başladığı-
nı görmek lazım. Bu söylemlerin 
hakkını vermek, yeni Kavelleri 
yaratmanın önüne düşmekle olur 
ancak. Böyle bir potansiyel ve güç 
olduğu da, bence bu süreçte açığa 
çıkmıştır. Bundan sonra hepimize 
büyük görevler düşüyor. Dolayı-
sıyla da bu toplantıyı çok önemli 
buluyorum, hem DİSK-AR’a hem 
de Karaburun’u organize eden 
bütün yoldaşlara teşekkür ediyo-
rum.

İrfan KAYGISIZ: Biz de Levent’e 
teşekkür ediyoruz. İkinci söz sırası 
Hakan Koçak’ta. Hakan bu güncel 
gelişmelerin işçi sınıfı ve sendi-
kal hareket açısından ne anlama 
geldiğinden ve nasıl ele alınması 
gerektiğinden söz edecek. Kendisi 
şimdi akademide olsa da, uzunca 
yıllar Petrol İş’te uzman olarak ça-
lıştı. Evet Hakan Hocam.

Hakan KOÇAK: Teşekkür ediyo-
rum. Karaburun’daki toplantıya 
maalesef ilk kez katılabildim,  bu 
da en mağduriyete uğradığı sene 
olmuş. Gerçekten gelenek yarat-
mak zor bu memlekette; öncelik-
le Karaburun’da böyle bir kongre 
geleneğini yaratan dostlara teşek-

Dölek: “İşçi 

sınıfının yeni 

Kavelleri  

yaratmaya 

başladığını 

görmek 

lazım.
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kür edeyim. Kongrenin bu yılki 
başlığı “Soykırımlar, Katliamlar ve 
Savaşlar”. Bizim oturumumuz bu 
başlıkla ilişkili midir diye düşün-
düğümüzde, ufak bir değişiklikle 
birlikte, evet diyorum ben. Soykı-
rım yerine “sınıf kırım” dersek; sa-
vaşları, sınıf savaşları manasında 
ele alan bir öyküdür burada ko-
nuştuğumuz. Katliam kısmı nere-
de derseniz? Burada metal işçileri 
mücadelesinden söz ederken say-
gıyla anmamız gereken bir isim 
var. 1961’de Türkiye işçi hareketi 
en büyük mitingini yaparak grev 
hakkı talep ettiğinde, kürsüde “bir 
an önce grev kanunlarını çıkar-
mazsanız biz grevi fiilen yapaca-
ğız” diye söz veren ve gerçekten 
iki yıl sonra, Kavel’de de kendisini 
polislerin önüne atarak bu gre-
vi gerçekleştiren Kemal Türkler’i 
anmadan geçmemek lazım. Ken-
disi 1980 Temmuz’unda bir kat-
liama uğradı, öldürüldü. Kemal 
Türkler’in ölümü, 1977 1 Mayıs’ı, 
12 Eylül 1980’de DİSK’in de öncü-
sü olan Maden-İş’in faaliyetlerine 
son verilmesi, az önce İrfan’ın da 
söylediği gibi, Türk Metal adı al-
tında pek de adı sanı bilinmeyen 
bir kavruk sendikanın, metal gibi 
ülkenin en önemli lokomotif sek-
töründe bir amiral gemisi haline 
getirilmesi, bu arada sayısı binler-
le ifade edilebilecek öncü metal 
işçisinin iş yerlerinden ve hatta 
kimisinin memleketinden uzak 
kalması süreci; tüm bunlar aslın-
da 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 

bir öyküsüdür. Hatta kökleri daha 
da eskiye gitmektedir. Türkiye sı-
nıflar mücadelesinin belki de en 
billurlaştığı öyküdür, dolayısıyla, 
bu bahar-yaz aylarında Bursa’da, 
İstanbul’da ve Kocaeli’nde ortaya 
çıkan hareketin bütün bu tarih-
sel öykü içerisinde değerlendiril-
mesi gerekir. Burada bahsi geçen 
aktörler var. Mesela, Koç Grubu. 
1950’li yılların gazetelerine bakar-
sanız o zamanki adıyla Türk De-
mir Döküm, metal sektöründeki 
ilk önemli fabrikadır. O zamanlar-
da Birleşik Metal-İş’in öncülü olan 
Maden-İş Sendikası’yla T. Demir 
Döküm arasında iş ihtilafları ile 
başlar öykü. Sonra Kavel’le, 15-
16 Haziran’la, 98 kalkışmasıyla ve 
Bosch’la bugüne kadar geldiğini 
görürüz. Aslında, toplumsal ya-
şamda “sınıfa karşı sınıf” durumu-
nun her zaman bu kadar billur ve 
açıkça görünmez. Ama metalden 
söz ettiğimizde ve söz konusu 
olan Koç, MESS ve metal iş kolun-
daki sendikalar olduğunda, “sınıfa 
karşı sınıf” durumunu, en çıplak, 
en billur haliyle ortaya çıktığını, 
sınıflar mücadelesinin açıkça ce-
reyan ettiğini görürsünüz. Metal 
işkolu, bu anlamda neredeyse bir 
tarihsel laboratuar özelliği gös-
terir. Bu yüzden de, belki biraz 
abartılı ya da iddialı gelebilir ama, 
metal işçilerinin, o genç, pek de 
sorumluluk hissi taşımadığı söy-
lenen metal işçilerinin, belki far-
kında olmadan 1961’de, 1963’te 
mücadelelerle kazanılmış ve as-
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lında AKP hükümeti döneminde 
alınan bir dizi Bakanlar Kurulu 
kararıyla fiilen ortadan kaldırılmış 
grev hakkını, Türkiye işçi sınıfına 
yeniden kazandırdıklarını ve bu 
sürecin hem AKP dönemiyle hem 
de onun devamcısı olduğu 12 
Eylül’le çok ciddi bir hesaplaşma 
olduğunu düşünüyorum. Böyle bir 
tarihsel anlamı var. Metal işçileri 
mücadeleci, ilerici sendikal gele-
neklerine sahip çıkarak, geçmişte 
olduğu gibi, bir kez daha fiili ola-
rak, tıpkı 1961’de Kemal Türkler’in 
sesinden ifade edildiği gibi, yasak 
dinlemeyerek, grev hakkını yeni-
den geri almıştır. İş hukukunda, 
bizlerin akademide kullandığı, ya-
salarda da geçen bazı kibar kav-
ramlar vardır; “grevlerin ertelen-
mesi” gibi. Grevlerin ertelenmesi 
diye bir şey yoktur. Üç, beş tane 
uyduruk gazete sayfası veriyor; 
işveren tarafı, ‘bizim ekonomik 
durumumuz kötüleşir aman ha’ 
diyor Bakanlar Kurulu’na, hiçbir 
ciddi gerekçe yok, bunun üzerine 
‘aa evet öyleymiş’ denip, sözde 
bir erteleme kararı alınıyor. Erte-
leme falan değil, o grevi aslında 
alenen yasaklıyorsunuz. Dolayı-
sıyla, biz de talebelerimize yanlış 
öğretiyoruz; “Türkiye’de grev hak-
kı şu yıllarda yoktu ama şu yıllar-
da verildi, şimdi de Anayasa’da 
var, yasada var” diye. Kristal-İş, 
Lastik-İş grevlerinin, en son Me-
tal işkolundaki grevlerin bu kadar 
keyfi biçimde ertelenmesi demek 
aslında Türkiye’de fiilen grev hak-

kının bitirilmiş olması demektir. 
Dolayısıyla, bu süreç grev hakkı-
nın yeniden alınmasıdır. Bir takım 
benzetmeler yapılıyor, “bu işçi sı-
nıfının Gezi’si midir, değil midir?” 
diye, tabii ki birebir bu tür benzet-
meler doğru değil, ama bir yanıyla 
da, kendiliğinden olan, tabandan 
gelişen, belki içindeyken çok far-
kında olunmayan ama böyle ta-
rihsel hesaplaşmayı ifade eden bir 
hareket olduğunu düşünüyorum. 
Dolayısıyla, çok önemsiyorum. 
Belki ilk dönem beklentilerimiz 
çok yükselmiş sonra, Özkan baş-
kan ve Levent’in de işaret ettiği 
gibi, süreç beklentilerimize uy-
gun bir seyir izlememiş olabilir, 
ama bunlar o kadar önemli değil; 
bu çıkışın kendisi çok önemlidir. 
Buradaki sınıf savaşı, çok ağırlıklı 
bir bölümü milliyetçi ve muhafa-
zakar ideolojik kuşatmanın; ülkü 
ocakları, milli gençlik vakıfları, 
AKP il, ilçe örgütleri ile her türden 
dinci örgütlenmenin yarattığı biat 
kültürünün içinde olan sıradan iş-
çilerin tabii ki en önemlisi, onları 
taa 1980’den beri kuşatan Türk 
Metal isimli denetim organizasyo-
nunu (ona sendika da demeyelim 
artık, tam nasıl isim vereceğimi 
bilmiyorum ama emek sürecin-
deki önemli bir işçi denetleme 
organizasyonu diye tanımlayabi-
liriz belki) aşarak gerçekleştirdiği 
kahramanca bir eylemdir. Belli ki, 
bu eylemde Renault örneğinde 
olduğu gibi, daha organize olanlar, 
komiteleriyle kendisini biriktiren 
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daha ciddi, daha kalıcı ve daha 
sonuca erişecek şeyler yaptı. O 
dalga içine sonradan katılanlar, 
belki umulduğu, beklendiği kadar 
bir şeyler yapamadı ama bu de-
neyim artık ortada duruyor. İşçi 
sınıfı hareketinin ve özelde metal 
işçilerinin mücadelesine yazılmış 
durumda. Dolayısıyla, artık bu 
deneyimin üzerine yapılacak her 
ne yapılacaksa. Tıpkı Gezi gibi, 
Gezi’den sonra artık o yokmuş 
gibi davranamayız, dediğimiz gibi. 

Öncesine dair, işkolu özelinde bir 
tarihi var bu işin, arkadaşlarım de-
ğindiler. Bir başka boyutuna daha 
dikkat çekmek isterim. Yanımda 
oturan sevgili İrfan arkadaşımızın 
ısrarla ve sabırla yaptığı bir çalış-
ma var, önemli bir çalışma. Bu ça-
lışmaya dayalı yazılarından birka-
çı DİSK-AR Dergisi’nde yayınlandı, 

bir tanesi de Praksis Dergisi’nde 
yayınlandı. İrfan bir süredir, belki 
bir kısmınız biliyor, işçi hareketle-
riyle ilgili bir envanter, bir döküm 
çıkarıyor. Türkiye’de işçilerin, Ça-
lışma Bakanlığı kayıtlarında bu-
lunmayan, yani resmi olarak adı 
grev olmayan bir dizi eylemini 
ki sayısı hepimizin tahminlerini 
aşacak ölçüde, derliyor ve analiz 
ediyor. İrfan’ın bu çalışmalarından 
da gördüğümüz kadarıyla, Türki-
ye işçi hareketi bir süredir, 2000’li 
yıllardan itibaren, ama özellikle 
de son 3-5 yıldır, çok büyük bir 
hareketlilik yaşıyor. Örgütlü, yani 
sendikalı olan işyerlerindeki fii-
li mücadeleler bazen sendikaları 
aşarak gerçekleşiyor. Bazen, ör-
neğin Antep’te 5-6 bin tekstil işçi-
sinin eylemi gibi, hiç sendikaların 
olmadığı, öncülük etmediği mü-

Koçak: 

“Kristal-İş, 

Lastik-İş grev-

lerinin, en son 

Metal işkolun-

daki grevlerin 

bu kadar 

keyfi biçimde 

ertelenmesi 

demek aslında 

Türkiye’de 

fiilen grev 

hakkının biti-

rilmiş olması 

demektir. 

Dolayısıyla, 

bu süreç grev 

hakkının yeni-

den alınması-

dır.”
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cadeleler veriliyor veya tek tek 
inşaatlarda ücretleri ödenmeyen 
inşaat işçilerinin ücretlerini alabil-
mek için giriştiği bir dizi irili-ufaklı 
hareketlilik yaşanıyor. Türkiye işçi 
hareketine daha yakından ve de-
rinden bakmaya çalışanların göz-
lemlediği ve bir süredir üzerine 
değerlendirmeler yapmaya giriş-
tiği önemli bir eğilimin devamıdır 
metal işçilerinin hareketliliği. Ne-
dir, o eğilim? Fiili olarak neredey-
se ortadan kaldırılmış olan grev 
ve benzeri mücadele araçlarının 
yine fiili olarak bu kez tersten icra 
edilmesine dayalıdır ve fiili-meşru 
bir işçi hareketi mücadelesini zo-
runluluklardan ötürü yaygınlaştır-
maktadır.  Zorunluluklardan ötürü, 
çünkü bugün Türkiye’de ortalama 
işçinin bir sendikada örgütlenme-
si aslında neredeyse imkansıza 
yakındır. Ya da çok sabırlıysa iki 
yıl gibi çok uzun bir zaman dili-
mini alacak sürede, müthiş bir 
sabır, özveri vesaire gerektirir. 
Ayrıntılarına girmeye gerek yok. 
Dolayısıyla, bütün bu aşılmaz 
duvarları artık fiilen aşmak duru-
munda olan bir Türkiye işçi ha-
reketi vardır. Yani, şöyle ilginç bir 
tabloyla karşı karşıyayız: Çalışma 
Bakanlığı yılda iki kez veri yayın-
lar, üniversitede doktora, yüksek 
lisans öğrencilerimiz gelirler, bu 
istatistiklere bakarak “hocam, işçi 
hareketi dibe vurdu, düştü” der-
ler, ben de tersini söylerim. Bana 
tuhaf tuhaf bakarlar, “nereden 
bu kanaate varıyorsun” der gibi. 

Çalışma Bakanlığı’nın istatistik-
lerine bakarsanız toplu iş sözleş-
mesi kapsamındaki işçi sayıları 
gerilemiştir, grev neredeyse yok 
denecek düzeydedir ama İrfan’ın 
yaptığı türden bağımsız çalışmala-
ra baktığınız zaman, “aslında fiilen 
gerçek hayatta olan nedir?” dedi-
ğinizde aşağı değil tersine yukarı 
doğru seyreden bir grafikten söz 
etmek lazım.

Hem Türkiye’de hem dünyada işçi 
hareketlerinin seyrinde bir etki-
leşim olduğunu da unutmamak 
gerekir. Levent az önce söyledi 
hem bileşik ama hem de eşitsiz 
bir mücadele. Buradaki ‘bileşik’ 
kısmı önemli; çoğu kez işçi hare-
ketlerinin birbirlerini motive eden, 
esinleyen, ileriye doğru iten bir 
niteliği vardır. Günümüz Türkiye’si 
için ilginç olan şu: Normalde tersi 
olur; yani, metal gibi Fordist, ge-
leneksel, mavi yaka sanayi pro-
letaryası öncü olarak kabul edilir, 
ama bu kez biraz geriden geldi-
ler. Çünkü son dönemde en ge-
nel anlamda ‘güvencesizler’ diye 
tanımlanan taşeron işçilerden 
ya da özellikle Antep, Diyarbakır, 
Çorum gibi örneklerde görüldüğü 
üzere, paternalist ilişkiler, cemaat 
ilişkileriyle baskılanmış olan taşra 
işçilerinden giderek yükselen bir 
dalga vardı. Açık söylemek gere-
kirse, sol hareket içinde de birçok 
insan açısından, belki de bu ala-
na bakan birçok insan açısından, 
metal işçileri aslında sınıfın aris-
tokratları, yani, biraz “kaybedilmiş 

Koçak: “Ör-
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sendikalı olan 

işyerlerindeki 
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topraklar”dı. Onlar Fordist Key-
nesyen paradigma çerçevesinde 
ve ideolojik Türk-Metal şemsiyesi 
altında, büyük ölçüde uzlaşmış ve 
pasifleştirilmiş bir kitleydi, dolayı-
sıyla, kolay kolay işçi hareketine 
dinamizm taşımaları beklenme-
yen bir kesimdi.

Sınıf mücadelesinin yükselen sey-
ri içinde aşama aşama ilerleyen 3 
kademe olduğunu düşünüyorum: 
İlki, son dönem Türkiye işçi hare-
ketine baktığınızda belki artık ar-
kaik hale gelmiş olan, son derece 
radikal ve çok kıymetli olmakla 
birlikte, işçi hareketinin geri kalan 
kesimlerini ileriye doğru çok faz-
la taşıyamayacak olan eylemler. 
İki tipik örneğini söyleyeyim; biri 
Tekel direnişi, diğeri Yatağan’da-
ki çok uzun sürmüş özelleştirme 
karşıtı hareket. Bu iki önemli di-
reniş, gelmekte olan değil, aslında 
artık büyük ölçüde kaybedilen bir 
mücadelenin etkili ve çok özverili 
son hamleleriydi. İkinci kademe, 
az önce söylediğim, güvencesiz 
işçilerin giderek gelişmekte olan 
hareketi. Üçüncüsü ise, artık ken-
dilerinden çok da bir şey beklen-
meyen, o kadar sözü edilmeyen, 
en genel tanımıyla, geleneksel 
Fordist sanayi işçisi idi ve şimdi 
burası da hareketlendi, kendilerini 
kuşatan katmanlı denetim süreci-
ni yararak gelişti. 

Metal işkolunda, emek sürecinde 
üç düzeyde bir denetim söz ko-
nusu. Birincisi, bütün iş yerlerinde 
her zaman olduğu gibi ve hepi-

mizin maruz kaldığı mikro düzey-
de bir emek süreci denetimi var; 
işin hızlandırılması vb. gibi çeşitli 
Fordist, post-Fordist yöntemler. 
İkinci düzey ki Türkiye’de bunun 
üzerinde özel olarak durmak, ko-
nuşmak gerekiyor: Türk-Metal, 
Hak-İş gibi, Hak-İş’e bağlı sendika-
lar veya Türk-İş’e bağlı başka sen-
dikalar gibi vs. ya da bazen DİSK’e 
bağlı bazı sendikalar gibi, işçiler 
üzerinde bir denetim organizas-
yonuna dönüşmüş olan kurumlar 
var. Üçüncüsü, ideolojik denetim. 
Bursa örneği bunun en kuvvetli 
yaşandığı yer. Bir dizi araştırma 
-burada ilgilisi için Nadir Özbek ve 
Gamze Yücesan-Özdemir’in çalış-
malarını anmak isterim- emek sü-
recinde işçilerin rıza göstermiş gibi 
görünüyor olsalar bile, aslında hiç 
de o kadar rıza göstermediklerini 
ortaya koyuyor.

Emek sürecinin bu denetim kat-
manları arasında, ikinci düzey biraz 
tuhaf. Metal işçilerinin isyanında 
bu düzey belirleyiciydi. Dışarıdan 
bakan birçok insan “normalde işçi 
hareketi patrona ya da devlete 
karşı gelişir, sendikaya karşı bir 
işçi hareketi olur mu?” dedi. Az 
önce söylediğim gibi, bunlar artık 
bildiğimiz anlamda sendika ola-
rak kabul edilebilir niteliklere haiz 
örgütler değil ve bu durum gide-
rek derinleşmekte. Bakanlık ista-
tistiklerine bakarsanız, Hak-İş’in 
çok ciddi bir ilerleme kaydettiğini 
görürsünüz. Benim bulunduğum 
işkolunda, yani kamuda eğitim 
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işkolunda, bu tür yapıların mua-
dili Memur-Sen’e bağlı sendikalar-
dır. Bunlar, çok kısa sürede hızla 
büyüyerek dünya rekoru kırmış 
durumdalar, bilmiyorum farkında 
mıyız? Sonuçta, bu tür sendikalar 
aracılığıyla da emek sürecinde bir 
denetim kuruluyor ve işçinin gün-
delik deneyimi bunu gayet net 
biçimde algılıyor ve tanıyor. Do-
layısıyla da karşısında aslında bir 
sendika değil de, işverenin emek 
sürecinde kullandığı bir denetim 
organizasyonu olduğunu görüyor 
ve ona isyan ediyor. 

Bu noktada, Levent’in de açtığı 
kapıdan ben de birkaç şey söy-
leyeyim: Sendikasız da olmaz mı 
bu iş? Burada birbirinden farklı iki 
eğilimin karıştığını düşünüyorum. 
Birincisi, lümpen bir eğilimdir; iş-
çilerin diliyle söylersek, “ayda bil-
mem kaç lira aidat alıyorlar, ne işe 
yarıyor ki bu aidat, vermesek ne 

olur, biz kendi işimizi de kendimiz 

göremez miyiz? Yani sendikasız 

da olur bu işler. Boşu boşuna bu 

adamları tepemizde tutuyoruz” 

düşüncesidir. Lümpencedir ben-

ce. İkinci fakat bununla karışan 

eğilim, soldan gelen sendikal bü-

rokrasi eleştirisidir. Sendikalarda 

uzun süreli yöneticilik yapmak, 

sendika kaynaklarının kullanımı, 

sendika içi demokrasinin eksik-

liği, tabanın söz hakkının olma-

ması vb. gibi eleştirilerdir. Bu iki 

eğilimin hele de son dönemlerde 

sık sık karıştığını ve solun bir ke-

siminin de, farkında olarak ya da 

olmayarak, lümpence diye tanım-

ladığım bu eğilime su taşıdığını, 

metal fırtınada da bunun izlerinin 

görüldüğünü düşünüyorum. Tabii 

Türk-Metal’den başka sendika da 

görmemiş olan genç, deneyim-

siz işçi kuşağı açısından ‘kahrol-

sun Türk-Metal’den, ‘kahrolsun 
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sendika’ya bir anda geçiş yapmak 
mümkündü. Nitekim kırılan dire-
nişlerde, bu bilinç bulanıklığının 
da etkili olduğunu düşünüyorum. 
Dolayısıyla, ilk günden itibaren, 
asla sendikasız olmaz, bir başka 
alternatif çatının altına girmeden 
olmaz, fikrini savunanlardan biri-
yim. Peki, ama işçilerin kurduğu 
komiteler, konseyler değersiz mi, 
önemsiz mi? Hayır, değil. Bun-
lar yeni de değil, tarihsel ve çok 
önemli işçi sınıfı örgütlenmesi 
formları. Bu formlara dair bir-iki 
sözle bitireyim konuşmamı.

Ünlü İtalyan Marksisti Gramsci işçi 
konseyleri meselesine epey kafa 
yoran ve yazıp çizen önemli bir 
düşünür. İşçi konseylerini/komi-
telerini ve sendikaları kastederek, 
diyor ki: “bu iki kurum arasındaki 
ilişkiler, konseylerden kaynakla-
nan gelip geçici bir itkinin işçi sı-
nıfı için bir geri kalma ya da bir 
bozgunla sonuçlanmasını engelle-
yecek biçimde düzenlenmelidir”. 
Bursa’daki durumun tam olarak 
bu olduğunu düşünüyorum. Yani, 
bir dönem için konsey ya da ko-
mitelerin itkisi, ama daha uzun 
bir perspektifte, konseyin/komi-
tenin sendika disiplinini benimse-
yip özümsemesi. Ancak konseyin 
devrimci kimliği, sendika üzerinde 
bir etkiye sahip olacak ve sendi-
kanın bürokrasisi ile bürokratizmi-
ni ortadan kaldırma işlevini yerine 
getirebilecek biçimde düzenlen-
melidir. Dolayısıyla, konsey/ko-
mite deneyiminin önemini gören, 

bildik formlarla konseylerdeki işçi 
enerjisini sönümlendirmeye yö-
nelmeden, aksine, o enerjiyi içere-
cek biçimde geliştiren bir sendikal 
örgütlenme deneyiminin, kısaca, 
her ikisini de barındıran bir işçi 
hareketi deneyiminin yolumuzu 
açacağımızı düşünüyorum. Bursa 
örneğinin de tarihsel öneminin 
ötesinde, geleceğe dair bunları 
gösterdiğini, düşünüyorum. Kısıt-
lı zamanda anlatılabilecekler de 
sınırlı, sorular olursa birkaç şey 
ekleyebilirim, teşekkür ediyorum 
dinlediğiniz için.

İrfan KAYGISIZ: Biz teşekkür ede-
riz Hakan. Bu oturumun son ko-
nuşmacısı Yüksel Akkaya. Yüksel 
Hocam da Bursa’daki gelişmeleri 
yakından takip eden bir akade-
misyen, hem bu bağlamda Bur-
sa’daki gelişmeler ve bu geliş-
melere sendikalar nasıl bakmalı 
konusunda hem de bu süreçte 
yeni kurulan TOMİS’in kurulma 
gerekçeleri konusunda bize bilgi 
verecek, evet buyurun lütfen.

Yüksel AKKAYA: Şimdi ben 
Hakan’ın sataşmasıyla işe başla-
yayım önce, hareket bereket ol-
sun diye. Bu sendikaları beğenme-
yen, yıkılsın diyen adamlardan biri 
benim. Bursa işçilerini konuşur-
ken sanırım bunu da konuşacağız. 
Benim işim kolaylaştı, İrfan’ın ko-
nuşması dahil diğer üç arkadaşın 
oldukça yetkin ve olgun sunuşları 
benim işimi kolaylaştırdı. 

Şimdi Ortadoğu Rulman’daki, An-
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kara Polatlı’daki fabrikalarda işçi-
lerin ciddi bir sıkıntısı var. Yaklaşık 
yarım saat önce oradakilerden 
bir tanesi Facebook’ta şöyle bir 
düşüncesini paylaşıyor: “Hırsız ga-
ranti altındadır, daha neyin kavga-
sını yaşıyorsunuz, sabredin, dem-
leyin çayları” gibi bir şey diyor 
serzenişçi bir dille. Bu aslında hem 
Bursa’daki işçilerin hem de Eskişe-
hir vesaire başka yerlerdeki işçile-
rin halet-i ruhiyesini de gösteriyor. 
İrfan, metal işçilerinin profilini çi-
zerken bunların sağ eğilimli olma-
larını es geçmişti ama Hakan orayı 
tamamladı. Gerçekten bunlar tam 
da MESS’in düşündüğü gibi genç, 
“kır”la bağlarını koparmamış, köy-
den yeni gelmiş, kentleşmeye ça-
lışan, milliyetçi muhafazakar ide-
olojiyi iyi benimsemiş, sıkı sıkıya 
da sarılmış bir işçi sınıfı. Ortadoğu 
Rulman’daki işçinin söylediği şeyi 
birçok işçi de söylüyor. 

Tarihsel açıdan baktığımızda, evet, 
sendika işçi sınıfı mücadelesinin 
önemli örgütlerinden bir tanesidir. 
Asli, tek ve sonuncusu değildir. 
İşçi sınıfının el yordamıyla bul-
duğu, ortaya çıkardığı bir tarihsel 
vakadır. Pek çok tarihsel vakada 
olduğu gibi ya da İbn-i Haldun’un 
diliyle; “bazı devletler doğar, bü-
yür, ölür”. Bazı kurumlar doğar, 
büyür, eğer işlevini yerine getire-
miyorsa ölür. Sendikalar açısından 
19. yüzyıldan bu güne baktığımız-
da büyük bir değişiklik var mıdır, 
yok mudur bunu tartışabiliriz, 
burası yeri değil ama ben birkaç 

yerden bunu tartışacağım. Bursa 
Renault işçilerinin şöyle bir özelliği 
var bütün işçiler gibi, bu işçiler de 
büyük ölçüde borçlular, kredi çek-
miş durumdalar, borç ve işsizlik 
kıskacındalar. Fakat benim konuş-
tuğum işçilerin yakındığı şeyler-
den bir tanesi özellikle evli olan-
larda şu: “Hocam evde eşlerimizle 
kavga ediyoruz, eşlerimiz bu işten 
vazgeçin diyor, fabrikada eskiden 
olduğu gibi düzenli çalışmamızı 
istiyorlar”. Çünkü işsiz kalmaların-
dan korkuyorlar, eve ekmek gel-
memesinden kaygılanıyorlar. Ya 
da ben, biz bilmiyoruz; eşleriyle 
MESS, fabrikalar görüşme yapıyor-
dur, onlar söylemiyordur, bilmi-
yorum ama evdeki kadından ya-
kınıyorlar, “bizi desteklemiyorlar, 
tam tersine eve geç gittiğimizden 
ya da işsiz kalmamızdan korku-
yorlar”, diyorlar. Bence bu önemli 
sorunlardan bir tanesi. Diyalektik 
denilen bir şeye inanıyorsak hem 
15-16 Haziran hareketinin hem de 
Bursa’daki Türk Metal hareketinin, 
Türk Metal karşıtı olan işçilerin 
hareketinin kendiliğinden bir ha-
reket olmadığını kabul etmemiz 
gerekir. Birikim vardır, bu biriki-
mi belki mesela 15-16 Haziran’ı, 
ondan önceki fabrika işgalleri, 
büyük grevler beslemiştir, olgun-
laştırmıştır, tetiklemiştir. Tarihsel 
açıdan baktığımızda evet bunlar 
doğrudur arkadaşlarımın söyledi-
ği gibi Bursa’daki Metal işçilerinin 
hareketlenmesini belki Bosch’ta 
yaşanan öykü tetiklemiştir, Birle-
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şik Metal’in katkısı vardır dolaylı 
olarak, ama eksiktir. 

Bence tarihsel bir örnektir; 1970 
yılında Tarsus’ta DİSK’e bağlı Teks-
til Sendikası, bir boya fabrikasında 
toplu iş sözleşmesi yapar. O güne 
kadar 16 lira ücret alan işçiler 
için 32 lira ücret alır, %yüz zam 
alır. Bu Adana’daki bütün tekstil 
fabrikalarında duyulur. Tekstil iş-
çileri, Türk-İş’e bağlı Teksif’e üye 
işçilerdir. İşçiler Tekstil sendikasını 
ararlar bulamazlar, DİSK’i ararlar 
bulamazlar, “ula bu kimdir” der-
ler, “olsa olsa Türkiye İşçi Partisi ile 
bir bağı vardır” derler, Türkiye İşçi 
Partisi’ni ararlar. Türkiye İşçi Parti-
si bir binanın üçüncü katında kü-
çücük bir odadır ve kapı kilitlidir, 
kapıyı kırarlar içeri girerler, bir te-
lefon numarası bulurlar, İstanbul’u 
ararlar İstanbul’dan bir temsilci 
gelir. İşçiler, kahvelerde şurada 
burada DİSK’ten gelen temsilci-
ler tarafından üye yapılmak için 
ellerinden geleni yaparlar. Yani 
sınıf eğer kendisinin hakkını ve-
ren birisini görmüşse üzerine yı-
kılıyor. Bunu 15-16 Haziran’da da 
görüyoruz, 1970 yılında Tarsus’ta 
da görüyoruz. Bunun daha ufak 
çaplı bir sarsıntısını Bursa’da gö-
rüyoruz. Evet, Bursa’daki hareket 
büyük ölçüde birikmiş bir hareket 
olarak Türk Metal’e karşıdır. Türk 
Metal Sendikası’nı iyi tanımak la-
zım. Türk Metal Sendikası gerçek-
ten sendika mıdır? Ben Bursa’daki 
işçilere şunu sordum, dedim ki; 
“Türk Metal Sendikası MESS’in ta-

şeronu bir işletme midir, uzantısı 
mıdır?”. “Hocam hiç böyle düşün-
memiştik, ama aklımıza yatkın 
bir şey, onun istediklerini yerine 
getiriyor” dediler. Bir Türk Metal 
şirketinden söz edebiliriz ama 
1980 yılından sonraki grevlerin 
büyük bölümünü de Türk Metal 
yapmıştır. Her dört grevden bir ta-
nesi Türk Metal’e aittir. Fakat Türk 
Metal’in birkaç istisna hariç, bir 
daha grevi olmamıştır. Şimdi Türk 
Metal grev kartını işçilerin lehine 
değil, işçileri yoğurmak, ürkütmek 
ve bir daha toplu iş sözleşme sü-
recinde, grev sürecinde başının 
etini yememesi için kullanmıştır. 
Böyle bir sendikadan söz edecek 
değiliz. Burada baktığımızda refah 
devleti döneminde bizim korpo-
ratist dediğimiz bir sendikacılık 
vardır, makro düzeyde iktidarla 
işbirliği yapar, mezo dediğimiz 
orta düzeyde işletmelerle iş kolu 
düzeyinde işbirliği yapar, mikro 
düzeyde de işletmenin kendisiyle 
iş yeri için işbirliği yapar ama bu-
rada karşılıklı ödünler ve ödüller 
vardır. Sendika özünden vurulur-
ken, mesela burada reel ücretle-
rin arttırılmaması yönünde bir ka-
rar alınırken, ödül olarak da şunu 
ister; “beni meşrulaştır, beni tanı, 
bana üyeliği kolaylaştır, aidatları 
kaynaktan kes hesabıma aktar, 
bende çalışan işçiyi işten çıkar-
ma”. İş güvencesi ister, dolayısıyla 
bir ödün, ödül vardır. Türk Metal 
ve MESS arasındaki ilişki de bir 
ödün, ödül yoktur. Korporatif bir 

Akkaya: “20. 

yüzyılın ikinci 

yarısından 

itibaren 

fabrikalar, 

hegemonik 

fabrikaya 

dönüşürken 

garip bir 

şekilde, Türk 

Metal gibi 

bazı despotik 

sendikalar 

oluşmaya 

başlamıştır. 

Günümüzde 

bu fabrika 

rejiminden ne 

tam hege-

monik ne 

de despotik 

olarak söz 

edebiliriz.”
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ilişki de yoktur buradan baktığı-
mızda. Fabrikalar tarihi, işletme-
ler tarihi üzerinden baktığımızda 
Türk Metal Sendikası’yla işçiler 
arasındaki olguyu anlayabilmek 
için ya da TOMİS’in kurulmasını 
anlayabilmek için kendimize sor-
mamız gereken birkaç tane soru 
var. 19. yüzyıl despotik fabrika re-
jiminin yaşandığı bir dönemdir. 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
fabrikalar, hegemonik fabrikaya 
dönüşürken garip bir şekilde, Türk 
Metal ve bazı sendikalar üzerin-
den baktığımızda despotik sendi-
kalar oluşmaya başlamıştır. Günü-
müzde bu fabrika rejiminden ne 
tam hegemonik ne de despotik 
olarak söz edebiliriz. İşte Bursa’da 
yaşadığımız şeye bakacak olur-
sak, hegemonik-despotik bir fab-
rika rejiminden söz edebiliriz. Ama 
buna denk düşen bir sendikacılık 
olması gerekir o zaman. Eğer 19. 
yüzyılda despotik fabrika rejimine 
karşı hegemonik baskın bir tane 
sendikacılık varsa, 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren hege-
monik fabrika rejimine, karşısında 
onlarla birlikte hareket eden bir 
despotik sendikacılık oluşmuşsa 
o zaman yeni dönem sendikacı-
lığın başka bir şey olması lazım. 
İşçi hareketine baktığımızda, işçi 
hareketinin aslında kırmızı çizgi-
lerle sınırlandırıldığını, prangalan-
dırıldığını görüyoruz. Bizde tartışıl-
ması gereken şeylerden bir tanesi 
şudur: Gerçekten çalışma yaşamı 
bir mevzuata tabi tutulmalı mıdır, 

bir sendikalar yasası, bir iş kanunu 
vesaire olmalı mıdır? Eğer mevzu-
atı kuruyorsanız, oyunun kural-
larını da belirliyorsunuz, oyunun 
kurallarını belirliyorsanız o zaman 
işçi hareketini de prangalıyorsu-
nuzdur, özgürlüğü elinden alıyor-
sunuzdur. Dönüp işçi hareketleri 
tarihine baktığımızda, o çeteleyi 
tutanlar da var, işte İrfan yaptı, 
bir sendikanın resmi olarak ka-
bul edilip, yasaların çıkmasından 
önceki işçi hareketlerine, eylem-
lerine bakacaksınız, bir de ondan 
sonrakilere bakacaksınız. Dünya 
bankası 2000 yılında bir rapor 
yayınladı, işverenlere çağırıda 
bulundu: “Arkadaşlar bizim yap-
tığımız araştırmaya göre sendikalı 
işyerinde çalışma barışı var, grev-
ler daha kısa sürüyor, çatışmalar 
daha az oluyor. Ücretler arasında 
da büyük bir fark yok. Dolayısıy-
la sendikaları karşınıza almayın, 
sendikalarla birlikte devam edin. 
Sendikasız işyerlerine baktığı-
mızda çalışma barışının olmadığı, 
çatışmaların sert geçtiğini, uzun 
devreli yaşandığını görüyoruz. 
Dostane olarak sizi uyarıyoruz”. 
MESS niye sendika istiyor, bunun 
için sendika istiyor. Şimdi sendika-
cılık alanında çalışan arkadaşların 
bir kısmı iki kavram kullanmaya 
başladı: “Baskıcı ortaklık”. Söz edi-
len baskıcı ortaklık, benim korpo-
ratist sendikacılık dediğimin öte-
sinde başka bir şey, ama burada 
ödün veriyorsunuz ödül almıyor-
sunuz. Çalışma yasaları mevzua-
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tı değişiyor, esneklik geliyor; siz, 
işçilerin buna karşı oluşabilecek 
tepkisini, direncini ne yapıyorsu-
nuz, işverenle birlikte bastırıyor-
sunuz. Türk Metal’in tam yaptığı 
da budur. Şimdi ne oldu? Bursa’da 
Mayıs ayından itibaren patlak ve-
ren metal fırtınasında, bu baskıcı 
ortaklık bir adım daha ileriye gitti, 
baskıda ortaklığa dönüştü. Yani 
işçi sınıfının üzerinde Türk Metal 
açıkça şiddet uygulamaya başla-
dı, açıkça haklarını çiğneyebilece-
ğini söylemeye başladı, değil mi? 
Şimdi buradaki işçiler ne yaptı, ne 
istiyor? O zaman bunu konuşmak 
lazım. Dostoyevski diyor ki, “gar-
diyan mahkum iradesini kırmak 
için vardır”. MESS ve Türk Metal 
işçi sınıfının iradesini kırmak için 
kurulmuş iki tane yapıdır. Biri iş-
veren sendikasıdır, biri işçi sendi-
kasıdır. İşçiler, gardiyanın bu ira-
de kırma müdahalesini yerle bir 

etti. Beklenmedik bir şey değil, 

burjuvazinin beklemediği bir şey 

olabilir ama ihanetlik üzerinden 

baktığınızda işçi sınıfının kendi 

kültürü üzerinden baktığınızda, 

E.P. Thompson’un söylediği gibi 

“her atölyede her zaman bir isyan 

kaynağıdır” üzerinden baktığımız-

da, evet Türk Metal işçisi önce 

sendikasına isyan etmiştir. Bizim 

gördüğümüz aslında buz dağının 

görünen yüzeyidir. Çünkü, arka-

daşlar söz etti, 2017 yılında yeni 

bir toplu iş sözleşmesi bağıtla-

nacak, 2017 yılında görüşeceğiz 

diyorlar. Birikimin ürünü olarak 

karşımıza çıkacak, nasıl olacak 

bakacağız. 

Şimdi işçi sınıfı, kırılmış iradesi-

ni yeniden kendi eline aldı, biat 

kültüründen uzaklaşmaya baş-

ladı. Bu Bursa işçisinin yaptığı 

en önemli şeylerden biridir. Bu 
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sadece Bursa’ya mı özgü, hayır. 
Bursa’dan, suya düşen bir taş gibi 
daireler şeklinde Türkiye’nin her 
tarafına yayıldı. Biz şimdi Ford’da 
görüyoruz, Eskişehir’de görüyo-
ruz, biraz Gebze’de görüyoruz 
ama Türkiye’nin her tarafında 
fabrikada çalışan işçiler bundan 
etkilenmiş durumda.  Akıllarının 
bir köşesine not ettiler ve bir gün 
bunu hayata geçirecekler. Belki 
de Özkan’ın söylediği gibi önü-
müzdeki dönemde büyük bir işçi 
hareketi olacak diyorsak, bunun 
mayalandığı alanlar olarak bunları 
söyleyebiliriz. İşçi sınıfının kendine 
göre bir örgütlenmesi vardır, sen-
dikalı olsa bile, sendikaya karşı bir 
enformel örgütlenmesi olur. İşve-
rene karşı da bir enformel örgüt-
lenmesi vardır. Üç işçi tuvalette 
bir araya geldiğinde, “ulan bu iş-
verenler de bize çok namussuzca 
davranıyor” dediğinde orada bir 
örgüt kurulmuştur. O örgüt bir 
gün harekete geçer. Bazen burada 
olduğu gibi büyük bir fırtınaya ne-
den olabilir, bazen başka bir şeye 
neden olabilir. 1980 yılında Asel-
san’daki tuvalette iki işçi biyolojik 
ihtiyaçlarını giderirken, diyorlar 
ki “ya fabrikada çalışma koşulları 
çok ağır, bir tane yemek boykotu 
olsa bu protestodan iyi olur”, di-
yor. Bir hafta sonra fabrikanın her 
tarafında “büyük bir yemek boy-
kotu olacakmış, büyük bir yemek 
boykotu olacakmış” deniyor. Bun-
lar yine tuvalette karşılaşıyor, ba-
kıyorlar ki kimse bilmiyor, “ya biz 

bunu bir ara konuşmuştuk galiba 
bizim üstümüzde kaldı” diyorlar, 
bir yemek boykotu örgütlüyorlar 
ve %100 katılımla gerçekleştiri-
yorlar. O zaman, sendika kuralım 
diyorlar, sendikayı kuruyorlar. 
Sonra 12 Eylül geliyor hepsini der-
dest ediyor, götürüyor bir kenara 
atıyor. Enformel örgüt dediğiniz 
budur, yani bir yerden başlar ve 
inanılmaz bir şeyle sonuçlanabilir, 
Bursa’da olduğu gibi. Ha hakkını 
yemeyelim, Metal İşçileri Birliği 
de Bursa’da mücadele etmeye 
çalışıyor, iyi kötü bir şey yapma-
ya çalışan bir ekip var, sayıları çok 
fazla değil. Sayılarının çok fazla 
olup olmaması önemli değil, ama 
komitelerin oluşmasında, taban 
inisiyatifinin oluşmasında etki-
si önemli, işçilerin kulağına kar 
suyu kaçırdılar. Benim gördüğüm 
TOMİS’i kuran işçilerin büyük bö-
lümü sendikanın ne olduğunu bile 
bilmiyor. 

Sendikacılık tarihinden birkaç ör-
nek verdim, hepsi şaşkın bakıyor. 
Mücadele açısından böylesi bir 
işçi kitlesine bildikleri alanlarından 
yaklaşmak lazım. Örneğin ben 
Kur’an’ı Kerim’i Türkçe okuyan var 
mıdır diye sordum.  İşçilerden iki-
si okuduk dedi. Kur’an’ı Kerim’de 
şöyle yazıyor; “biz geceleri dinle-
nesiniz, gündüzleri rızkınızı araya-
sınız diye yarattık”, siz normalde 
Müslümansanız, Müslüman gibi 
yaşamak istiyorsanız geceleri ça-
lışamazsınız. Bir tanesi hemen 
oradan, çok pragmatist bir şekilde 

Akkaya: 

“Şimdi işçi 

sınıfı, kırılmış 

iradesini ye-
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uzaklaşmaya 

başladı.”
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“Hocam gece mesaisine üç kat is-
teyelim o zaman” dedi. Şimdi bu 
da başka bir şeyi gösteriyor o za-
man çalışmayalım demiyor, “gece 
vardiyası kalksın, insan sağlığına 
zararlıdır” demiyor. Tanrı kelamı-
dır bu değişmez diyorum; hani 
hadis madis değil, Tanrı kelamı, 
Kur’an’ı Kerim’le oynayamazsınız. 
Gece çalışıyorlar, devam ediyorlar 
o başka bir şey. 

Bir tahakküm kırılmıştır, bir ira-
de kendisini göstermiştir ve Türk 
Metal Sendikası çökertildikten 
sonra, ben çökertildiğini düşünü-
yorum, artık yeniden kendisini 
istediği kadar yaşatmaya çalışsın. 
Bursa üzerinden Türkiye İşçi Sınıfı 
yeniden umutlanmıştır. Kendisi-
ne olan güveni artmıştır. Güç bi-
riktirmektedir, öyle sanıyorum ki 
bu yol ayrımına geldiği yerde de 
arayış içindedir. Demin sözünü et-
tiğim yeni fabrika rejimi eğer yeni 
sendikal politikayı çağırıyorsa, 
ayaklanmış binlerce işçi 1990’ların 
başında olduğu gibi birden gidip 
Birleşik Metal’in kapısını çalmı-
yorsa, o zaman Birleşik Metal’in 
izlediği sendikal politikada bir so-
run vardır, bu politikayı gözden 
geçirmek gerekir. Yeni dönemin 
beklentilerini, Bursa metal işçisi-
nin, Ortadoğu Rulman’daki işçinin 
beklentisini iyi okumak gerekiyor 
o zaman. Nasıl bir sendikacılık? 
TOMİS de şunu söylüyor, “bir yol 
ayrımına geldik, sağdan işçiler 
olarak siz solculara, sosyalistlere, 
devrimcilere ev ödevi veriyoruz, 

buyurun çalışın”. Bu ev ödevimizi 
biz eğer iyi çalışırsak önümüzdeki 
dönem, şimdi pusuya yatmış güç 
biriktiren, öfkesini biriktiren, umu-
dunu arttırmaya başlamış, kendi-
sine güvenmeye başlayan bir işçi 
sınıfıyla gerçekten önemli şeyler 
yapılabilir. Ama biz bu ev ödevini 
iyi çalışmazsak fırtına gider. Bazı 
şeyleri yıkar evet yıkar, yıktığı 
şeylerin yerlerine daha düzgün 
şeyler de yapabilirsiniz, belki yeri-
ne de koyabilirsiniz. Oysa bu fırtı-
na sözcüğü tehlikeli bir sözcüktür 
de aynı zamanda, iyi değerlendi-
rilmeli diye düşünüyorum. Yeni 
durum yeni bir sendikacılığı ça-
ğırıyor. İşçi hareketi sendikaları el 
yordamıyla bulmuştur. 18. yüzyıl-
da yardım sandıkları kurmuşlar-
dır işsiz kalma riskine karşı, sakat 
kalma riskine karşı, ölümlere karşı 
ama bu yardım sandıklarında bi-
riktirdikleri paraları daha sonra 
grevleri fonlamak için kullanmış-
lardır, bu yardım sandıkları bir 
aşamadan sonra sendikaya dön-
müştür, sendika gibi çalışıyorlardı 
zaten. Dolayısıyla sendikalar işçi 
sınıfının tek bir asli unsuru değildir. 
Eğer işçi sınıfı için bir kale görevi 
görüyorsa Marks’ın söylediği gibi, 
Engels’in söylediği gibi toplumsal 
kurtuluşun bir parçası olabilecek-
se ve o sendikaysa, evet başımız 
gözümüz üstünde, değilse bir şey 
demiyorum... Sabrınız için teşek-
kür ediyorum ben de.

İrfan KAYGISIZ: Yüksel Hocaya te-
şekkür ediyoruz. Biz bu oturumu 
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planlarken aslında masadakilerin 
daha az konuşmasını ve salonun 
biraz tartışmasını istiyorduk. Biraz 
geç başladık, herkes 15 dakikada 
anlatırım dedi, 25 dakikaya kadar 
uzadı. Bir başka oturum var, onun 
baskısı var ama salona da söz ver-
mek istiyoruz. Bunları dikkate ala-
rak mümkünse öz ve kısa olursa 
seviniriz. Buyurun.

SORULAR

Katılımcı-1: Merhaba, ben 11 se-
neden beri metalde çalışan bir 
işçiyim. 5-6 sene örgütsüz olarak 
fabrikalarda çalıştım. 5 seneden 
beri de Türk Metal üyesi olarak 
çalışan bir işçiyim. Şimdi şöyle bir 
şey, potansiyel büyüklüğün eyle-
me geçmesi her zaman olan bir 
şey değil, belirli bir süre için, belirli 
baskıların ve sömürünün üzerine 

bir yerde patlak veriyor. Bursa 

merkezde başlayan ve Türk Metal 

bünyesindeki işçilerin başlattıkları 

eylemlerle aslında belirli kazanım-

lar olmuştur ama zamana ve ge-

leceğe baktığında kazanım değil, 

çünkü örgütlü olarak çıkamamış-

lardır. Çünkü sermaye işçilerin is-

tediklerini kırıntı bir şekilde verir, 

sonra da grevde öncü olan işçile-

ri işten çıkarır. Böylelikle bu şeyi 

püskürtmüş olur sermaye. Özkan 

hocam da bahsetti ‘90 döneminde 

tabandan gelen basınçla Birleşik 

Metal’in yaptığı eylemlerden bah-

setti, onların kazanımla sonuçlan-

dırılmasından. Ama son dönemle-

re baktığımızda metal sektöründe 

üç tane sendika var, dördüncüsü 

de daha yeni oluşum aşamasında, 

hepsi bir birine topu atıyor. Bazı 
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bireysel örnekler var, üç senelik 
anlaşılan yerler var. MESS toplu 
sözleşmesinden daha önce toplu 
sözleşme olan yerlerde Türk Metal 
diyor ki, Birleşik Metal de üç sene 
imzalatıyor, Birleşik Metal’de Türk 
Metal’e imzalatıyor diyor birbir-
lerine şey yapıyorlar. Mesela son 
toplu görüşmede Birleşik Metal 
birçok işyerine gelen grev yasağı-
na uydu. Renault eyleme geçtiğin-
de dayanışma grevi örgütlenebilir-
di. Eşitsiz gelişen mesela Renault 
’da, Ford’da, Türk Traktör’de diğer 
yerlerdeki o eşitsiz gelişen işçi ey-
lemleri, Birleşik Metal öncülüğün-
de yürütülebilirdi.

Katılımcı-2: Birkaç tane sorum 
olacak benim, hızlıca geçeyim. 
Birincisi Türk Metal’den bu süreç 
içerisinde ne kadar istifanın ol-
duğunun net bir verisi elinizde 
var mı, çünkü resmi gazetedeki 
rakamlara bakınca bulanıklık var. 
Resmi gazetelerdeki rakamlar da 
Ocak ayıyla Nisan ayı karşılaştır-
ması gibi şeyler çıkabiliyor sade-
ce, net bir veri var mı elinizde? 
Özkan hocama sorularım var. Sınıf 
dinamiğinin önümüzdeki süreçte 
çok potansiyeller barındırdığından 
bahsettiniz, çok gelişeceğinden 
bahsettiniz. Hani bu bir süreç oku-
ması mıdır yoksa işçilerin içerisin-
de bizzat yaptığınız çalışmalardan 
elde ettiğiniz bir veri midir? Biraz 
daha açabilir misiniz? Yine size 
diğer bir sorum bu şimdi Birleşik 
Metal İş’te örgütlenmeye başla-
yan grev işçileri başta olmak üze-

re metal işçileri var burada, üye 
yapma çalışmasının yanı sıra ör-
gütlenme çalışmasında nasıl poli-
tikalar izlediğinizi özetleyebilirse-
niz, sevinirim. Hakan hocama bir 
sorum var. Sendikanın öneminden 
bahsettiniz ama bu süreçte orta-
ya çıkan iki farklı eğilim var; biri 
Birleşik Metal İş’e üye olma diğeri 
de TOMİS’te örgütlenme eğilimleri, 
bunlara dair bir değerlendirmeniz 
var mı, bunu merak ediyorum? Bir 
de konuşmacılara genel olarak bir 
sorum olacak. İrfan hocam biraz 
bahsetti ama önümüzdeki dönem 
sınıf hareketinde yükseliş varsa, 
güvencesizlik mi, metal alanı mı, 
inşaat sektörü mü yoksa ağır sa-
nayi mi, işsizlik mi hangi dinamik-
ler üzerinden sınıf hareketinde bir 
yükselme olacağını ön gördüğü-
nüzü merak ediyorum, teşekkür 
ederim.

Katılımcı-3: Arkadaşlar Metal, 
İrfan hocamızın da vurguladığı 
gibi ekonominin en büyük sek-
törlerinden biri, dolayısıyla sınıf 
mücadelesinin de en kilit alanla-
rından bir tanesi. Şimdi dünyanın 
içine girmiş olduğu durum, ülke-
nin içine girmiş olduğu durum, 
sömürü, zulüm, savaş politikaları, 
Ortadoğu’nun içine girdiği durum; 
bütün bunları göz önüne aldığımız 
zaman, bu ülkenin ve dünyanın 
makus tarihini değiştirmek gibi bir 
sorunla karşı karşıya olduğumuzu, 
metal sektörünün de, metal işçile-
rinin de böyle kritik bir yerde dur-
duğunu düşünüyorsak, dünyanın 
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bu gidişatına ve ülkenin bu gidişa-
tına ciddi bir müdahale gerektiğini 
düşünüyorsak, sorunu bu ağırlık-
la, bunun doğuracağı sorumluluk-
la tartışmak durumundayız. Son 
bir yıl içerisinde çok önemli şey-
ler yaşandı bu anlamda. Bir kere 
işçilerin içerisinde şöyle bir bilinç 
ortaya çıktı, toplu sözleşme bitti 
artık yapacak bir şey yok, tablo-
su kırıldı, bu bitti. Yani Türk Me-
tal artık başınızda bir demirbaş 
gibi duracaktır tablosu yıkıldı. Gizli 
tabular yıkılmış oldu. Ama öbür 
taraftan başka bir tablo daha yı-
kılmış oldu. Yani evet, grev yasağı 
varsa hükümetin ya da devletin, 
bunun da fiilen aşılabileceği ger-
çeği de ortaya koyulmuş oldu. 
Bütün yaşananlar işçiye dair, eli-
mizdeki sendikalara dair sonuçlar 
da ortaya çıkartıyor. Karşımızda 
örgütlü, alabildiğine örgütlü bir sı-
nıf var, Türk Metal’iyle, Türk-İş’iyle 
şunuyla bunuyla, hükümetiyle bir 
güç var karşımızda ve bizim safla-
rımıza geldiğimizde, bizim safları-
mızda bunu göremiyoruz, yani iş-
çiler Türk Metal’den koptular ama 
nereye gidecekler? Ne yapacakları 
konusunda tartışmalar var. İşçile-
rin bu süreçte yaratmış oldukları 
komiteler, işçilerin bu konuda çe-
şitli arayışları, işçilerin 100 yıllık sı-
nıf mücadelesiyle ortaya koyduğu 
başka tür birlikler, başka türlükler 
yani sınıf partisi gibi araçlarla dü-
şündüğümüzde, bütün bunları bi-
linçli bir şekilde kullanıp, ülkenin 
ve dünyanın gidişatına müdahale 

etmek. Gezi’yle başladı halk isya-
nı, onun arkasından gelen Kobani, 
sendikanın gecikmiş Gezi’si, işçi 
sınıfının Gezi’si ortaya çıktı. Önü-
müzdeki günlerde bu ülkenin sa-
dece karanlıklara değil, aydınlık 
günlere gebe olması noktasında 
da metal işçileri kritiktir diyorsak, 
bu noktada sadece işçilerin değil, 
sendikaların da, diğer mücade-
le örgütlerinin de bu konuda bir 
ders çıkartması gerekliği, çağırısı 
ve önerisinde bulunuyorum.

Katılımcı-4: Benimki kısa olacak. 
Öncelikle Özkan arkadaşımıza hoş 
geldin diyorum tekrar, kendisi de 
İzmir’de bir fabrikada çalışırken 
yönetici oldu ve genel merkeze 
gitti, gerçekten de yüksek bir bi-
rikime de sahip biri. Kendisinin 
tabandan oraya gelmesinden ha-
reketle sormak istiyorum, Birleşik 
Metal örneğinde tabandaki dü-
şüncenin, fabrikadaki birimlerin 
yaklaşımlarının, sendikanın üst 
yapısına yansıma oranı nasıldır, bu 
konudaki taban demokrasisi işle-
yişi ne durumdadır? İkinci sorum, 
sendikal örgütlenmelerin önünde 
sıkıntılar var, Sütaş işçileri sendi-
kalaşırken hemen işten atılıyorlar, 
dolayısıyla sendikal örgütlenme-
de ciddi bir anayasal sorun var. 
Anayasa konusu ve başkanlık ko-
nusuyla kısıtlı ve bu örgütlenme 
özgürlüğünün Anayasa’da da yer 
alması yönünde etkin bir kam-
panya yapmak gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu konudaki yaklaşımı-
nız nedir? Teşekkür ediyorum.
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Katılımcı-5: Merhaba, ismim Mer-
ve, ben Ankara’da öğrenciyim ve 
bu 19 Şubat grev sürecini gaze-
telerden birçok insan gibi takip 
ediyordum. Öncelikle bütün me-
tal işçilerinin yüreğine, emeğine 
ve direncine sağlık, içimize umut 
düşürdüler. Benim aslında sorum 
şu: kafalarımızda çok netleşen, 
büyük puntolarla yazılan bir şey 
vardı. 22 fabrika, 15 bin işçi ve bu 
Milli Güvenlik gerekçesiyle erte-
lenmişti. Twitter’dan takip ettiğim 
kadarıyla Birleşik Metal-İş greve 
devam etmeyeceğini ve buna ay-
kırı davranışlar olduğu zaman da 
onaylamayacağı gibi bir açıklama 
hatırlıyorum, yanlışsam lütfen dü-
zeltin. Şimdi ben buradan aslında 
şöyle bir soruya geleceğim. Bu 
gibi grev ertelemelerin ya da grev 
engellemelerinin devam edeceği 
aşikarken bundan sonra devam 
edecek metal grevleri olduğu tak-
dirde gene hükümet tarafından 
Milli Güvenlik gerekçesiyle bir 
erteleme kararı verildiği zaman 
buna Birleşik Metal İş’in cevabı ne 
olacak? Bu işçilerin elini kolunu 
bağlayacak mı? Ve sorumun ikinci 
kısmı şu aslında, kim cevap ver-
mek isterse; velev ki bu grev ka-
rarına erteleme verildikten sonra, 
buna rağmen bir grev yapılsaydı 
işler daha farklı olur muydu, aca-
ba? Bu benim aklımda bir soru 
işareti. Teşekkürler.

Katılımcı-6: Ben çok kısa soraca-
ğım. Taşeron derneklerinin sendi-
kaya karşı belli bir mesafeleri var. 

Bu derneklerin kitlesel eylemlerini 
de göz önüne aldığımızda, İstan-
bul Üniversitesi’nde bin kişiyle ey-
lemlere çıkabiliyorlar, sendikayla 
olan ilişkilerini, sendikaya dair 
görüşlerini ve bu gerilimi nasıl an-
layabiliriz? Birincisi bunu sormak 
istiyorum, bütün konuşmacılara 
soruyorum. İkincisi de Erkan ho-
canın yakın zamanda taşeron ça-
lışmalarıyla ilgili bir makalesinde 
bu derneklerin özellikle taşrada, 
yerelde, AKP’ye yakın kliklerce 
Ankara’da görüşmelere çağırıl-
dığı vesaire ve Urfa’da yanlış ha-
tırlamıyorsam büyük bir miting 
düzenlendiği gibi bir araştırması 
vardı. İktidarın sanırım bir taktiği, 
biz bu taktiğe karşı sol cepheden 
nasıl bir strateji oluşturabiliriz, 
buna dair bir öngörünüz var mı, 
ben bunu merak ediyorum.

SORULARA YANITLAR

Özkan ATAR: Şu grev erteleme-
ye boyun eğme meselesi çokça 
konuşuluyor, buna ben bir açık-
lık getirmek istiyorum. Sevgili ar-
kadaşlar, 1980 sonrasında başta 
metal ve tekstil iş kollarının toplu 
sözleşmelerinde sermaye ve dev-
let, baskıcı ve dayatmacı tek tip 
sözleşme anlayışında bir sistemi 
oturtmuştur. MESS, Türk Metal ve 
Hak-İş’e bağlı sendika Çelik İş’le 
beraber metal işkolunda öncelik-
le toplu iş sözleşmelerini kendi 
istediği doğrultuda bitirir sonra da 
Birleşik Metal İş’e dayatır. 1990 yı-
lında bizim üyelerimizin etkisiyle 
işkolunda grev yaşanmıştır. Türk 
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metal dahi metal işçilerinin taban-
daki birlikteliği ve baskısıyla grev-
den kaçamamıştır. Sonrasında ilk 
kez 2010 yılında Birleşik Metal İş 
üyeleri, işkolunda diğer iki sendi-
ka ile imzalanmış olan dayatma 
sözleşmeyi kabul etmemişler ve 
33 fabrika için grev kararı almış-
lardır. Sonrasında da bunlardan 
3’ünde yaklaşık 2 hafta süren 
grevler olmuş ve tüm işverenler 
%5.35’lik saat ücreti zamlarını 51 
kuruş/saat ücret artışına çekerek, 
hemen hemen grup sözleşmesi-
nin iki katına yakın bir ücret ar-
tışını vermek zorunda kaldılar. 
Birleşik Metal İş üyeleri, 2014’te 
de oradan aldığı cesaretle, “o dö-
nem üç fabrikada greve çıkmıştık, 
bu sefer hepimiz toptan greve 
çıkacağız, daha büyük bir saldı-
rıyla çıtayı yükseltiyoruz” diyerek 
greve çıkmışlardır. Ama grevin 
erteleme adı altında yasaklana-
bilme ihtimalini işçiler baştan he-
sap etmiştir, çünkü Şişe Cam’da, 
Lastik fabrikalarında, THY’de yani 
birçok işkolunda AKP ile beraber, 
grev yasaklarıyla grev hakkı fiilen 
uygulanamaz bir çerçeveye geti-
rilmiştir. Birleşik Metal İş üyeleri 
mücadelelerini ertelenme ihtima-
li olan grevle sınırlı tutmamışlar, 
uzun ve zorlu bir mücadeleyi hak-
larını alıncaya kadar önlerine koy-
muşlardır. Grevin başladığı gün 
olan 29’undan 1 gün önce 8 bü-
yük işletme, MESS’ten istifa ede-
rek, o toplu sözleşme rakamları-
nın iki katına yakınını 2 yıllık toplu 

iş sözleşmesiyle vermek mecbu-
riyetinde kalmıştır. Birleşik Metal 
İş üyeleri grev ertelenmiş olsa bile 
işyerlerinde üretimden gelen güç-
lerini kullanarak önemli eylemler 
yapmış ve sonunda patronlarını 
istediklerini vermeye zorlamış-
lardır. Netice itibarıyla grup söz-
leşmesinde bir-iki fabrika dışında 
hepsinde, Türk Metal’in imzaladığı 
YHK sözleşmesinin üzerinde iki 
katına yakın haklar almışlardır. 
Ayrıca Birleşik Metal İş sözleşme-
nin en başından en sonuna kadar 
tüm kararlarını işyeri komiteleri 
ve merkez TİS komisyonu ile bir-
likte almıştır. Yani bütün müca-
dele süreci tabanın söz ve karar 
sahibi olması temel yaklaşımı ile 
yönetilmiştir. Hatta bir işyeri 29 
Ocak’ta işbaşı yapıldıktan bir ay 
sonra MESS’ten istifa etmiş ve 
saat ücretlerine ilave haklar vere-
rek, iki yıllık toplu iş sözleşmesini 
kabul etmek mecburiyetinde kal-
mıştır. Grev yasaklamasına karşı 
Birleşik Metal İş Sendikası önemli 
bir mücadele vermiş ve sonucun-
da istediği noktayı elde etmiş ve 
işçilerin kabul ettikleri, onay ver-
dikleri sözleşmeler-anlaşmalar 
yapılmıştır. Bu mücadele ile birlik-
te sermayenin ilk sıkıştığında grev 
ertelemesi-yasaklaması silahına 
sarılması yöntemine büyük bir 
darbe vurulmuştur. Şimdiden ge-
leceğe ilişkin şu söylenebilir: İki yıl 
sonra bunların çok daha ötesinde 
bir mücadele verilecektir. İşçi sınıfı 
her kazanımının bir ötesini mut-
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laka pratik içerisinde ortaya çıka-

racaktır. Sermaye de, AKP iktidarı 

da grev yasağının, artık kolaylıkla 

ele alabileceği bir silah olmadığını 

aslında öğrenmiştir. İşçi sınıfı da 

tekrar böyle bir silahla karşı kar-

şıya kaldığı zaman ne yapabilece-

ğini bugünkü mücadeleden aldığı 

güçle ortaya çıkaracaktır. Aslında 

30 Ocak’ta grevimizin yasaklan-

masından 4 ay sonra ortaya çıkan 

işkolundaki bu büyük ayaklanma, 

o zamanlarda kendini hissetti-

rebilseydi belki aylarca sürecek 

bir fiili grevin fitili ateşlenebilirdi. 

Şimdi son söz olarak şunu söylü-

yorum: Bir sendikada demokrasi 

ne durumda, işçiler orada karar-

lara ortak olabiliyor mu, kendi 

temsilcilerini yöneticilerini özgür-

ce seçebiliyor mu buna bakılmalı, 

sendikaların en önemli işlevlerin-

den toplu iş sözleşmeleri hazırla-
nırken ya da işçiyle ilgili bir karar 
verirken işçinin bilgisine, onayına 
danışılıyor mu? Yani sendikalar ile 
ilgili yorum veya eleştiri yapılırken 
buralara bakılmalı, bunlar dikkate 
alınmalı. Birleşik Metal İş’te de ku-
rulduğu günden bugüne kadar bu 
kurallar en temel ilke olarak işle-
meye devam ediyor. Türkiye işçi 
sınıfının öncüsü olan metal işçileri-
nin yegane mücadeleci sendikası 
Birleşik Metal İş’tir ve güçlenerek 
yoluna devam etmektedir. Eksik 
olan yerleri belki vardır ama işçi 
sınıfı da onu tamamlamasını bilir, 
teşekkür ediyorum arkadaşlar.

Levent DÖLEK: Epey mesele 
var, hızlıca toparlarsam... Türk-
Metal’den istifalarla ilgili net bir 
rakam şu anda söyleyemiyoruz 
ama Ocak’la Temmuz arasında 11 
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bin kayıp var, öyle gözüküyor. 177 
binden 166 bine düşmüş, bundan 
çok daha fazla istifa olduğunu bi-
liyoruz. Ancak bir yandan da yeni 
üye yapıyorlar; Renault, Tofaş, 
Ford hepsi çok sayıda yeni işçi alı-
yor, ortaokul mezunlarını alıyorlar 
ve Türk Metal’e kaydediyorlar. 
Örneğin Ford’da işe girdiğinizde, 
akşam Türk Metal’den arıyorlar, 
‘üyeliğini yapmazsan sigortan 
başlamayacak’ diyorlar, insanları 
kandırıp üye yapıyorlar. Dolayı-
sıyla henüz Türk Metal’in belinin 
tamamen büküldüğünü söyleye-
meyiz diye düşünüyorum. Teyak-
kuzda olmamız lazım. MESS’in de 
desteğiyle küllerinden doğmaya 
çalışacaklar, bu yüzden mücade-
leye devam etmek lazım. 

Birleşik Metal’in greve devam 
etme süreciyle ilgili, şüphesiz ki 
bu mekanik bir şey değil. Yani 
Birleşik Metal hadi biz devam edi-
yoruz deseydi, bu başarılı olurdu 
olmazdı, bugünden söyleyemi-
yoruz bunu. İşçi buna hazır mıy-
dı, örgütlülüğü ne kadardı, sen-
dikacıların bütün bunları bizden 
daha iyi bildiğini düşünüyorum. 
Ama işin içerisinde şu da var; bu 
bir hazırlık meselesi. Yani, Kristal 
İş’in grevi yasaklandıktan sonra, 
işçileri bu olasılığa hazırlamak ge-
rekirdi. Hele de Bursa deneyimini 
de gördükten sonra, bu hazırlıkla-
rın mutlaka yapılması lazım. Çok 
daha özgüvenli bir şekilde ger-
çekleştirilecektir diye düşünüyo-
rum. Şimdi bağımsız bir sendika 

da kurulabilir. Sendikalar da tek 
örgütlenme biçimi değildir tabii, 
fabrika komiteleri gibi mücadele 
yükseldiğinde ortaya çıkan ama 
mücadelenin ateşi düştüğü za-
man devamlılık gösteremeyen ör-
gütlenme biçimleri de var. 

Dolayısıyla, işin sürekliliğinin sağ-
lanması açısından sendikalar son 
derece önemli. Bursa’da eğer me-
tal işçileri Birleşik Metal’i aşan bir 
şey yapmış olsalardı, gerçekten 
böyle bir durum olmuş olsaydı, 
o zaman o şekilde değerlendirir-
dik ama inanın böyle bir şey yok. 
Biraz, Hakan hocamın söylediği 
tarzda oluyor. Mesela TOMİS di-
yor ki, ‘Birleşik Metal aidat olarak 
bir yevmiye alıyor, biz iki saatlik 
alacağız’. Şimdi böyle bir sendikal 
anlayış olmaz. Eğer ben sınıf sen-
dikacılığı yapacağım diyorsanız, 
belki de iki yevmiye alacaksınız 
işçiden, diyeceksiniz ki, ben bunu 
grev fonunda toplayacağım, grev-
de, direnişte kullanacağım. Çünkü 
mesele bir sendikal hizmet satma 
meselesi değil. İşçinin algısı böy-
leyse, bu çok geri bir bilinçtir ki, şu 
anda büyük oranda durum böyle-
dir. Yani, sendikal bir hizmet satın 
alıyorum, bu hizmeti daha ucuza 
veren varsa oraya gideyim. Bu 
bir sendikal bilinç değildir, buna 
adapte olmamak gerekir. Aksine, 
sendikanın kaynaklarını işçilerin 
denetimine açmak, bu aidatla-
rın mücadeleye, örgütlenmeye 
ayrılıp ayrılmadığını denetleme-
ye çağırmak lazım. Şimdi yiğidi 
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öldür hakkını yeme, Birleşik Me-
tal mücadele içinde dedi ki ko-
mitelerinizle şubelerinizle gelin. 
Burada bize düşen görev, bunun 
üzerinden yüklenmek, Sendikal 
harekette yeni bir dönüşümü ger-
çekleştirmek ama bunu işçilerle 
birlikte yapmak. Denetimi bu an-
lamda sağlamak ve önümüzdeki 
sürece bu şekilde hazırlanmak. 

Derneklerle ilgili bir soru soruldu, 
İstanbul Üniversitesi olduğu için 
cevap vermem lazım. Taşeron 
işçileri derneğinden bahsettiniz 
herhalde. Çapa’da mesela Tasiş-
Der kendisini sendika olarak ifade 
etmeyebilir ama bir dernek olarak 
uzun süre bir sendika işlevi gördü. 
Bence sendikaydı ama dernek 
olarak ifade ediyordu kendisini. 
Taşeronlarda toplu sözleşme ya-
pılamıyordu. Şimdi toplu sözleş-
meler yapılıyor ama bu kez de 
sendikal rekabet yüzünden işçi-
ler tamamen örgütsüz hale gel-
di. Burada biraz solun hataları da 
var. İlle de benim kontrolümde 
olsun, dendiğinde zaten az sayıda 
insan birbirine düştüğünde bü-
tün işçiler nihayetinde örgütsüz 
kalıyor. Şu anda üç sendika, bir 
dernek gibi sendika, birbirleriyle 
cebelleşiyorlar. Burada mesele 
işçinin örgütlenme meselesidir. 
Bunun en uygun şekilde, tek çatı 
altında olması gerekir. Örnek; İs-
tanbul Üniversitesi’nde Genel-İş 
Sendikası’nda taşeron işçileri, te-
mizlik işçileri örgütlenmiştir, ben 
oraya başka sendikanın girmesini 

istemem. Ama örneğin Bakırköy 
Belediyesi’nde de, Belediye-İş 
Sendikası örgütlenmiştir, oraya 
da Genel İş müdahil olmuştur, 
CHP’yle yakınlık olduğu için. Oraya 
da ben Genel İş müdahale etsin 
istemiyorum. Burada tek bir ilke 
var: işçi sınıfının birliğini sağla-
mak. Bu dernek çatısı altında en 
iyi şekilde sağlanıyorsa dernek; 
sendika çatısı altında sağlanıyorsa 
sendika; X sendikası çatısı altında 
sağlanıyorsa X sendikası. 

Siyaset meselesine gelirsek, 
Bursa’da işçilerin sağcı olduğu 
doğru, bu şüphesiz, bir gerçek. 
Evet, kuvvetli sağcılar ama sağcı-
lar diye gidip sağcı sendika kur-
manın alemi yok. TOMİS öyle oldu 
biraz. ‘Biz sınıf ayrımı gözetme-
yen, siyaset ayrımı gözetmeyen 
bir sendikayız’ dediler; ya da mil-
liyetçi paylaşımlarda bulundular, 
bunlar geriye düşmektir. Yine de, 
siyasi açıdan çok büyük bir potan-
siyel açığa çıkmıştır; bunu görme-
miz lazım. Bakın. Gezi olaylarına 
dair bir tek şey söyleyeyim ne 
yapmamız gerektiğini buradan çı-
kartalım. Gezi’de birçok şey oldu. 
Çadırları kurduk, kaldırdık, çadırlar 
kaldırılsın mı kaldırılmasın mı, bü-
yük kıyamet koptu değil mi? Öyle 
ya da böyle orada başka bir sü-
reç yaşandı, onu bazen atlıyoruz. 
Gezi isyanı başlamadan önce, halk 
isyanı başlamadan önceki gün 
Türk Metal MESS Grup sözleşme-
sini imzaladı. 30’unda Türk Metal 
MESS Grup sözleşmesini imzaladı, 
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15’inde de Birleşik Metal imzaladı. 
Gezi isyanı sırasında memleket-
te bir MESS Grup sözleşmesi var-
dı;  100 bin, 150 bin, 200 bin işçi 
bununla muhataptı. Bununla Gezi 
birleştiği zaman Tayyip Erdoğan 
falan kalmazdı, çok net. 15’inde 
Birleşik Metal’in de imzaladığı gün 
bizim Gezi Park’ından atılmış ol-
mamız, doğrudan bağlantısı yok 
ama sembolik olarak önemlidir. 
Önümüzdeki süreçte yapmamız 
gereken şey de burada görün-
mektedir. Var mı bu gücümüz? 
Var, kesinlikle net bir şekilde söy-
leyebiliyoruz bunu. Dolayısıyla iş, 
yapmaya kalıyor. Yani, bir dahaki 
sefere kimse gazetelerden filan 
izlemesin süreci. Tamam, zor bi-
liyorum, Tofaş’a dışarıdan destek 
vermeye gidemezsiniz, işçiler sizi 

kovar ama dışarıdan gazel okursa-

nız da gerçekten duvarla karşıla-

şırsınız. Bugünden çalışmaya baş-

larsak, önden çalışma yaparsak 

o işçiler sizi kabul ediyor, o sağcı 

işçilerle oturup gerçek anlamda 

Kürt meselesini de, her türlü me-

seleyi de konuşabiliyorsunuz. İş 

ki, sizi mücadele içerisinde, yan-

larında görsünler. Dolayısıyla, ben 

son derece ümitliyim önümüzde-

ki süreçte. 

İrfan KAYGISIZ: Evet, Hakan hoca.

Hakan KOÇAK: Birbiriyle bağlan-

tılı sorular vardı. Birleşik Metal-İş, 

yeni kurulan TOMİS ve işçi dernek-

leri sorularını birlikte ele alayım. 

Eskiden çok kullanılan bir sözdü 

solda; somut durumun somut 

tahlilini yapmak. Kısaca, böyle 
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yapmak gerektiği düşünüyorum. 
Yüksel hoca, doğru söylüyor, işçi 
hareketinde hiçbir kurum, ör-
gütlenme formu mutlak değildir; 
yani makine kırıcılıktan yola çıktı 
işçi sınıfı, sendikalara, partilere vs. 
gitti, bugün de aynıdır. Örneğin, 
işçi dernekleri, platformları, birlik-
leri gibi son dönemde Türkiye işçi 
hareketinde çokça zikredilen olu-
şumlar var. Bunlar sınıf hareketini 
ilerletici ise ve anti-sendikal bir 
söylem tutturmuyor ise, ki bu 
kriter bugün çok önemlidir çünkü 
tutturanlar var, değerlidir. Dola-
yısıyla, her oluşumu somut du-
rumu içinde değerlendirebiliriz, 
hepsini aynı çuvala koyamayız. 
Sizin de işaret ettiğiniz gibi, AKP 
hegemonyasında çok uzun süreli 
bir mağduriyet olan taşeron işçili-
ğini sömürmek için, o enerjiyi ik-
tidara eklemlemek için kurulmuş 
olan işçi derneği de vardır; Çapa 
Tasiş-Der örneği gibi adı dernek 
olmakla birlikte aslında sendika 
olan örgütlenmeler de… Özellik-
le enformel diye nitelenen sek-
törlerde. Sendikalarımızın ısrarla 
kapsayamadığı küçük işyerlerini, 
mesela ayakkabı saya işçileri gibi, 
kapsayan, dolayısıyla onları sınıf 
mücadelesine katan deneyimler 
vardı. Ben bir eğitim emekçisiyim, 
başka emekçi gruplarına dikte 
edici şekilde neyi yapıp yapma-
ması gerektiğini söylemeye hak-
kım yok elbette. Ama bana bir 
metal işçisi sorsa, az önce özet-
lediğim tarihsel bağlamda, Birle-

şik Metal-İş Sendikası’nı rahatlıkla 
adres gösteririm. Çünkü burada, 
MESS çok kuvvetli, örgütlenme-
sine devam ediyor. MESS’le Koç 
Grubu, Türk-Metal’den vazgeçmi-
yor, Levent’in de işaret ettiği gibi, 
hala  bütün olup bitene rağmen, 
onu yeniden yeniden diriltmeye 
çalışıyor. Ben işvereni izlemek-
ten yanayım. İşveren ne yapı-
yorsa doğru yapıyordur. Demek 
ki, işveren metal işkolunda güçlü 
ve merkezi bir sendika istiyor. O 
zaman, güçlü ve merkezi bir sen-
dika olmaya aday olan, mevcut 
koşullardaki en ideal aday olan 
Birleşik Metal-İş Sendikası’nı ben 
gösteririm. TOMİS’in tabii ortaya 
çıkış gerekçelerini görmek lazım; 
yani Birleşik Metal’e yönelik ciddi 
sistematik eleştirileri ve onu aş-
maya yönelik nasıl bir programı 
vardır tam bilmiyorum, çok gö-
remedim. Ama şu ana kadar gör-
düklerimizden hareketle, böyle 
bir işkolunda, MESS gibi çok güçlü 
bir merkeze sahip işkolunda, bu-
nun karşısına çıkmaya aday bir 
sendika olma olasılığının zayıf 
olduğunu düşünüyorum. Az önce 
söylediğim kriterle, yani güncel 
sınıf mücadelesinde daha ileriye 
mi taşır yoksa böyle bir yeteneği 
yok mudur ölçütüne vurduğum-
da, zayıf durduğunu düşünüyo-
rum. Birleşik Metal-İş’e de haksız-
lık yapmamak gerekir. Gerçekten 
de grev yasağına karşı grev de-
meliydi, 1998’de kapsamalıydı o 
hareketi, sendikanın kendi içinde 
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başka zaaflar, hatalar, yanlışlar di-
zisi vardır, eminim. Ama mevcut 
durumda, Türkiye’de işçi hareketi 
söz konusu olduğunda, en ideali 
değil, görece en uygununu seç-
mektir günümüzde doğru olan. 
Onun dışındaki kısmı zaten, Yük-
sel hoca iyi söyledi, işçi hareketi 
tabandan yapıyor; gerektiğinde 
Türk Metal’i alaşağı ediyor, ge-
rektiğinde Birleşik Metal’e taban-
dan baskı yapıyor. Bugün sadece 
metal işkolu, Birleşik Metal değil, 
Türkiye’deki sendikaların tümü 
bu durumla karşı karşıyadır. Ken-
dileri de doğrudan bir mücadele 
nesnesi, konusu durumundadır-
lar. Bu yeni yeni belirginleşen işçi 
hareketi dinamizmine, özellikle 
genç işçi dinamizmine göre ken-
dilerine çeki düzen mi verecekler, 
yeniden organize mi edecekler, 
yoksa bildik formalarda, bildik 
söylem ve eylemlerle sürdür-
meye mi çalışacaklar? Sürdürme 
imkanları pek yok artık. Her biri 
şu veya bu şekilde ya dağılma, 
çözülme ya da kendilerini yeni-
den yapılandırma sorunuyla karşı 
karşıyalar. Umarım, TOMİS’le Bir-
leşik Metal arasında iyi ilişkiler 
olur. Bunu her şeye rağmen, sü-
recin bir meyvesi olarak görüp 
karşıt ya da rakip olmaktan öte 
diyalog kurmaya yönelik hareket 
edilmesini anlamlı bulurum. Çün-
kü geçmişimiz sayısız sendikal 
birleşmelerle doludur. Bunun da 
yolu kapalı değildir. Bu kadar, te-
şekkür ederim.

Yüksel AKKAYA: Ben Levent’e 
iki üç şey söyleyeyim bitireyim, 
çünkü yeni oturum başlayacak. 
Önümüzdeki dönem hangi sek-
törler daha duyarlı sorusuna ya-
nıt vereyim ben. Muhtemelen 
madencilik sektörü olacak. 1989-
92 arasında işçilerin aldığı, %200, 
300, 400’lük ücret zamları henüz 
tamamen erimiş değil ama önü-
müzdeki yıllarda eriyecek, yeni 
bir bahar eylemi doğurmayacak 
ama o reel ücretlerin erimesi, yeni 
sorunlar doğuracak. Türk Metal’in 
karşılaştığı Bursa’daki tepki yeni 
sorunlar oluşturacak. Dolayısıy-
la belki madencilik sektöründen 
başlayarak sağa sola gidecek. 
Mesela Ülkücü İşçiler Derneği 
var, ben bir yazı için görüşmüş-
tüm onlarla; “300 bin civarında 
üyemiz var, istediğimiz zaman 
Konfederasyon olabiliriz, sendika 
kurabiliriz ama düşünmüyoruz”, 
diyor merkez yöneticileri. Onun 
için dernek şeklinde örgütlenme-
lere mesafeli durmamak lazım. 
İnşaat İşçileri Dernekleri vesaire 
bir ihtiyacın ürünüdür. Günümü-
zün saldırgan ortamında sendi-
kacı olmak sendikaya üye olmak 
riskli bir iştir. Hemen sizi işten 
atıyorlar. Sendikalar, bugünkü 
sendikalar da bir kaleye dönü-
şemedikleri, üyelerini koruya-
madıkları için, işten atılan işçiler 
uzun süre mahkeme sonuçlarıyla 
geriye dönemedikleri için, sade-
ce bir tazminatla yetindikleri için, 
gizli örgütlerden daha gizli bir ör-
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gütlenme gerçekleştirmeye çalı-
şıyor. Anayasal hakmış şuymuş 
buymuş hepsi hikaye, dolayısıyla 
zor bir iş. Dolayısıyla daha risksiz 
bir alan olarak işçi derneklerin-
de bu çalışma var ama bu işçi 
derneklerinde başlayan şey bir 
mayalanmadır, bir bilinçlenmedir 
ve zamanla sendikaya doğru ka-
yacaktır. Mesela 1938 Cemiyetler 
Kanunu’ndaki değişiklikle sen-
dikal alanda sınıf esasına dayalı 
derneklerin kurulması yasaklan-
dı. İşçiler 1947 yılına kadar koo-
peratiflerde, yardım sandıkların-
da örgütlendi. 1947 sendikalarını 
kuran yöneticilere bakarsanız bü-
yük çoğunluğu yardım sandıkları 
ve kooperatiflerin yöneticileridir. 
Sınıf kendi örgütlenme dinamiği-
ni korur, geliştirir o sorun değil. 
DİSK’in eski yöneticilerinden biri 
Mehmet Karaca’dır, İmam Ha-
tip mezunudur. Rusya’da Ekim 
Devrimi’ni gerçekleştiren işçilerin 
hepsi kiliseye gidiyordu. Hepsi de 
Bolşevik Parti’nin üyesi değildi. 
Burada bitirelim sayın başkanım.

İrfan KAYGISIZ: Son bir cüm-
le söyleyeyim, sonra kapatalım. 
Türk Metal’den istifa edenlerin sa-
yısı; yani kaç işyeri, kaç kişi kısmı 
teknik bir şey. İstanbul’da direniş 
izleme grubu diye bir grup arka-
daşla çalışıyoruz. Beraber, bu di-
reniş sürecine dair bir metal özel 
sayısı yapmaya çalışacağız. Benim 
kişisel olarak gördüğüm 41 işyeri 
kesin, yaklaşık yani çıkardığım o 
kadardı. 40 bin kişi civarında isti-

fa oldu, bir kısmı geri döndü tabii. 
Dönemin gelişme dinamiği açı-
sından bakıldığında esas olarak, 
yüksek yoğunlukta bir dinamik 
söz konusu ama örgütsüz taşeron 
işçilerinde yani sendikasız işyer-
lerinde. Dolayısıyla örgütleneme-
diği için patlayan, yanan sönen, 
sürdürülür olmayan bir enerji var 
orada,  DİSK-AR’ın yeni sayısı çıktı 
bakarsanız orada da 2013 ve 2014 
eylemlerinin nerelerde yoğunlaş-
tığını görebilirsiniz, ama daha sür-
dürülür kısmı örgütlü kesimden 
çıkacak. Örgütsüz kesimde, Av-
rupa açısından da, patlayan ama 
çabuk sönen, yönetilemeyen di-
namikler var. 

Süreç başarılı mıydı, değil miydi 
gibi bir şey soruldu. Herhangi bir 
mücadeleyi, bir eylemi salt kendi 
talebi etrafında değerlendirirsek 
yanlış yaparız. Kendi dışında ya-
rattığı etkiler itibariyle, sınıf mü-
cadelesine yaptığı etkiler itiba-
riyle de değerlendirmeliyiz. Bunu 
yıllardır sendikalarda tartışırız, bu 
eylem başarılı mıydı değil miydi? 
Herhangi bir eylemde örneğin 10 
lira istemişsinizdir ve almışsınızdır, 
başarısız gibi görünebilir ama yan 
fabrikaları, orayı burayı etkiliyorsa 
başarılıdır. Bunu biraz karikatür 
olarak söyledim ama herhangi bir 
eylemi ya da mücadeleyi, toplum-
sal mücadelenin bütün alanlarına 
dair etkileriyle değerlendirmek la-
zım, açıklanan dar talepleriyle sı-
nırlı bakmamak lazım. Katıldığınız 
için hepinize teşekkür ederiz.



Bu yazı, 2015 yılının yaz başında otomo-
tiv işçilerinin Bursa merkezli başlayıp An-
kara, Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul’a da 
uzanan iş bırakma eylemlerini, sendikacı-
lık hareketi için çıkartılacak dersler bakı-
mından incelemeyi konu alıyor. Çalışma 
ilişkileri alanına ilişkin 20 yılı aşan ilgim 
ışığında belirtmek isterim ki, sendikalar 
işçi örgütü olma vasfını devam ettirecek-
lerse, otomotiv işçilerinin eylemlerinden 
çok yönlü dersler çıkarmaya zorunludur. 
Neden mi?

Buldan’lı dokumacı ustaları iyi bilir, doku-
ma tezgâhında ilmik, belli sayının altına 
düşerse, bez artık bez olma vasfını kay-
beder… Sendikaların da sendika vasfını 
kaybetme risklerinin ortaya çıktığı bir 
dönemdeyiz. Burada sendikayı sınıf-kit-
le, radikal, toplumsal hareket, reformist, 
ücret ya da sarı etiketlerini taşıyan bi-
çimlerin tamamını kapsar şekilde kul-
landığımı belirtmeliyim. En geri biçimini 
ifade etmesi anlamında sarı sendikadan 
örnek vermem gerekirse, içinde yaşadı-
ğımız dönemde sendikalar, sarı sendika 
bile olamayacakları bir alana doğru hızla 
itilmektedirler. 

Türkiye’de sendikacılık hareketi 1990’la-
rın ikinci yarısından sonra iliklerine dek 
hissettiği temsil krizinin artık ötesine 
geçmeye hazırlanıyor; sendikaların bir 

OTOMOTİV 
EYLEMLERİNDEN 
SENDİKALAR İÇİN 
NOTLAR

METİN ÖZUĞURLU

Otomotiv eylemlerinden çıkartılacak kritik ders şudur: işveren 
yetkilerini kendi görevi belleyen sendika, işçi sendikası 

vasfı sonlanmış bir aparattır, fazlası değil. Otomotiv işçilerinin 
Türk-Metal sendikasına duyduğu öfke, şu ya da bu biçimiyle 

işçi sendikasına değil, işveren aparatına dönüşmüş bir 
aygıta duyulan öfke olarak görülmelidir.



bölümü sendika vasfını dahi kay-
bederken, bir bölümü de sendi-
kayı yeniden inşaya yönelecek 
gibi görünüyor. Bu yol ayrımının 
anlaşılabilmesi bakımından da 
otomotiv işçilerinin eylemleri 
önemli dersler barındırıyor. Ders-
lere geçmeden önce Türkiye’de 
sendikacılık hareketinin hali pür 
melali konusunda temel bir sap-
tama yapılması gerekiyor.

Lafa Gelince “Paydaş” Derler, Fiili-
yatta “Parya”

Konfederasyon farklılıklarını aşan 
şekilde bir tespit yapmak gere-
kirse, Türkiye’de endüstri ilişkileri 
sistemi, sendikacılık hareketini 
içeren değil dışlayan bir karaktere 
sahiptir. Bundan cesaret alıp “sen-
dikasız endüstri ilişkileri sistemi” 
gibi kavramsallaştırmalara giden-
ler bile olmuştur. Neo-korporatist 
içermeden farklı olarak, neoliberal 
dönemde sendikaların endüstri 
ilişkilerinin düzenlenmesine ba-
ğımsız bir taraf olarak katılmaları 
engellenmiştir. 12 Eylül 1980 Dar-
besinin ardından hukuksal çerçe-

vesi çizilen dışlayıcı sistemin fiili 
olarak uygulanabilir hale gelmesi 
1990’ların ikinci yarısından sonra 
gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, 
neo-korporatist endüstri ilişkileri-
nin üçlü sacayağından birini teşkil 
eden “güçlü sendikalar” Türkiye’de 
çeyrek asırdır bulunmamakta-
dır. Çalışma ilişkilerinin düzenlen-
mesinde örgütlü işçi hareketinin 
temsiline getirilen bu kısıtlama, 
sendikaların örgütlenme kapasi-
telerine de büyük darbe vurmuş-
tur. Nitekim OECD verilerine göre, 
Türkiye’deki sendikalaşma yoğun-
luğunu gösteren aşağıdaki grafik, 
sözü edilen dışlanmanın başlıca 
göstergelerindendir.

Sendikalaşma yoğunluğunda-
ki dramatik erime, sendikaların 
örgütsel ve politik temsil bakı-
mından içine düştükleri durumu 
göstermektedir. Kamu çalışanla-
rının sendikalaşma yoğunluğunu 
gösteren aşağıdaki grafik, temsil 
krizinin sadece işçi sendikalarıyla 
sınırlı olduğu gibi bir izlenim do-
ğurabilir. 
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Kaynak: OECD.Stat/ UTC (GMT) < http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=20167>  
(Erişim tarihi: 04 Haziran 2015 06:38)

http://stats.oecd.org/


94

2014 yılı itibarıyla toplam memur-
ların %70’ine ulaşan son derece 
yüksek sendikalaşma yoğunluğu, 
tam da bu yazıda konu edildiği 
şekliyle, ne yazık ki sendikacılık 
hareketinin geldiği keskin yol ay-
rımıyla ilgilidir. Bu muazzam ar-
tıştaki pay sahibi, büyük ölçüde 
Memur-Sen Konfederasyonu’dur. 
2004 yılında altı sendikalı memur-
dan/kamu emekçisinden sade-
ce birini bünyesinde barındıran 
Memur-Sen, 2014 yılında iki sen-
dikalı memurdan/kamu emekçi-
sinden birini bünyesinde barındı-
rır hale gelmiştir. Memur-Sen’in 
kendi dışındaki 10 memur kon-
federasyonunun üye sayısına eşit 
bir büyüklüğe ulaşmış olmasının 
sırrı son derece önemlidir. Bu tabii 
ki AKP’nin 14 yıla yaklaşan uzun 
iktidarıyla ilgilidir. Ancak Memur-
Sen olgusu, Türkiye sendikacılık 
tarihinde alışık olunduğu biçimiy-
le iktidar himayesinde sürdürü-
len bir sendikacılık vakası değil-
dir, böyle kavranırsa yanlış olur. 
Memur-Sen iktidar partisinin ka-
yırdığı bir sendika değildir; sendi-

ka vasfını yıllar içinde terk ederek 
AKP iktidarının kamu çalışmaları 
içindeki belli başlı düzenleyici ay-
gıtı konumuna yerleşmiş, AKP’nin 
paralel bürokrasi inşasını gerçek-
leştirmiş bir örgütlenmedir. Eğer 
sarı sendika, salt kendi üyesinin 
(işçi sınıfının tamamının değil) hak 
ve menfaatlerini işverenin çıkar-
larıyla uyumlulaştıran bir sendika 
tarzı ise, Memur-Sen örneğinde 
denklemin “kendi üyesinin hakla-
rı” kısmının hiç bulunmadığı bilin-
melidir. 

Hemen belirtilmeli ki işçi sendika-
larının endüstri ilişkileri sisteminin 
dışına itilme olgusu Türkiye ile sı-
nırlı değildir; neoliberal sermaye 
stratejisinin başarı kazandığı ülke-
lerin çoğunda bu durum mevcut-
tur. Türkiye’deki hadiseyi dramatik 
kılan husus, sendikacılık hareketi-
mizin ana akımını oluşturanların 
(burada Türk-İş kastedilmektedir) 
kendi dışlanmalarıyla barışmış 
olmalarıdır. Elini vicdanına koyan 
her sendikacı kabul edecektir ki, 
herkesin herkese “paydaş” dediği 



şu günlerde, sendikalara yapılan 
muamele, tam anlamıyla bir par-
ya muamelesidir… 

Otomotiv Eylemlerinden Dersler

Otomotiv sektörü, deneyimli 
sendikacıların iyi bildiği gibi, son 
derece stratejik davranan bir ser-
maye çatı örgütüne sahiptir. Kısa 
adı MESS olan işveren sendikası, 
dünyadaki iktisadi ve siyasal ge-
lişmeleri yakinen izlerken, içerde 
de güçlü siyasal bağlara sahiptir. 
MESS eliyle otomotiv fabrikala-
rına toplu sözleşmeler aracılı-
ğıyla yerleştirilen ve 1990’ların 
sonlarından itibaren uygulanan 
bir “ücret rejimi” söz konusudur. 
Sistematik olmayan gözlemlerle 
şimdilik bu ücret rejiminin esası 
hakkında şu söylenebilir: orta-
lama ücretlerin bastırılarak kı-
demler arası ücret farklılaşmasını 
daim kılmak. Ücretlerin bastırıl-
ması firmaların rekabet edebilir-
likleriyle, kıdemler ve genellikle 
aynı anlama gelecek şekilde va-
sıflar arası ücret farklılaşması ise 
firma içi işgücü piyasasında işçi-
leri ‘merkez’-‘çevre’ işgücü diye 
bölmek ve bu yolla emek süre-
cinin denetimini sağlamakla ilgili 
stratejilerdir. MESS bu ve benze-
ri stratejileri toplu sözleşmeler 
aracılığıyla 1970’lerden bu yana 
hep yürütmüştür, bunda yadır-
ganacak bir durum yoktur. Ya-
dırganacak husus, bu stratejinin 
yürütülmesi safhasında yetkili 
işçi sendikalarının aldıkları pozis-
yondur. 

Otomotiv sektöründe yaşanan-
lar bu sektördeki hakim yetkili 
sendikanın, ki bu Türk-Metal’dir, 
‘ücret sendikacılığı’ ya da daha 
eleştirel bir nitelemeyle ‘sarı sen-
dikacılık’ sınırlarını da aşarak işçi 
sendikası vasfını her biçimiyle 
terk etmeye yöneldiği acı gerçe-
ğini bizlere göstermektedir. Top-
lu sözleşme süreçlerinde taban/
fabrika taleplerine kapalı olmak-
tan, işçiye karşı aşırı merkeziyet-
çi ve otoriter, patrona karşı ise 
–deyim yerindeyse– pamuk gibi 
olmaktan söz etmiyorum. Sözü-
nü ettiğim şudur: yasada işveren 
yetkisi olarak düzenlenmiş kimi 
hususlar Türk-Metal’in görevi ha-
line gelmiş ve Türk-Metal işçiler 
nazarındaki otoritesini üretim 
noktasındaki bu işleviyle –yani, 
işverenle özdeşleşmeyle- sağla-
maya yönelmiştir. Örneğin kıdem 
süresi 15 yılı aşan 250 işçiden 100 
kadarını işten çıkartacağını beyan 
eden işveren, işten çıkartılacakla-
rı belirleme işini işçi sendikasına 
verdiğinde, bu noktadan sonra 
işçi sendikası artık işverenin ‘in-
san kaynakları’ aygıtına dönüş-
müş demektir. İşçi sendikasının 
sendika vasfı, işveren yetkilerinin 
az ya da çok sınırlandırılması ça-
basıyla başlar; işten çıkartmak 
yetkisini görev bilip, bu muazzam 
güçle kendi otoritesini tesise kal-
kışan sendika, artık işçi sendikası 
vasfı sona ermiş bir aygıttır. 

O halde otomotiv eylemlerinden 
çıkartılacak kritik ders şudur: iş- 95
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veren yetkilerini kendi görevi 
belleyen sendika, işçi sendikası 
vasfı sonlanmış bir aparattır, faz-
lası değil. Dolayısıyla, otomotiv 
işçilerinin Türk-Metal sendika-
sına duyduğu öfke, şu ya da bu 
biçimiyle işçi sendikasına değil, 
işveren aparatına dönüşmüş bir 
aygıta duyulan öfke olarak görül-
melidir. 

Türk-Metal’in Bursa havzasındaki 
halini, gerek sendikacı portreleri 
gerekse de temsil ettiği sendika-
cılık çizgisi itibarıyla fazla da şah-
sileştirmemek gerekir. Zira içinde 
bulunduğumuz dönem, işçi sen-
dikalarının üretim noktasında 
işveren aygıtına dönüşme olası-
lığının son derece güçlü olduğu 
bir dönemdir. Çalışma ilişkilerinin 
değişen ölçeğini kavrayamayan 
ve şirket/piyasa önceliklerini veri 
alan sendikaların hareket alanı 
fazla da geniş değildir: sosyo-
politik temsil düzleminde ‘sos-
yal partner’ olarak ‘sosyal diya-
log’ eylemek, örgüt düzleminde 
STK’laşmak ve nihayet üretim 
noktasında ‘üretkenlik koalis-
yonunun’ bir parçası haline gel-
mek… Sermaye tabiiyeti ile sahip 
olunabilecek hareket alanının 
çerçevesi bu kadardır. 

Sendikacılık alanının duayeni 
İngiliz sosyal bilimci R. Hyman, 
Brüksel’de AB koridorlarını sosyal 
diyalog namına aşındıran sen-
dikacılara şöyle seslenmişti: “Bı-
rakın lobicilik peşinde koşmayı, 
atalarınız gibi (19. yüzyıldaki ilk 

sendikaları kastediyor –yazarın 
notu) Adaletin Kılıcı olun!”. Me-
sele budur. Kavramların büyüsü 
çekici gelebilir. Örneğin diyalog 
terimi... Karşılıklı istişareyi ifade 
eden bu Frenkçe terimin bir de 
felsefi manası vardır: burada is-
tişare, karşılıklı dönüşme ve dö-
nüştürmeye açık olmayı ifade 
eder. İşçiler kendi sınıf çıkarları 
doğrultusunda işverenleri dönüş-
türebilirler mi? İşverenler oku-
muş, kültürlü insanlar olabilirler; 
lakin temsil ettikleri sermaye 
kuvveti sosyal bakımdan tam 
anlamıyla kör bir kuvvettir! Ser-
maye sosyal freni bulunmayan 
bir varlıktır. Dolayısıyla sosyal di-
yalog, işçi temsiliyetinin sermaye 
lehine dönüştürülmesiyle sonuç-
lanmaya son derece açık bir plat-
formdur ki o platformda yer alan 
samimi sendikacılar durumun 
fazlasıyla farkındadırlar. Akade-
minin ‘üretkenlik koalisyonu’ 
adını vererek parlattığı olgu ise, 
otomotiv örneğinde belirtildiği 
gibi, işyerinde işveren yetkilerini 
bir görev olarak kullanan sendika 
görünümlü aparatlara işaret et-
mektedir. Otomotiv eylemlerinin 
verdiği dersin özeti şudur: Üretim 
noktasında işveren aparatı olan 
sendikalar, endüstri ilişkilerinin 
paryası muamelesi görmekten 
kurtulamazlar!

Uluslararası sendikacılık dene-
yimleri de göstermektedir ki, 
kendi temsil kriziyle barışık ya-
şayıp sonunda sendika vasfını 96



da kaybetme olasılığı karşısında 
sendikaların yapabilecekleri şey-
ler vardır. Bunlar sistematik ola-
rak şöyle sıralanabilir: 

1) İşçilerin somut ve acil talep-
lerini karşılamak ertelenemez. 
Kolektif sınıf kimliğini geliştirici, 
dolayısıyla, işçilerin mücadele 
kapasitelerini güçlendirici tarzda 
olmak kaydıyla kooperatif, birlik 
vb. dayanışma ağları inşa edil-
mek durumundadır. Sendikacılık 
hareketinin bu alandaki çabası, 
toplumsal ilişkilerin örgütleyici 
ilkesi üzerine süren bir kavganın 
parçası olarak düşünülmeli, do-
layısıyla yerel bazdaki her çaba 
“sosyal yurttaşlık” statüsünün 
yeniden inşasıyla ilişkilendirile-
rek yürütülmelidir. 

2) Mevcut krizin aşılması bakı-
mından politikleşmiş bir sendi-
kacılık hareketi elzemdir. Sadece 
toplu pazarlık sistemi çöktüğü 

ve etkisizleştiği için değil, küre-
sel yönetişim araçları vasıtasıyla 
emekçi kitleler, bölüşüm ilişkile-
rine müdahale kanallarından da 
dışlanmış olduğu için, bu elzem-
dir. Politikleşmiş bir sendikacılık 
hareketi için, her koşulda işçi sı-
nıfının (işsizler, yoksullar da dahil) 
bütününün çıkarlarını savunmak 
ve bu savunuyu ulusal çıkar mer-
tebesine taşımak önem taşımak-
tadır.

3) Krizin aşılması bakımından, 
‘kendi üyesinin örgütü’ ve üye-
leri adına içinde yer aldığı en-
düstri ilişkileri sisteminin ‘temsili 
kurumu’ olma vasfını hızla terk 
ederek, işçi sınıfının tamamının 
örgütü olmaya öncelik verilme-
li; örgütlenme, eğitim, yayın vb. 
çabalar, bu amaca dönük olarak 
yeniden biçimlendirilmelidir. Sen-
dika, sınıf örgütü olabildiği ölçüde 
etkili bir kurumsal temsile de ka-
vuşacağının bilicinde olmalıdır.   97
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Giriş

2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen işçi hare-

ketleri arasında en önemlisi kuşkusuz Türk-

Metal sendikası üyesi işçilerin gerçekleştirdi-

ği ve Bursa’dan başlayarak Ankara, Eskişehir, 

Kocaeli gibi şehirlere de yayılan eylemlerdi.1 

Bu yazıda, 2015 Metal Direnişinin sektö-

rün yarım asırlık mücadele tarihinin son 

halkası olarak değerlendirilmesi gerektiği 

öne sürülmektedir. 

İlk olarak eylemlerin örgütsel biçimi ve 

taleplerine ilişkin kısa bir değerlendir-

me yapılacaktır. Sonrasında ise direnişe 

neden olan endüstri ilişkileri ortamının, 

işveren sendikasının uzun bir geçmişe 

sahip bir stratejik tutumunun sonucu 

olduğu vurgulanacaktır. Bu vurgu, sek-

törün mücadele tarihi ile metal direnişi 

arasındaki bağlantılar açısından önemli-

dir. Kuşkusuz MESS’in sektör genelindeki 

stratejik tutumunun içeriği ve gücü, özel-

likle 2011 yılındaki grevler ve 2012 yılında 

metal işçilerinin 2015’i anımsatan isyan-

larında ve sonrasında da incelenebilir. Bu 

çalışmada ise, metal işçilerinin isyan etti-

ği sendikal düzenin, işveren sendikasının 

uzun erimli stratejik tutumunun ve çaba-

sının bir sonucu olduğunun gösterilmesi 

amaçlanmakta ve bu nedenle çok daha 

uzak geçmişe dönülmektedir.

2015 METAL 
DİRENİŞİ ÜZERİNE 
TARİHSEL BİR 
BAKIŞ

ONUR CAN TAŞTAN

Metal işçilerinin mücadelesine neden olan koşullar tek 
tek fabrikalardaki özel olumsuzluklar değildi. Sektör 

düzeyinde 12 Eylül’den bu yana MESS’in kuruculuğunda 
şekillenen ve Türk-Metal’in de esaslı bir sorun 

çıkarmayarak oluşmasına katkıda bulunduğu çalışma 
düzeni ve endüstri ilişkileriydi.



Direnişin Gelişimi ve Talepleri

Birleşik Metal-İş ile MESS arasında 

süren toplu sözleşme görüşmele-

ri sonucunda alınan grev kararı, 

henüz yılın başında 2015’in en 

önemli işçi eylemi olmaya aday-

dı. Bu grev, “12 Eylül’den bu yana 

metal sektöründe kurulan statü-

konun kırılması” açısından önem-

li bir potansiyel taşıyordu (Çelik, 

2015) fakat ilk gününde Bakanlar 

Kurulu kararı ile erteleme adı al-

tında yasaklandı. Türkiye ekono-

misi açısından önemli işyerlerin-

de ekonomiye olumsuz etkileri 

nedeniyle grevlerin ertelenmesi, 

en azından MESS üyesi işyerle-

rinde ve özellikle grup düzeyin-

de yapılan toplu pazarlıklarda da 

aynı gerekçenin kullanılabileceği-

ni gösteriyordu.2

Birleşik Metal-İş’in MESS’e mey-
dan okuyuşu, sektördeki sendi-
kal düzenin hükümet ve işveren 
sendikası tarafından nasıl özenle 
korunduğunu gün yüzüne çıkar-
dı. Kuşkusuz yine 12 Eylül artı-
ğı sendikal düzenin dönüşümü 
mücadelesi olarak görülmesi 
gereken ve 2012 yılında Bosch 
ve başka bir dizi fabrikada yaşa-
nan Birleşik Metal-İş’in örgütlen-
me çabası, 2015 yılında yarattığı 
artçı sarsıntılarla 2015 yılının en 
önemli işçi eylemini ortaya çıkar-
dı. 2015’e damga vuran eylemler 
Türk-Metal üyesi işçilerin ken-
di sendikalarına ve MESS’e karşı 
başkaldırıları oldu. 

Bursa’da Oyak-Renault ve TO-
FAŞ fabrikalarında başlayan ve 
yayılan eylemlerin nedeni ya da 
bardağı taşıran damla, aynı toplu 99
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iş sözleşmesine bağlı olmalarına 
rağmen bu işyerlerindeki işçile-
rin ücretleriyle Bosch işçilerinin 
ücretleri arasında oluşan farklı-
lıktı. Eylemler 2012 yılında Türk-
Metal’in toplu sözleşme taslağı-
nın açıklanmasından sonra bu 
taslağa tepki olarak önemli bir 
fabrika işgali yaşanmış olan Oyak 
Renault’da 14 Nisan 2015 tarihin-
de başladı ve neredeyse ilk ey-
lemlerden itibaren işçilerin temsil 
sorunu ön plana çıktı. Eylemler, 
henüz işyerini terk etmeme ha-
lini almadan önce bile sendikal 
aygıtın (Türk-Metal) dışında ger-
çekleşmekteydi. İşyeri temsilci-
lerinden ya da sendikadan açık-
lama talep edildiğinde dahi, bu 
talepte bulunan bir işçi örgütlülü-
ğü şekillenmeye başlamıştı.5 Ma-
yıs günü sendikadan istifa etme-
ye çalışan işçilere Türk-Metal üye 
ve çalışanlarınca yapıldığı iddia 
edilen saldırı ve Oyak Renault’da 

kimi işçilere yönelik işten atma 
kararının direniş sonucu geri al-
dırılması, gerek yetkili sendika 
karşıtı tutumun yaygınlaşma-
sı gerekse de eylem biçiminde 
yaşanacak değişim açısından 
önemliydi. Mayıs ayının ortasında 
eylemler işyerini terk etmeme ve 
iş bırakma biçimini aldı. 

Eylemlerin örgütsel biçimi de en 
az nedenleri ve hızla yayılma-
sı kadar ilgi çekiciydi. Bu önemli 
eylem dalgasını yetkili sendika 
ya da ona rakip sendikalar örgüt-
lemedi, yönetmedi, sürdürmedi. 
Eylemler ve işverenlerle yürütü-
len pazarlıklar işçilerce seçilmiş 
ya da eylemler sırasında lider po-
zisyonu kazanmış temsilciler ya 
da sözcüler aracılığıyla gerçek-
leştirildi. Özellikle işyerini terk et-
meme eyleminin yapıldığı işyer-
lerinde işçilerin aktif katılımına 
dayalı bir pazarlık süreci yaşandı. 100
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Pazarlıklar sırasında işyerlerine 
özgü kimi talepler dile getirilmiş 
olsa da üç talep üzerinde ortakla-
şıldı. İlk talep, ücretlerin Bosch’ta 
imzalanan sözleşmede verilen 
zam oranlarına göre yeniden be-
lirlenmesiydi. Bosch ile diğer iş-
yerlerinin aynı grup sözleşmesine 
bağlı olmaları gerekirken Bosch 
işçileri grup toplu sözleşmesin-
den daha yüksek zam almışlar-
dı. Ortaya çıkan farklılık, Birleşik 
Metal-İş ile Türk-Metal arasında 
2012 yılından kalma bir yetki ih-
tilafından kaynaklanmıştır. 2010-
2012 dönemi grup sözleşmeleri 
sırasında Birleşik Metal-İş’in 21 
yıl aradan sonra grup sözleşme-
lerinde greve gitmesinin ve bu 
dönemde elde ettiği kazanımla-
rın ardından 2012 yılı Mart ayında 
Bosch işçilerinin büyük bir kısmı, 
2015 Metal Direnişini çağrıştıran 
bir şekilde Türk-Metal’den istifa 
edip Birleşik Metal-İş’e üye ol-
muştu. İşçilerin 2012’deki sendi-
ka değiştirme çabası yine 2015 
Metal Direnişi sonrası yaşanan 
baskıların benzerleriyle karşı-
laşmıştı. Sonuçta toplu sözleş-
me yetkisi yargı kararıyla Türk-
Metal’e verilse de 2015 Nisan 
ayında imzalanan iş sözleşmesin-
de Bosch’ta grup sözleşmesinden 
daha yüksek zam alınmış ve bazı 
işçi kategorilerinin saat ücretleri, 
aynı grup sözleşmesi kapsamın-
da olması gereken işçilerin saat 
ücretlerinin üstüne çıkmıştı. Bu 
durum, Türk-Metal’in 2014 yılı-

nın Aralık ayında imzaladığı grup 
sözleşmesine yönelik tepkilerin 
büyük bir işçi eylemine dönüş-
mesine neden oldu. “Madem 
Bosch’ta böyle sözleşme imza-
layacaktınız, o zaman bizde niye 
böyle kötü bir sözleşme imzala-
dınız”3 ifadesi Bosch’ta imzalanan 
toplu sözleşme ile Metal Direnişi 
arasındaki bağlantıyı göstermek-
tedir. Bu yazının devamında ta-
rihsel rolü vurgulanacağı gibi Tür-
kiye Maden-İş’in ve temsil ettiği 
sendikal çizginin tasfiyesi üzerine 
kurulu olan 1980 sonrası endüstri 
ilişkileri sistemi ve temel aktörle-
ri, Maden-İş’in halefi olan Birleşik 
Metal-İş’in 2012’de Bosch’ta ör-
gütlenme çabasının tasfiyesiyle 
korunmaya çalışılmıştı. Ortaya 
çıkan yetki ihtilafı ise MESS’in 12 
Eylül’den sonra özenle yerleştir-
diği endüstri ilişkileri sisteminde 
önemli bir krize neden olacak ey-
lem dalgasını tetikledi.

İşçilerin ikinci talebi eylemler ne-
deniyle hiç kimsenin işten atılma-
masıydı. Bu talep grev hakkının 
yeniden işçilerin hakkı kılınması 
mücadelesi olarak da görülebi-
lir. Her ne kadar eylemler toplu 
sözleşme görüşmelerinin uzlaş-
mazlıkla sonuçlanması sonrasın-
da gerçekleşmemişse de işçiler 
bu eylemlerinde “doğrudan tem-
sili sağladılar ve grev hakkını fiili 
olarak kullandılar” (Koçak, 2015). 
Doğrudan temsile dayanan ve iş-
verenleri fiili pazarlığa zorlamak 
için grevi ve işyerini terk etmeme- 101



yi kullanan işçiler açısından bu ey-
lemlerin meşruiyeti ile eylemler 
nedeniyle işten atılmama talebi 
arasında yakın bir bağlantı vardır.  

Üçüncü olarak, işverenlerden, 
Türk-Metal’i ya da bu sendikanın 
belirlediği işyeri temsilcilerini değil 
işçilerin eylemler sırasında belirle-
dikleri temsilcileri muhatap alma-
ları talep edildi. İşçiler pazarlıkla-
rın bu temsilcilerle yapılmasını 
istediler ve bunu gerçekleştirdiler. 
Bu talep sendikal örgütlenmenin 
farklı düzeylerindeki işlevlerinin 
işyeri düzeyinde fiilen kaynaşma-
sı ve işyeri düzeyinde örgütlenmiş 
işçilerin denetiminde yeniden in-
şasına yönelik bir potansiyel ya 
da yönelim içeriyordu. 

Talepler MESS’in ve Türk Metal’in 
imzaladığı grup sözleşmeleriyle 
ortaya çıkan ücret düzenine yö-
nelik olsa da, pazarlıklar büyük 
oranda işyeri düzeyinde gerçek-
leşti ve örgütlenmede aynı şekil-
de işyeri düzeyinde kaldı. Farklı 
fabrikalardaki direnişler kuşkusuz 
birbirinden etkilendi ve işçiler 
arasında oldukça önemli bir da-
yanışma gelişti. Yine de bu dire-
niş, işveren sendikasının sektörel 
stratejisine dayanan bir toplu söz-
leşme düzeninin sonuçlarına karşı 
ortak bir mücadele halini alamadı. 

Yarım Asırlık Mücadele Tarihinin 
Son Halkası Olarak Metal Direnişi

Metal sektöründe ücret düzeyle-
rinin düşüklüğü ile bu eylemler 
arasındaki bağlantı direniş üzeri-

ne yazan yazarlarca da ifade edil-
di (Koç, 2015; Çelik, 2015b). Eylem-
lerin,12 Eylül darbesi sonrasında 
sektörde kurulan endüstri ilişki-
leri düzenine bir karşı çıkışı ifade 
ettiği dile getirildi (Çelik, 2015b; 
Korkmaz, 2015). 12 Eylül darbe-
sinden sonra, ilk uygulamaları 
1970’li yıllarda gerçekleşmiş olan 
grup düzeyinde toplu sözleşme 
sisteminin sağlamca yerleştiril-
diği, işçilerin işyeri temsilcilerini 
dahi seçemedikleri bir sendikal 
aktörün (Türk-Metal) özenle ko-
runduğu, işçiler bu sendikadan is-
tifa etmeye ya da sendika değiş-
tirmeye kalkıştığında işten atılma 
tehdidiyle karşılaştıkları, düşük 
ücret rejiminin hâkim kılındığı bir 
endüstri ilişkileri yapısı geliştiril-
mişti (Koçer, 2007). Bu tespitler 
sektörün 1980 öncesi tarihi ile 
metal direnişi arasındaki bağ-
lantıya da işaret eder. Bu yazının 
geri kalanında metal sektöründe 
1980 öncesi mücadele tarihi üze-
rinde durulacaktır. 

Bu direniş ile sektörün tarihinde 
görülen çeşitli işçi hareketleri ve 
direnişler arasında benzerlikler 
aramak ve kurmak mümkün-
dür. Özellikle Türkiye Maden-İş 
sendikasının 1960’ların sonunda 
yürüttüğü mücadeleler (fabrika 
işgalleri)  ile 2015 Metal Direnişi 
arasında, ikincisinde başlangıç iti-
bariyle belirli bir sendikaya geç-
mek şeklinde bir hedef olmaması 
bir kenara bırakılırsa, paralellikler 
kurulabilir. Benzerliklerden daha 102
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önemli olan ise tarihsel bağlan-
tılardır. Metal direnişi Türkiye 
özelinde değerlendirildiğinde, kö-
kenleri 1950’li yıllara sarkan, en 
azından yarım asırlık bir mücade-
le tarihinin güncel halkası olarak 
görülmelidir. Bunun ilk nedeni,12 
Eylül 1980 darbesi sonrasında 
tesis edilen endüstri ilişkileri sis-
teminin, sermayenin işçi hareke-
tine karşı 1980 öncesi geliştirdiği 
stratejik bir tutumun sonucu ol-
masıdır. Bu strateji ana hatlarıyla 
şöyle özetlenebilir: Toplu sözleş-
menin grup düzeyinde gerçekleş-
tirilmesi, işverenin yönetim hakkı 
olarak görülen konularda taviz 
verilmemesi, işyerinde emek de-
netimini kolaylaştırıcı bir ücret re-
jiminin kurulması ve bu unsurlar 
açısından sorun yaratabilecek bir 
işçi örgütlenmesinin gerek işyeri 

gerek sektör düzeyinde tasfiyesi. 
İlki ile bağlantılı ikinci neden ise 
bu unsurların, henüz MESS ile işçi 
sendikaları arasındaki ilk toplu 
sözleşme görüşmelerinin baş-
ladığı yıllarda dahi MESS yöneti-
cilerince savunuluyor olmasıdır. 
Bu yazının devamında, MESS ile 
Türkiye Maden-İş arasında grevli 
toplu sözleşme düzeninin kurul-
masından sonra gerçekleşen mü-
cadeleler ve işveren stratejisinin 
gelişimi üzerine durulacaktır.

MESS ile Türkiye Maden-İş Arasın-
daki İlk Mücadeleler: 1964 MESS 
Grevleri

Metal sektörünün sendikal mü-
cadele tarihinde 1963 yılında 
gerçekleşen Kavel grevi olduk-
ça önemlidir.4 Singer grevi de, 
sektörde daha sonra yaşanacak 103



birçok mücadelenin 1964 MESS 

grevlerinden önce yaşanan bir ör-

neğidir.5 1964’te MESS grevleriyle 

sonuçlanan mücadeleyi önem-

li kılan ise, grevlerin başarısı ya 

da gerçekleştikleri dönemde ya-

rattıkları toplumsal etkiden çok 

grevlere neden olan uyuşmaz-

lık konularıdır. MESS ile Türkiye 

Maden-İş arasındaki ilk kapsamlı 

mücadele 1963 yılında başlamış 

ve 1964 MESS grevleriyle sona er-

miştir. Yaklaşık 10 ay süren ve 51 

işyerini kapsayan toplu pazarlık 

görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuç-

lanmış ve Maden-İş Arçelik, Dever 

Teknik, Ayvansaray Cıvata, Altın-

baş Çivi, Emayetaş ve Sungurlar 

Kazan gibi işyerlerinde grev baş-

latmıştır (MESS, 1999: 144-152).

Uyuşmazlık, sendikaların işve-
renlerin işçi üzerindeki baskı ve 
denetim aygıtı olmalarını engel-
lemeye dönük taleplerden kay-
naklanmıştır. Uyuşmazlığa neden 
olan taleplerle 1950’li yıllarda 
sendikaların karşılaştığı sorunlar 
arasında yakın bir ilişki bulun-
maktadır. Sendikaların kurulabil-
diği ve üyeleri adına kollektif akit 
imzalayabildikleri ama grev hakkı 
olmadığı için bunun çok nadiren 
gerçekleştiği 1950’lerde, diğer 
sendikalar gibi Maden-İş’in de iş-
yerlerinde karşılaştığı en büyük 
sorun, işçilerin işverenlerin işten 
atma silahına karşı büyük oranda 
savunmasız oluşuydu. Sendikal 
hakların sınırlılığı ve işverenlerin 
tek taraflı yönetimlerinin sınırla-
namaması, sendikal örgütlenme-104



leri ve işçi temsilcilerini büyük 
oranda işverenin insafına bırak-
maktaydı. Maden-İş bu dönem-
den çıkardığı derslerden hareket-
le, 1963 yılında çıkan ikiz yasalarla 
(274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu) başlamış 
olan grevli toplu sözleşme döne-
mine sendikal örgütlenmenin iş-
yerinde güçlü temellere sahip ol-
masını sağlayacak taleplerle girdi. 

Maden-İş bu dönemde, ‘fabrika-
ya demokrasiyi sokmak’ hedefi-
ni benimsemiş ve sendika işyeri 
temsilcilerini işveren baskısından 
korumayı ve böylece onların iş-
verenlerin işçiler üzerindeki bas-
kı ve denetim araçları haline gel-
melerini engellemeye çalışmıştı. 
1963-1964 yıllarında MESS’in ıs-
rarla karşı çıktığı sendikal talep-
ler arasında işyeri temsilcilerinin 
iş güvenceleri için ek düzenleme-
ler yapılması ve sendika üyelerini 
işverenlerin keyfi ceza ve işten 
çıkarma uygulamalarına karşı ko-
ruyabilmek için sendika temsilci-
lerinin de katıldığı disiplin kurul-
larının kurulması yer alıyordu. En 
az bunlar kadar önemli olan bir 
diğer hedef ise yasayla belirlenen 
sayının çok üstünde bir temsilci-
ler ağı (20-30 işçiye bir temsilci) 
oluşturulmasıydı.6Söz konusu 
talepler Türk Demir Döküm işçi-
si ve Maden-İş üyesi olan Sabri 
Kıruç’un sözleriyle “bazı işveren-
lerin alıştıkları dikta rejimine” son 
verecekti (Kıruç, 1964).

MESS ise bu döneme girerken 
toplu sözleşmelerde işverenle-
rin yönetim hakkını sınırlayıcı 
maddelerin toplu sözleşmele-
re girmemesini; sendika işyeri 
temsilciliği, kıdem tazminatı ve 
yıllık ücretli izin gibi konularda 
yasal düzenlemelerde bulunan 
sınırların aşılmaması gibi hedef-
leri gözetmiş ve bunda büyük 
oranda başarılı olmuştur. İşveren 
sendikasının bir diğer hedefi ise 
toplu sözleşmelerin grup düze-
yinde imzalanabilmesidir, fakat 
bu konuda başarılı olamamıştır 
(MESS, 1999: 152). 1963’te baş-
layan pazarlıklar sırasında MESS 
ve adına toplu pazarlık görüş-
melerini sürdürmekte olduğu 
işverenlerin önemli bir kısmı 
ücret vb. talepleri kabul etmeye 
hazır olduklarını belirttiler ama 
işverenin yönetim hakkını çiğ-
neyecek ve yaygın bir sendika 
işyeri örgütlenmesi yaratacak 
taleplere kesin bir şekilde diren-
diler.7 Maden-İş’e göre işverenle-
rin amacı “Sendika [işyeri] tem-
silcilerini ya verim artırıcı ve bu 
suretle işçilerin … aşırı derecede 
sömürülmesine yardımcı birer 
eleman yapmak, ya da ekono-
mik baskı ile işten çıkarmak” 
şeklindeydi (Maden-İş, 1964). 
Maden-İş’in hedefi ise sendika 
işyeri temsilcilerinin, işverenlerin 
baskı ve denetim araçları haline 
gelmesini engellemek ve “fabri-
kalara demokrasinin girmesi”ni 
sağlamaktı. 105



1964 MESS Grevlerinde Maden-İş 
yenildi. Greve çıktığı işyerlerin-
den ikisi hariç ya toplu sözleş-
me hedeflerine ulaşamadı ya da 
grevleri toplu sözleşme imzala-
yamadan bitirmek durumunda 
kaldı. Maden-İş’in yukarıda belir-
tilen taleplerinin işçilerin çıkarla-
rıyla ilgisi olmadığını ve verimlili-
ği azaltıcı ve işyerlerinin rasyonel 
bir şekilde işletilmesini engelleyi-
ci olduğunu savunan bir sendika, 
Çelik-İş8 sendikası, işverenlerin 
açık desteğiyle bu fabrikalarda 
örgütlendi.

Türkiye Maden-İş’in Yükselişine 
Karşı MESS’in Stratejik Tutumunun 
Gelişimi

Maden-İş 1963-1964 toplu pazar-
lık görüşmeleri sırasında grev-
lerde yenildikleri de dahil olmak 
üzere birçok işyerinde toplu söz-
leşme yetkisini Çelik-İş’e kap-
tırmıştır. Bu yıllarda MESS üyesi 
işverenlerle en fazla toplu sözleş-
me yapan sendika Maden-İş ol-
masına rağmen MESS’in tutumu 
ve işverenlerin Çelik-İş’in örgüt-
lenmesini destekleyici tutumu, 
sektörün sonraki yıllarda yaşaya-
cağı mücadeleler açısından izler 
bırakacaktır. Zira 1964 grevlerine 
neden olan taleplerin içeriği, yani 
sendikal örgütlenmenin işveren 
kontrolünde bir aygıta dönüşme-
sini engelleyici talepler nesnel bir 
ihtiyaca dayanmaktaydı. Yenilgi 
işveren güdümünde olmayan bir 
sendikacılığa dönük ihtiyacı orta-
dan kaldırmamış, sadece gerçek 

işçi örgütlenmesinin, yenilginin 
yaşandığı işyerlerinde 1960’ların 
sonuna doğru ama bu kez daha 
radikal mücadeleler ile hayat 
bulmasına neden olmuştur. 

1960’ların sonuna gelindiğinde 
Maden-İş, işyerinde aktif bir işçi 
örgütlenmesi yaratmamış olan 
(başta Çelik-İş olmak üzere) sen-
dikaları özel sektör işletmele-
rinde geriletmeyi başardı. Kimi 
işyerlerinde işverenlerin kendi 
güdümlerindeki kimi sendikaları 
destekliyor oluşu fabrika işgalle-
rine bile neden olmuştu (Balkılıç, 
2015;MESS, 1999: 167-180,Şafak, 
2015: 66-73). İşçilerin Maden-
İş’te örgütlenebilmek için verdiği 
mücadeleler, güçlü bir işyeri ör-
gütlenmesinin hayata geçmesi, 
yaygınlaşması ve üretim nokta-
sındaki iktidar ilişkilerin dönü-
şümüne ilişkin bir yönelimi de 
ifade etmiştir.15-16 Haziran1970 
olayları da bu çerçevede değer-
lendirilebilir. DİSK’in yok olmasına 
neden olabilecek bir yasa tasarı-
sına karşı gerçekleşen bu büyük 
işçi eylemi, 1960’ların sonuna 
doğru fabrika rejiminin işçiler le-
hine dönüşümü ile bağlantılıdır. 
İşçiler despotik bir fabrika reji-
mine geri dönüş tehdidine karşı 
ayaklanmışlardır. Eylemin gücü 
ile Maden-İş’in yaygın örgütlü-
lüğü arasında yakın bir bağlantı 
vardır. İşyerlerinde yaygın bir işçi 
örgütlenmesinin tasfiyesi tehdi-
di, bu yaygın örgütlenmeye da-
yanan tarihi bir işçi hareketinin 106



doğuşuna neden olmuştur.9 1964 

grevlerinden sonra 100 Maden-İş 

üyesinin işten atıldığı ve Çelik-

İş’in örgütlendiği Arçelik’te, top-

lu sözleşme yetkisi altı yıl sonra 

Maden-İş’e geçmiş ve 15 Haziran 

1970 sabahında İstanbul’un Ana-

dolu yakasında yürüyüşü başla-

tan fabrika Arçelik olmuştu.

1960’ların sonlarından itibaren 

Maden-İş’in metal sektöründe 

yükselttiği mücadeleler, MESS 

kongrelerinde yaşanan tartışma-

ları da şekillendirecekti. Grup dü-

zeyinde toplu sözleşme yapma 

ve bu yolla işkolu düzeyinde top-

lu sözleşme sistemine geçebil-

me fikrinin MESS üyesi işverenler 
arasında ciddi şekilde tartışılma-
ya başlanması 1960’ların sonu-
nu buldu. Başta Maden-İş olmak 
üzere, işçi hareketinin yükselişi 
ve mücadeleci bir işçi kuşağının 
gelişmesi, bu tarihlerde MESS ge-
nel kurullarında çözüm aranan 
sorunları oluşturuyordu. Grup 
düzeyinde toplu sözleşme fikri 
de bu çerçevede tekrar günde-
me geldi. MESS yöneticisi Burhan 
Günergun 29 Aralık 1970’te dü-
zenlenen MESS’in 11. Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda şöyle diyordu 
(MESS, 1970: 2):

…özel sektörümüzde büyük işve-
renlerimiz aynı şekilde bir sendi- 107



kanın karşısında oturmaktadırlar. 
Bu müzakerelerin nasıl cereyan 
ettiğini yakından bildiğimiz için, 
ne gibi hadiseler cereyan ettiğini 
bildiğimiz için, eğer biz fikir ve iş-
birliği yapmazsak, bunlar şu veya 
bu şekilde muhakkak ki bizi en 
kötü şekilde avlıyacaklardır. Biz, 
artık akıl fikir sahibi insanlar bir 
yola koyulmalıyız ve anlaşmalıyız 

ki artık bu oyuna gelmiyelim. 

Yine aynı kongrede konuşan Mü-
min Erkunt da toplu sözleşme 
düzeyinin değiştirilmesi gereğini 
şu sözlerle savunuyordu (MESS, 
1970: 11):

MESS olarak arzumuz şu ki; biz te-
ker teker sendikalarla oturup pa-
zarlık yapmıyalım. Bir arada ola-
lım ve bir standart teslim edelim. 
Bu standardın pazarlığını yapalım. 
Kütle halinde pazarlık ettiğimiz 
zaman, grev lokavt fevkalade ağır 
işliyecektir. Yani, karşılarında bü-
yük bir kitle gördükleri zaman, 
büyük işçi kütlelerini greve sevk 
etmek istedikleri zaman, mali 
imkânsızlıklara duçar olabilecek-
lerini bildikleri için elbette ölçülü 
olacaklardır.

Toplu sözleşme ölçeğinin değişti-
rilmesi ile sendikaların ve özellik-
le Maden-İş’in gücünün kırılması 
hedefi arasındaki bağlantı sonra-
ki kongrelerde de dile getirilmiş-
tir. Maden-İş ise, işyeri düzeyinde 
imzaladığı toplu sözleşmelerde 
yüksek ücret zamları alırken bir 
yandan da işe giriş ücretlerini ve 
kıdem tazminatını artırarak işten 
çıkarmayı işveren için düşük ma-
liyetle kullanılabilen bir araç ol-
maktan çıkarmaya çabalıyordu. 
Sahip olduğu güçlü işyeri tem-

silciliği sistemi sayesinde işçileri 
mobilize etmekte başarılı olan 
Maden-İş, eşitlikçi bir ücret zam-
mı politikası da uyguladığı için 
işverenlerin ve işveren sendikası-
nın hedefi haline gelmişti. 

Toplu pazarlığı işyeri düzeyinde 
yapmakta ısrar etmekte olan 
Maden-İş, her bir işyerinde elde 
ettiği başarılı sözleşmeyi, diğer iş-
yerlerindeki toplu sözleşmelerde 
kullanılacak bir emsal haline ge-
tirmekteydi. Bu sayede, her yeni 
toplu sözleşme, toplu sözleşme 
kazanımlarının arttırılmasında bir 
“basamak” haline gelebilmiştir. 
MESS’in toplu sözleşme düzeyini 
dönüştürmeye dönük hamlesi, 
bir yandan da bu basamak sis-
temini engellemeyi amaçlamış-
tır (Şafak, 2012: 293-4).Yine de 
MESS’in üyeleri adına toplu söz-
leşme imzalama yetkisini alma-
sı 1976’yı buldu. Bir yıl sonra ise 
esas nedeni toplu sözleşmenin 
grup düzeyine çıkarılması üzeri-
ne yaşanan uyuşmazlıklar sonu-
cunda ünlü 1977 grevleri başla-
dı. 1977 grevlerinin sonucunda 
MESS, Maden-İş’e toplu sözleş-
melerin grup düzeyinde yapılma-
sını kabul ettirebilmiştir (Şafak, 
2007).Dolayısıyla, 12 Eylül öncesi 
sektörün en önemli endüstriyel 
mücadeleleri olarak görülebile-
cek 1977 grevleri, işverenlerin 
stratejik tutumlarının zorunlu 
kıldığı bir mücadeledir. Bu stra-
tejik mücadele ise ilk işaretleri 
1963-1964 yıllarında görülecek 108



bir sendikal çizginin, 1960’ların 
ikinci yarısından itibaren yükseli-
şe geçmesinin bir sonucu olarak 
gerçekleşmiştir.

Sonuç Yerine

Tam yüz yıl önce İngiltere’de 
metal işçileri, hükümet ve işve-
renlerle anlaşarak çalışma ko-
şullarını ağırlaştıran ve grev yap-
mama sözü veren sendikalarına 
karşı ayaklandı. Bunu işyerlerin-
de kendi temsilcilerini seçerek 
ve fabrikalar arasında bir tem-
silciler kurulu kurarak yaptılar. 
Kendi sendikalarına karşı neden 
eyleme geçtiklerini yalın bir şe-
kilde açıklamışlardı: “Yöneticileri 
işçileri düzgün bir biçimde tem-
sil ettikleri sürece destekleyece-
ğiz; fakat yanlış temsil etmeye 
başladıkları an bağımsız hareket 
edeceğiz” (Eley, 2007: 257).  2015 

metal direnişi yüzyıl sonra aynı 
mesajı üstelik sendikanın atan-
mış temsilcilerini de aşarak tek-
rarladı.

Metal işçileri 2015 baharında, için-
de bulundukları boyunduruğun 
sorumlularından Türk-Metal’e 
sırtlarını döndüler. Bunu yapar-
ken oldukça radikal bir eylem 
dalgasını tabandan kurdukları bir 
temsilciler ağıyla ama işyeri dü-
zeyinde gerçekleştirdiler. Fakat 
şu unutulmamalı: Metal işçilerini 
ağır çalışma koşullarına ve fazla 
mesaiye mahkûm eden bu sis-
tem MESS’in, temelleri 1960’ların 
başında görülebilen, olgunlaş-
ması 1970’li yıllarda şekillenen, 
sektörün geneline dönük stra-
tejik tutumunun bir sonucudur. 
Metal işçileri bu boyunduruğa 
karşı ayaklanarak MESS’i sarstı, 
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sendikası 

kadar güçlü 

bir sendikal 

örgütlenmedir.
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fakat işverenler birçok işyerinde 
işten çıkarma silahını kullanarak 
1998’de olduğu gibi işçilerin ye-
niden Türk-Metal’e dönmelerini 
sağladılar. 

Yine de MESS’in, 1968 ve sonra-
sında olduğu gibi, böylesi büyük 
bir eylem dalgası yaratmış bir işçi 
kuşağını nasıl kontrol altına ala-
bileceklerini tartıştıkları muhak-
kaktır. Metal işçilerinin yapması 
gereken de aynısıdır. Metal işçi-
lerinin mücadelesine neden olan 
koşullar tek tek fabrikalardaki 
özel olumsuzluklar değildi. Sektör 
düzeyinde 12 Eylül’den bu yana 
MESS’in kuruculuğunda şekille-
nen ve Türk-Metal’in de esaslı 
bir sorun çıkarmayarak oluşma-
sına katkıda bulunduğu çalışma 
düzeni ve endüstri ilişkileriydi. 
Metal işçilerine gereken, sadece 
işyerinde değil, sektör düzeyinde 
de en az işveren sendikası kadar 
güçlü bir sendikal örgütlenmedir. 
İşçileri gerçekten örgütleyen, her 
bir fabrikanın her bir iş ünitesin-
de gerçek işçi temsilcilerine sahip 
bir sendika hareketidir. Üyesinin 
çıkarı için işverenle hem sektör 
düzeyinde hem de işyerlerinde 
karşı karşıya gelmekten çekin-
meyecek bir sendika.
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Serdaroğlu’nun aktarımına göre dönemin 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan grev 
yasağını şu sözlerle açıklamıştı: “İhracat ağırlıklı 
ekonominin son derece önemli bir sektörü, 
onun için bu grev ertelendi. ”Birleşik Metal-
İş, Ali Babacan ile grevi erteleme nedenini 
görüştü, 6 Şubat 2015, http://www.hurriyet.
com.tr/birlesik-metal-is-ali-babacan-ile-grevi-
erteleme-nedenini-gorustu-28120088. Birleşik 
Metal-İş’in yürütmeyi durdurma talebine 
Danıştay’ın verdiği ret kararında da ekonomik 
güvenlik ile milli güvenlik arasındaki bağa 
vurgu yapılıyordu (Çelik, 2015a)

(3) “Bursa’da işçiden Türk Metal’e sözleşme 
öfkesi” 17 Nisan 2015, http://www.evrensel.
net/haber/1 10604/bursada-isciden-turk-
metale-sozlesme-ofkesi.

(4) Kavel grevi için bknz. Aydın (2010).

(5) 1964 yılında Singer’de yaşanan mücadeleler 
ve grev için bknz. Aydın (2015: 31-59).

(6) Bu hedef, 1950’lerden çıkarılan derslerin 

bir sonucu olduğu kadar ABD’deki Birleşik 
Otomobil İşçileri Sendikası’ndan (United Auto 
Workers - UAW) etkilenmesinin bir sonucuydu. 
Bu modelin önemi sadece temsilci sayısının 
fazlalığı ya da işverenin ceza verme 
yetkisinin disiplin kurullarına taşınmasından 
kaynaklanmaz. İşyerindeki iktidar ilişkilerinde 
yarattığı dönüşüm açısından da önemlidir. 
ABD’de kitlesel üretim endüstrilerindeki 
despotik rejimde kritik bir rol oynayan 
ustabaşı ve onun şahsında cisimleşmiş olan 
işverenin keyfi ve tek taraflı yönetimi, 1936-37 
yıllarında işçilerin kendi eylemlilikleriyle inşa 
ettikleri etkin bir işyeri temsilciliği sistemiyle 
bertaraf edilmiştir (Fairris, 1997:6). Maden-İş 
1963’te işverenlerle doğrudan ya da MESS 
aracılığıyla toplu görüşmelere başladığında 
öne sürdüğü talepler işyerlerinde benzer bir 
dönüşümün hedeflendiğini göstermektedir.

(7) MESS yönetimi bu dönemde toplu 
sözleşmelerin grup düzeyinde imzalanmasını 
istiyordu. Bu talebin İsveç’teki toplu pazarlık 
modeline yönelik bir öykünmenin sonucu 
olduğu anlaşılıyor. Ancak MESS yönetiminin 
toplu sözleşmelerin grup (ve sonrasında 
mümkünse işkolu) düzeyinde imzalanmasına 
ilişkin talepleri, bu tarihlerde henüz 
işverenlerin ortak tutumu olarak görülemez. 
“MESS o tarihte, Maden-İş’le, aynı tarihte 
başlayıp aynı tarihte biten, işletmelerin özel 
durumlarını dikkate almakla beraber bütün 
işyerleri için eşit hükümler taşıyan grup 
sözleşmeleri yapabilmeyi istiyordu. Hem 
Maden-İş Sendikası’nın grup sözleşmesine 
karşı çıkması, hem de işveren dayanışmasının 
yeterince güçlü olmaması nedeniyle, MESS 
bu politikasını hem o tarihte, hem de 1960’lı 
yıllar boyunca hayata geçiremedi.” (MESS, 
1999: 142). Toplu sözleşme düzeyine ilişkin 
bu talep, 1960’ların ikinci yarısında Maden-İş’in 
yükselttiği mücadelenin bir sonucu olarak 
tekrar tartışılmaya başlandı ve 1970’lerde 
hakimiyet kazandı.

(8) Burada bahsedilen Çelik-İş sendikası 
Metal-İş federasyonunun milli tipte sendikaya 
dönüşmesi ve Türk-Metal adını almasından 
sonra bu sendikaya katılmıştır. Günümüzde 
Hak-İş üyesi olarak varlığını sürdüren Çelik-İş ile 
karıştırılmamalıdır.

(9) Mehmet Ertürk’ün 15-16 Haziran eylemleri 
ile taban örgütlülüğü arasındaki ilişkiye dair 
değerlendirmeleri için bknz. Algül (2015: 380).
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Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Bursa Oyak 
Renault’da  başlayan eylemler, önce hızla 
Bursa bölgesindeki diğer otomotiv firma-
larına ve tedarikçilerine ardından da ülke 
genelinde belli başlı tüm otomotiv/metal 
fabrikalarına yayılmıştı. Mayıs ayında da 
Renault’nun yanısıra, Tofaş, Ford, Türk 
Traktör gibi her biri üretiminin önemli bir 
kısmını ihraç eden ve çokuluslu otomotiv 
şirketlerinin ortak olduğu şirketlerde ve 
bunlara parça tedarik eden yan sanayii 
işletmelerinde grevlere ve fabrika işgal-
lerine dönüşen eylemler, başka biçimler-
de de sürmüştü.

Bu dönemdeki eylemlere katılan, tepkisi-
ni bir biçimde gösteren işyerlerinin bir lis-
tesini çıkardık. İşyeri listesine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ve-
rilen ”Toplu Sözleşme Yetki Belgesi”’nde 
yer alan işçi sayılarını ekledik. İşçi sayıla-
rının birinci sütununda, işyerinde kayıtlı 
mavi, beyaz yaka olarak tanımlanan tüm 
çalışanların sayısı yer alırken, ikinci sü-
tunda aynı işyerinde Türk Metal İş Sendi-
kasının üye sayısı yer almaktadır.

Eylemlere katılan işçi sayısını gerçek an-
lamda tespit etmek neredeyse mümkün 
değildir.  Bu nedenle yaklaşık bir fikir 
vermesi bakımından Türk Metal üyesi 
işçilerin sayısına bakılabilir. Buradan bir 
işyerinde eylem yapıldı ise, bu eyleme 

METAL FIRTINAYA 
KAPILAN 
İŞYERLERİ 

İRFAN KAYGISIZ

Sendikal-siyasal alan ilişkisini, özgürlük, demokrasi ve 
iktidar sorunsalıyla ilişkilendirebilen bir sendikal anlayışın 

yokluğu, başta sendikal sorunlar olmak üzere işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında da etkisiz bir tutumun 

sürdürülmesine neden oluyor.
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işyerindeki tüm işçilerin katıldığı sonucunun çıkmayacağını belirtmek-
te yarar var. Bu işçilerin bir kısmı yapılan eylemlere aktif biçimde katıl-
mış, bir kısmı hiç katılmamış olsa bile bir biçimde bu sürecin bir parçası 
oldukları da açıktır.

İşyerleri belirlenirken sadece aktif eylem yapan işyerleri esas alınma-
mıştır. Renault başta olmak üzere bazı işyerlerinde aktif eylem biçim-
leri yapıldığı bilinmektedir. Ancak bazı işyerleri ise, çeşitli biçimlerle 
aktif bir eylem sürecine girmemiş, sadece yemekhane protestosu 
yapılmış, işyeri sendika temsilcisine ya da şube yöneticilerine istifa 
edeceklerine ya da ek ücret zammı istediklerine dair tepkiler çeşitli 
biçimlerde ifade edilmiştir..

Eylem ve etkinliklere katılan işyerleri

  İşyeri Adı Çalışan Sayısı
Türk Metal Üyesi İşçi 

Sayısı

1 ADDS Dişli Dövme  369 257 

2 Akplast 792 687

3 Arçelik - LG Klima 979 827

4 Arçelik / Beylikdüzü

14274 12150
5 Arçelik Ankara

6 Arçelik Gebze

7 Arçelik Eskişehir 

8 Autoliv 1.029 833

9 Aygaz 323 276

10 B/S/H Ev Aletleri 4.056 3.213

11 CMS Jant 1.526 1.320

12 Coşkun Öz 1.736 1.374

13 Çemtaş 399 302

14 Delphi 4658 4.268

15 Diniz Johnson Controls (DJC) 496 416

16 Dytech 614 457

17 EGO 603 512

18 Enpay 896 689

19 Ermetal 730  
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20 Erkunt Döküm 1214 1056

21 Farba - Bayraktarlar / Bursa
926 677

22 Farba - Bayraktarlar / Gebze

23 Federal Mogul 1.353 1.191

24 Ford Otosan Kocaeli
7.824 6.386

25 Ford-Otosan Eskişehir

26 Orau Nobel Otomotiv 698  

27 Habaş 1.133 623

28 HP Pelzer Pimsa Otomotiv  378 250 

29 İzmir Demir Çelik 994 735

30 Mako 1021 773 

31 Mercedes Aksaray 5.637 3.850

32 Metalsa 159 124

33 Opsan  325 212 

34 ORS Rulman 1.974 1.561

35 Ototrim 674 559

36 OYAK Renault 5.681 4.205

37 Rollmech  865 727 

38 SKT Yedek Parça 373 305

39 Şahince Otomotiv A.Ş.  401 212 

40 TBVC Beltan 361 301

41 TKG Otomotiv 198 157

42 TOFAŞ 5.960 4.732

43 Trakya Döküm 828 722

44 Tredin Oto 364 295

45 Türk Traktör Ankara
2.646 1.963

46 Türk Traktör Sakarya

47 Valeo 1.119 802

48 VLE Elektronik 88 53

49 ZF Sachs 507 398

 TOPLAM 74843 58019



115



Ataerkil zihniyet ve cinsiyetlere ilişkin top-
lumsal ve kültürel ön kabuller, kadınların 
üyelik dahil sendikalara yönelik pek çok tu-
tum ve davranışının önemli bir belirleyicisidir. 
Bu sosyal ve kültürel ön kabullere dayanan 
ayrım, aynı zamanda, sendika içinde kadın 
ve erkeğin farklı konumlandırılmasının, sen-
dika işinin cinsiyetlendirilmesinin, sendika 
içinde kadınlar ve erkekler arasında kurulan 
güç ilişkisinin ve hiyerarşisinin temel gerek-
çesi ve dayanağını da oluşturur. Bu durum-
da kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak 
yüklenen roller ve sorumluluklarla belirlenen  
“cinsiyet” kimliklerinin oluşturduğu farklılıklar 
incelemeye dahil edilmeden, sendika-kadın 
ilişkisinin gerçekçi bir şekilde analizi müm-
kün değildir. Bu yazının amacı, Türkiye’de 
2014 yılında yapılan işçi sendikalarını ve üst 
örgütlerini kapsama alan bir araştırmanın1 

bulgularına dayanarak söz konusu ilişkiyi 
ortaya koymaya çalışmaktır.

Sendikalarda erkek egemen zihniyet 

Araştırmanın temel sorularından birisi 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sendika-
larda nasıl algılandığıdır. Yönetici düze-
yindeki erkekler, kadınların temel rolü-
nün ev ve aile olduğuna ilişkin ön kabule 
sahiptir. Bu ön kabul, açık veya örtük bir 
şekilde değişmez veya değişmesi zor bir 
olgu olarak kanıksanmıştır. Başka bir ifa-
de ile cinsiyete dayalı iş bölümü,  annelik 

TÜRKİYE’DE İŞÇİ 
SENDİKALARINDA 
KADINLAR

BETÜL URHAN

Kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve 
sorumluluklarla belirlenen  “cinsiyet” kimliklerinin oluşturduğu 

farklılıklar incelemeye dahil edilmeden, sendika-kadın ilişkisinin 
gerçekçi bir şekilde analizi mümkün değildir.



ve kadınlık ideolojisinin,  kadınla-
rın sendikalardaki üyelik oranları-
nın düşük olmasının, sendikaların 
güç yapılarından dışlanmasının 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğinden kaynaklanan çalışma so-
runlarına yönelik sendikaların 
eylemsizlik ve politikasızlığını 
meşrulaştırmada etkili bir yargı 
olarak kullanılmaktadır. 

Karar verici durumda olan erkek 
sendikacıların söylem ve zihniye-
tinin sendika-kadın ilişkisinde so-
run alanlarını yeniden üreten bir 
niteliğe sahip olduğu görülmüş-
tür. Kadın erkek eşitsizliğinin kay-
nağını belirsizleştirmeleri ve en 
azından eşitsizliğin kendi nesilleri 
döneminde çözümlenemeyecek 
süreçlerden kaynaklandığına iliş-
kin görüşleri, sendikaların eşitsiz-
liğin kaynaklarının teşhir edilmesi 

ve ortadan kaldırılmasına yönelik 
güncel müdahale programlarının 
gündeme gelememesine neden 
olmaktadır.  Oysa kadın işçilerin 
yaşadıkları eşitsizlikten kaynak-
lanan sorunları algılayışını ifade 
edecek, bu sorunlardan kimleri 
sorumlu tuttuğunu belirtecek ve 
güvenilir çözümler üretecek et-
kin bir sendikal söyleme ve zih-
niyete/eyleme ihtiyaçları vardır. 
Sendikaların genel olarak söylem 
ve zihniyetlerinin bu ihtiyaca ce-
vap vermekten çok uzak olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla bu söy-
lem ve zihniyet, sendika içinde 
kadınların kolektif hareketini ve 
çabalarını etkisizleştiren, sendi-
kalardaki cinsiyetçiliği yeniden 
üreten önemli bir nedendir. Ka-
dınların sendikalarda örgütlen-
mesi ve temsilinin de önündeki 
en ciddi engeldir.  117



Kadın sendikacılar, erkek sendi-

kacılardan farklı bir şekilde, eşit-

sizliğin kaynağını genel olarak 

somutlaştırmış ve “erkek ege-

menliğinin” eşitsizliğin devam et-

mesinin sorumlusu olduğunu ka-

bul etmişlerdir.  Sendika içindeki 

diğer kadınların bu egemenliğe 

karşı çıkmamalarını da bu soru-

nun kaynaklarından birisi olarak 

görmüşlerdir.  Ancak sıra sendi-

kanın güç yapılarında yer alma-

ya geldiğinde, sendika içinde ve 

dışında her gün yeniden üreti-

len cinsiyete dayalı işbölümüne 

ilişkin değerleri içselleştirdikleri, 

benimsedikleri ve buna uyumlu 

tercihlerde bulundukları gözlem-

lenmiştir. 

Esasen erkek egemen söylem ve 
zihniyetin sendikal gelenekler-
den de beslendiği görülebilmek-
tedir.  Nitekim ülkenin en büyük 
konfederasyonu olan TÜRK İŞ’te 
etkisiz bir kadın bürosundan baş-
ka kadınları tüzüğünde ve yöne-
timinde görünür kılan bir işarete 
rastlanmamıştır. Kadın sorunu 
konusunda suskun kalan TÜRK 
İŞ, bir erkek işçi konfederasyo-
nu olmaya devam etmektedir.  
DİSK,  TÜRK İŞ’e göre genel kurul 
kararlarında, tüzüğünde ve mer-
kez yönetiminde kadınların gö-
rünür olduğu bir konfederasyon 
görüntüsü vermektedir. Ancak 
üst üste genel kurul kararlarında 
kadın işçilerin örgütlenmesi ve 
kadın hakları konusunda konfe-118



derasyonun yapması gereken-
lere ilişkin tespitleri neredeyse 
aynı cümlelerle tekrar etmesine 
rağmen,  bu tespitler ve önerilen 
faaliyetler konusunda bugüne 
kadar ciddi bir çabaya girdiğini 
gösteren bir gelişmenin olmadığı 
söylenebilir. Kadını öteden beri 
anne ve eş olma gibi geleneksel 
roller üzerinden tanımlayan HAK 
İŞ için ise,  aile yapısını bozmaya-
cak iş düzenlemelerinin ve sos-
yal hakların gerçekleştirilmesini 
kadın politikasının merkezine 
aldığı görülmüştür.  Kadını ken-
di başına bir birey olarak değil, 
aile içinde tanımlayan HAK İŞ’in, 
kadınların modern zamanlardan 
kaynaklanan çalışma ve toplum-
sal sorunlarını, muhafazakâr bir 
dünya görüşü ile çözme çabası, 
sendika-kadın ilişkisinde tanımla-
nan sorunların yeniden üretimini 
sağlayacak niteliktedir. Beklene-
bileceği gibi sendikalar, kadın-
ların örgütlenmesinin önündeki 
engelleri değişmez bir veri olarak 
kabul ederek politika ve strateji-
lerini geliştirmektedirler. Durumu 
tersine çevirmeye dönük,  sendi-
kal gündemin ve temel faaliyet-
lerin asli unsurlarından sayılan, 
etkin bir kadın politikasının ol-
duğu söylenemez.  Sendikalarda 
kadın sorununun, uluslararası 
kuruluşların uyguladığı program-
lar ve projeler yoluyla özellikle 
1990’lardan sonra popülerleştiği 
gözlemlenmektedir. Bu konuda 
sendikal geleneklerin dışına dü-

şen birkaç sendikada bazı çaba-
ların ve düzenlemelerin olduğu 
söylenmelidir. Bu çabaların daha 
çok kadınların üyelik paylarının 
yüksek olduğu küçük sendikalar 
ile ve kadınların üyelik payının 
düşük olduğu büyük sendikalar-
da olması dikkat çekicidir.  

Sendikaların kadınlara yönelik stra-
tejileri ve faaliyetleri

Neo liberal politikaların yaygın 
bir şekilde uygulamaya koyul-
masıyla birlikte üretim yöntem 
ve ilişkilerinde yaşanan değişim,  
emek piyasası bileşimini ve istih-
dam biçim ve koşullarını değiş-
tirmiştir. Bu durum sendikaların 
mevcudu korumalarının başarı 
sayıldığı bir ortam yaratmıştır. 
Kadının görünmeyen emeğinden 
vazgeçmeden, ücretli emeğini de 
piyasaya çekmeye çalışan eko-
nomik-sosyal politika ve uygula-
malar eş zamanlı olarak devreye 
sokulmuştur. Bu durum özellikle 
ücretli-bağımlı statüde çalışan 
kadınların sayısında önemli artış-
lara sebep olmaktadır.2Sendikal 
harekette yaşanan kriz ve kadın-
lar açısından eşitsizliği yeniden 
ve daha derin bir şekilde üreten 
koşullar içinde “sendikaların ka-
dınlara, kadınların da sendikalara 
ihtiyacı” belirginleşmiştir. Ancak 
yukarıda sözünü ettiğimiz araş-
tırmadan elde edilen bulgular 
incelendiğinde, sendikalardaki 
erkek egemenliğinin ve dayanış-
masının sendika içinde kadınların 
örgütlenmesi açısından önemli 119
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sorunlar yarattığı görülebilmek-
tedir. Erkek egemen zihniyetin 
yarattığı körlük,  sendikaların 
yapı ve anlayışlarının bu ihtiyaca 
cevap vermekten uzak olması-
nın önemli bir nedenidir. Bu du-
rumda sendikal strateji, yapı ve 
faaliyetlerde gözlemlenen hangi 
sorun alanlarının, sendikaların 
kadınlardan uzak olmasının hem 
bir göstergesi hem de bir nede-
ni olduğunun ortaya konulması 
önem taşımaktadır.  

Cinsiyet Körü Sendikal Örgütlen-
me Stratejileri 

Sendikal örgütler, toplu pazarlık, 
eğitim, örgütlenme gibi temel 
faaliyetlerini planlarken cinsiyet-
lendirme yolunu tercih etme-
yip “cinsiyet körü” bir yaklaşımı 
benimsemektedirler. Bu anlayış 
toplumsal cinsiyet rollerini gör-
memekte, kadınların ve erkek-
lerin aynı olanaklara ve fırsatlara 
sahip olduğu varsayımı üzerin-
den hareket etmektedir. Sendi-
kal yapının her ayağında cinsiyet 
oranını gösteren bir izleğin olma-
dığı ve verilerin üretilmediği gö-
rülmektedir.

Geleneksel sendika örgütlenme 
stratejisi ve taktikleri, erkeklerin 
ağırlıklı olduğu büyük işyerlerini 
ve tipik işçileri örgütlemek üzere 
tasarlanmıştır. İşkolunda kadın 
işi olarak tanımlanan işlerin yo-
ğunlaştığı işyerlerini, ısrarla, ge-
leneksel olarak örgütlendikleri ve 
deneyim biriktirdikleri alanların 

dışında bırakmaktadırlar. Böy-
lesi bir tercih ve anlayış, emek 
piyasasında kadınlar ve erkekler 
arasında görülen gelir ve sta-
tü eşitsizliğinin kısmen sendikal 
pratikler yoluyla da korunması 
anlamına gelmektedir. 

Örgütlenecek hedef işyeri, çoğu 
zaman işyerinde çalışan işçiler-
den gelen örgütlenme talebine 
göre belirlenmektedir. Bu formül 
sendikalaşmaya yönelik bilgisi, 
inancı, eğilimi ve olanağı daha 
düşük olan kadınların örgütlen-
mesini, daha ilk adımda dışarıda 
tutmayı getirmektedir.

Sendikaların dış örgütlenmesinin 
odağında kadın işçiler bulunma-
maktadır. Bunun en önemli gös-
tergesi geleneksel örgütlenme 
stratejilerinin, kadınların örgütlen-
mesine yönelik farklı yöntemleri 
kullanma gibi bir seçeneğe yönel-
memesidir. Sendikalarda  “gerçek 
işçi” olarak kabul edilen erkekle-
rin örgütlenmesi bir kural, “gerçek 
işçi sayılmayan” kadınların örgüt-
lenmesi ise erkeklerin örgütlen-
mesinden sonra gelen, tali bir so-
run olarak görülmektedir.

Sendikalar,  “benzer benzeri ör-
gütler” ilkesini fiilen yaşayarak 
deneyimlemektedirler. Fiili duru-
mun yarattığı zorunluluklar, sen-
dikaların aktif ve öne çıkan ka-
dınlarla, geçici durumlara özgü 
olarak ilişki kurmalarına sebep 
olmaktadır. Ancak bu ilişki, uzun 
süreli, kurumsal ve sendikal stra-120
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tejinin bir öğesi şeklinde değil, 
kadınların örgütlenmeye yaptık-
ları geçici bir yardım olarak ger-
çekleşmektedir. Sendika-aktif 
kadın arasındaki bu ilişki, genel-
likle geçici durum ortadan kalk-
tıktan sonra sona ermektedir.

Kadın örgütlenmesi konusunda 
değer taşıyan bazı deneyimler 
yaşanmaktadır. Ancak yapısal 
faktörler ile birlikte sendikalar 
içinde yerleşik olan rutinler ve 
kabuller, kadın örgütlenmesinde 
yaşanan önemli ve olumlu dene-
yimlerin genelleştirilmesine en-
gel olmaktadır.

Birçok görüşmeci kadınların so-
mut sorunlar etrafında örgüt-
lenmesi ve ikna edilmesi duru-
munda örgütlenmeye mesafeli 
olmadıklarını gösteren çok sayı-
da deneyim ve gözlem aktarmış-

lardır.  Bu deneyim ve gözlemler, 
sendika üyeliğini erkekler için 
norm sayan, kadınların üyeliğini 
ise normdan bir sapma olarak 
gören kalıp yargıların aşılması 
açısından önemlidir. 

Fiili örgütlenme sürecinde yer 
alan örgütleyiciler genellikle dar 
ekonomik çıkarlara odaklanan 
erkek işçi ve uzmanlardan oluş-
maktadır. Kadın örgütçü veya 
uzman çalıştırmak gerekli bir 
durum olarak görülmemektedir. 
Bu durum kadınlarla ilk tema-
sın sağlanmasında zorluklar ya-
ratmakta,  kadınların saygınlık, 
onur, ayrımcılık, çocuk bakımı, 
taciz, cinsiyete dayalı ayrımcılık 
gibi ilgilerini çekebilecek eşitlik 
sorunlarının örgütlenme esnasın-
da gündeme gelememesine ne-
den olmaktadır. 121
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Sendika içinde olmayan/olamayan 
kadın birimleri

Dünya deneyimleri sendika içi 
demokrasi sağlamanın ve kadın 
üyelerin aktif olmalarını teşvik 
etmenin en etkili yolunun kadın 
komisyonları ve komitelerini iş-
letmek olduğunu göstermekte-
dir. Oysa kadın üyelik payı yük-
sek olan sendikalar dahil olmak 
üzere sendikaların büyük bir 
kısmında, TÜRK İŞ ve DİSK’te ka-
dın komisyonu veya komitesinin 
mevcut olmadığı görülüyor. Bazı 
sendikalarda ve HAK İŞ’te kadın 
komisyonları kurulmuştur. Ancak 
bunların kurumsallaşamadığı ve 
sendikal yapının yerleşik bir un-
suruna dönüşemediği görülmüş-
tür.  

Sendika içindeki kadın birimleri 
ya kadın bürosu ya da kadın ko-
misyonu şeklinde örgütlenmiştir. 
Bu birimler olumlu etkinlikler ta-
sarlayabilecek ve yürütebilecek 
özelleşmiş kurullar, uzmanlar 
ya da çalışma grupları tarafın-
dan desteklenmemektedir. Bu 
yönüyle mevcut kadın birimle-
ri, sendika içinde idari ve teknik 
yönden oldukça zayıftır. 

Kadın komisyonlarının tüzük 
kuruluşu olması ve üyeleri-
nin seçimle gelmesi önemlidir. 
Ancak sendika içindeki kadın 
birimlerini tüzükle düzenleme 
biçimi, bu birimlerin sendika 
yöneticilerine karşı bir güvence 
getirmekten uzak olduğu görül-
mektedir.
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Kadın birimlerinin merkezi dü-
zeyde yapılandığı, tabanla ilişkisi-
nin çok sınırlı olduğu, ayrı bütçe 
olanağının sağlanmadığı, genel 
olarak faaliyetlerinin belli gün ve 
olaylara özgülendiği görülebil-
mektedir.

Genel olarak ana tüzüğünde ka-
dın komisyonları kurmayı sendi-
kaların görev ve yetkisine dâhil 
eden sendikalarda gönüllülük 
esasına dayanan bir çalışma şek-
linin hâkim olduğu tespit edil-
miştir.  Genellikle atama ile be-
lirlenmiş olan komisyon üyeleri, 
sendikanın farklı birimlerinde ça-
lışan kadınların ikincil bir görevi 
olarak, fiilen yürüttükleri bir alan 
niteliğindedir.

Üst düzey sendika yöneticiliği

Özellikle üye sayısı yüksek olan 
büyük sendikalarda üst düzey 
sendika yöneticiliği,  yüksek güç, 
gelir, prestij ve siyasete yakın ol-
mak gibi önemli getirileri olan bir 
meslek görünümündedir. Bu du-
rum seçim süreçlerinde, genel-
likle erkeklerden oluşan mevcut 
yönetim ile yönetime muhalif 
gruplar arasında, bütün düzeyler-
de kuralsız bir rekabetin yaşan-
masına neden olmaktadır. Çoğu 
zaman sendikacılık işinin eril 
özellikler ile tanımlandığı ve üstü 
örtük bir şekilde sendikacılık işi-
nin kadınlara uygun olmadığı 
algısının yaygın olduğu da düşü-
nüldüğünde, kadınlar için yöneti-
me gelmek fazlasıyla zorlaşmak-

tadır. Çünkü kadının yönetimde 
yer alması sadece ailenin erkek-
lerinin değil, işyeri ve sendika 
düzeyinde kurulmuş olan erkek 
egemen sosyal ağların onayına 
ve ikna edilmesine de bağlıdır. 
Aksi takdirde bu rekabetle baş 
edememektedir. 

Bütün bu tespitler pek çok top-
lumsal ve sendikal engelleri aşıp 
sendika yönetiminde yer alan 
kadınların, daha üst düzey yö-
neticiliğe yükselme beklentisi ve 
talebini, mevcut koşullara uyum-
laştırmasının ve baskılamasının 
en önemli nedenlerini oluştur-
maktadır.

Sendikalar içinde aktif olan sınırlı 
sayıdaki kadın ise, genel olarak 
şube yönetimlerinde amatör yö-
neticilik, işyeri sendika temsilcili-
ği ve delege olmak gibi, sendikal 
politikaların oluşturulması ve uy-
gulanmasında gücü ve yetkisi ol-
mayan,  sendikal hiyerarşinin alt 
basamaklarında yoğunlaşmıştır.

Kota, nispi temsil sistemi gibi 
olumlu ayrımcı uygulamalar 
araştırma kapsamındaki hiçbir 
sendikanın tüzüğüne dahil edil-
memiştir. Kota uygulamasına 
yönetmeliklerinde yer veren 
sendikalarda ise, kota sadece de-
legelik için öngörülmüştür. Mev-
cut durumu değiştirmeyeceği 
gerekçesi ile kotanın tüzükte yer 
alması çoğu görüşmeci (kadın 
sendikacılar dâhil)  tarafından ge-
reksiz bulunmuştur.
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Kadınlara yönelik faaliyetler

Sendikalarda kadınlara yönelik, 
bilinç yükseltmeye,  özgüven 
geliştirmeye, aktif olmalarını sağ-
lamaya dönük, farklılaştırılmış 
eğitim faaliyetleri son derece sı-
nırlıdır. Birkaç sendikada verilen 
toplumsal cinsiyet ve eşitliğine 
ilişkin eğitimler ise formel sendi-
ka eğitimleri içinde sıkıştırılmıştır. 

Sendikalarda genel olarak ka-
dınlara ilişkin bülten, broşür, 
web siteleri ve sendikanın süreli 
yayınlarda belirli günlere özgü 
olarak haber ve bilgiler yer al-
maktadır. Ancak kadın istihda-
mı, kadın-sendika ilişkisi, çalışma 
yaşamında kadınların karşılaştığı 
sorunlar, sendika üyesi olan ve 
olmayan kadın örgütlenmeleri, 
deneyimleri, direnişlerinin görü-
nür kılındığı kadınlara ilişkin sü-
reklilik kazanmış yayın sayısı son 
derece azdır.  

Sendikalardaki semboller, fotoğ-
raflar, afişler,  kadınların sendi-
kal alanda var olup olmadığının 
önemli bir kanıtıdır. Örneğin sen-
dika binalarında ve yayınlarında 
yer alan fotoğraflarda nadiren 
kadınların göründüğü açıların 
kullanıldığı dikkate çekmektedir.

Sendikaların kadınlara özgün ta-
lepleri var mı?

Erkek egemen sendikalarda po-
litikalar erkeklere göre belirlen-
mektedir. Bu nedenle toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini geriletmeyi 
hedefleyen düzenlemeler ve ka-
dınların somut talepleri, sendika-
ların genel talepleri arasında yer 
alamamaktadır. Zaten kadınların 
işyerleri ve bölgelere göre deği-
şen somut sorunlarını ve talep-
lerini belirleyerek, uyuşmazlık 
konusu haline getirecek işyeri ve 
şube düzeyinde bir örgütlenme 
de söz konusu değildir. 
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Sendika yöneticileri, kadın üyele-
rin genel çıkarları ile kendi çıkarla-
rının benzer olduğunu varsaymak-
ta, sıradan üyelerin çıkarlarının 
neler olduğunu belirlemeye yö-
nelik çabaları gereksiz görmekte-
dirler. Dolayısıyla sendikalar için 
kıdem tazminatı,  iş güvencesi, 
taşeronlaştırma, ücretlerin korun-
ması gibi erkek yöneticilere göre 
“ağır ve genel sorunların” karşısın-
da eşitlik sorunları ikincil sorunlar 
olarak kalmaktadır.  Kuşkusuz bu 
durum sendikaların işyerinde be-
lirledikleri uyuşmazlık konularına 
ve toplu sözleşme hükümlerine 
yansımaktadır.  

Sendikalar her düzeyde, ka-
dınların bakım sorumluluğunu 
kendilerinin halletmesini bekle-
mektedir. Nadiren de olsa toplu 
sözleşmelerde yer alan çocuk 
bakım sorumluluğu, toplumsal 
bir sorun olarak değil sadece ka-
dınların sorumluluğu olarak ele 
alınmaktadır. Bu anlayışın kadın-
ların toplumsal ve sendikal konu-
munun değiştirmeksizin, mevcut 
durumun devam etmesine hiz-
met ettiğini düşünmekteyiz. 

İşyerlerinde cinsel taciz hiç ya-
şanmıyormuş gibi, birkaç sendi-
ka dışında neredeyse hiçbir sen-
dika belgesinde bu soruna yer 
verilmediği görülüyor. Bu sorun 
sendikalar tarafından da yeniden 
görünmez kılınıyor. 

Genel olarak değerlendirildiğinde 
işyerinde daha düşük ücretli ve 

vasıfsız işlerde yoğunlaşmaları, 
bakım konusu, cinsel taciz, aile 
rol ve sorumlulukları, kadınların 
yoğun olarak çalıştığı işyerlerin-
de görülen meslek hastalıkları, 
başka bir ifade ile kadınlara özgü 
sorunların toplu sözleşmelerde 
ya hiç ya da çok sınırlı ele alındığı 
görülmektedir. Ancak TGS, Petrol 
İş ve Genel İş’in bazı işyerlerinde 
bağıtlamış oldukları toplu sözleş-
melerde, kadınlara özgü sorun-
ların düzenlenmiş olmasının son 
derece önemli olduğunu düşün-
mekteyiz. 

Sendikalar Ne yapmalı?

Bu sorunun cevabı sendika için-
deki kadınlar tarafından veril-
mektedir. Kadınların yaşadığı 
sorunları dinlemek yerine sorun-
ların erkek tarafından anlatımı, 
yaklaşımı terk edildiğinde ne 
yapmalı sorusunun cevabı kendi-
liğinden ortaya çıkacaktır. Başarılı 
kadın örgütlenme deneyimleri 
ve sendika içindeki kadınların ne 
dediğine bakıldığında şu çözüm 
önerilerinin öne çıktığını görmek-
teyiz;

Sendikalar bildiklerini ve rutinlerini 
değiştirmek durumundadır

Her şeyden önce sendikalar bil-
diklerini ve rutinlerini değiştirmek 
durumundadırlar. Kadın işçilerin 
örgütlenmesinin, işçi sınıfının bü-
tünlüklü mücadelesine bağlı oldu-
ğu bilinmektedir. Ancak kadın işçi 
hareketinin özel talepleri, belirle-
yeceği stratejileri ve bu alandaki 
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çalışmalarının da mevcut sendikal 
hareketin gelişmesine ve güçlen-
mesine katkıda bulunacağını söy-
lemek gerekmektedir.  Bunun için 
erkek işçilerin hâkim olduğu sen-
dikaların, cinsiyet ayrımı gözet-
meyen bir işgücü piyasasının ve 
örgütlenmenin kendilerine sağla-
dığı yararların bilincine varmaları 
gerekmektedir. Bunu sağlayabil-
mek, geleneksel sendikal yapıla-
rın ve erkek egemen kültürünün 
değişmesine bağlıdır. Sendikal 
hareket içinde kadın gruplarının 
güçlenerek kadın sorunlarının 
görünürlüğünü sağlamalarına yö-
nelik mücadeleleri, bu değişimin 
dinamiğini oluşturmaktadır. Sen-
dikal hareket içinde böylesi bir 
talep dile getirilmediği ve bu ta-
lebi gerçekleştirmek için mücade-
le yürütülmediği sürece, mevcut 
sendikal yapı ve kültürün değiş-
mesini beklemek hayalcilik olur. 
Sendikanın kadın politikası, belli 
sürelerde yapılan kurultaylarda 
veya genel kurullarda kadın üye 
ve temsilcilerin tartışarak oluştur-
dukları ilkeler üzerinden oluştu-
rulmalıdır.

Sendikaların tüzüklerinde rastla-
nan cinsiyetçi dil ayıklanmalıdır 

Tüzük ve yönetmelikler yeniden 
gözden geçirilerek toplumsal 
cinsiyete ve eşitliğine, kadın so-
runlarına duyarlı bir şekilde yeni-
den yazılmalıdırlar. Tüzüklerinde 
sendikaların amaç ve hedefleri 
arasında cinsiyet eşitliğine dayalı 
demokrasinin inşası yer almalıdır. 

Bu hedef ve amacın inşası için 
evde ve çalışma hayatının her alı-
nın, örgütlü oldukları işyerlerin-
de, sendikaların iç işleyişlerinde, 
sendika yönetimlerinde, sendika 
faaliyetlerde ve toplu sözleşme-
lerde kadın erkek eşitliğinin esas 
alınacağı ve bunları gerçekleştir-
mek için gereğinin yapılacağı ta-
ahhüt edilmelidir.

Sendikalarının her organında, tüm 
karar mekanizmalarında kadınların 
temsili sağlanmalıdır

Konfederasyon ve bağlı bulu-
nan tüm sendikalarda, sendi-
kanın her organında, tüm karar 
mekanizmalarında, her toplantı, 
sempozyum, kurul, genel kurul, 
çalışma grubu ve delege seçimle-
rinde kadınların temsil edilmesi-
nin sağlanması ve güvence altına 
alınması gerekmektedir. Bu ne-
denle kota, nispi temsil gibi uy-
gulamaların özellikle kadın-erkek 
sendikacılar tarafından ikincil ve 
önemsiz bir mesele olarak kabul 
edilememelidir. 

Özellikle işyerlerinde erkek tem-
silcilerin yanında ayrıca bir kadın 
temsilcisinin yer alması, işyerle-
rinde şikâyetlerin çözümlendi-
ği yer olan disiplin kurullarında 
mutlaka kadınların yer almasının 
sağlanması önemlidir. 

Kadınlara özgü örgütlenme yön-
tem, taktik ve formül geliştirilme-
lidir

Geleneksel olarak işyeri ile sınırlı 
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olan sendikal örgütlenme anla-
yışın yerini, kadını işyeri, ev ve 
mahalle bağlantıları içinde kav-
rayabilen, işyeri ve işkollarındaki 
farklılıkları dikkate alan bir anla-
yışa bırakmalıdır. Bu bağlamda 
örgütlenme yöntem, taktik ve 
formülü, kadın işçilere göre farklı-
laştırılmalıdır. Örgütlenme sırasın-
da aktif kadınlarla kurulan ilişki, 
uzun süreli, kurumsal ve sendikal 
stratejinin bir parçası olma nite-
liğine kavuşturulmalıdır. Yeterli 
sayıda kadın örgütlenme uzmanı 
istihdam edilmelidir.  

Kadın komisyonları etkinleştiril-
melidir

Sendikayı ve sendikal hareketi 
de güçlendirecek olan sendika içi 
kadın yapılarının mutlaka oluştu-
rulması, tüzük ile güvence altına 
alınarak sürekliliğinin sağlanması 

ve kurumsallaştırılması gerek-
mektedir. Sendikanın kurucu he-
defleri, kuralları ve politikalarıyla 
uyumlu çalışması gereken kadın 
yapılarının,  sendikal politika ve 
stratejinin asli bileşenlerinden 
birisi olarak kabul edilmesi, mar-
jinalleştirilmemeleri açısından 
hayati bir öneme sahiptir. Kadın 
komisyonlarının olduğu sendika-
larda, bu birimlere ilişkin tüzük 
düzenlemeleri yeniden ele alın-
malı, mevcut yönetimler karşı-
sında gerçek bir güvenceye ka-
vuşturulmalıdır. 

Komisyon üyelerinin kimlerden 
oluşacağı, nasıl belirleneceği, ça-
lışma usul ve esasları, kararları-
nın niteliği, örgütlenme şeması, 
örgüt içindeki yeri ve diğer birim-
lerle ilişkisi, sorumluluk alanları, 
denetimi ve bütçesi gibi temel 

Özellikle Türki-

ye gibi kadın-

ların güvensiz-

leştirildiği ve 

evlere çekildiği 

toplumlarda 

sendika içindeki 

ve dışındaki 

kadın örgüt-

lenmelerinin,  

dayanışma 

içinde çalışma-

lar yapmaları 

kadın işçilerin 

güçlendirilmesi 

bakımından 

stratejik bir 

öneme sahiptir.
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kuralları gösterecek bir kurallar 
belgesinin-yönetmeliğinin oluş-
turulması gerekmektedir. 

Bir kadın uzmanının da dediği gibi 
oluşturulacak olan kadın komis-
yonlarının sendikalarda çalışan 
uzmanların yönettiği, merkezi bir 
oluşum olmaktan çıkarılmalıdır. 
Bu nedenle bu yapıların işyeri, 
şube, bölge ve merkezi düzeyleri 
içine alan paralel bir kadın örgüt-
lenmesi şeklinde yapılanmalıdır. 

Sendika merkez ve şubeleri bu 
yapıları desteklemelidir, verilecek 
destekler şu şekilde sıralanabilir; 

1. Kadın birimlerinin toplanabil-
mesi için fırsatlar yaratmak,

2. Toplantı ve eylemlerini teşvik 
etmek,

3. Üyelerin bu toplantılara ka-
tılımları için işyerinden izinli 
sayılmaları konusunda işve-
renle gerekli pazarlıkları yü-
rütmek, 

4. Finansal destek ve kaynak 
sağlamak, 

5. Şube yönetiminde bu yapı-
ların temsil edilmesini sağla-
mak,

6. Bu grupların toplantı ve ey-
lemlerini düzenli rapor etme-
lerini sağlamak,  

7. Yerel düzeyde öne çıkan 
aktif kadın işçilerin merkezi 
düzeyde oluşturulmuş olan 
komisyonlarda temsil edil-
mesini teşvik etmek

8. Sendika içinde kadın komis-
yonuna ve yürütmesine, uz-
manlık düzeyinde teknik ve 
idari yönden destek verecek 
kadın büro ve daireleri oluş-
turulmalıdır.

Kadın yapılarının, sendika önce-
likleri ve amaçlarına uygun olma-
sı için  her seviyede çalışmalarının 
raporlanması ve sendika yöneti-
minin düzenli gözden geçirmeleri 
gibi süreçler işletilmelidir.   Mer-
kezi düzeyden şubelere doğru 
etkin bir bilgi akışı, sendikanın 
öncelikleri ve hedeflerinin en alt 
seviyeye nüfuz etmesinin etkin 
bir yönetimidir. Ayrıca merkezi 
düzeydeki komisyonlara yerel-
den en güncel bilgilerin ulaşma-
sı kısa sürede gerçekleşmiş olur. 
Söz konusu yapılar teknik, idari, 
bilgi, yayın, eğitim ve denetime 
açık, kendi inisiyatiflerinde kul-
lanabilecekleri ayrı bir bütçe ile 
desteklenmesi ile etkin olabilir.

Kadınlara özgü eğitimler

Kadın işçilerin özgüvenlerini ar-
tıracak, güçlendirici, daha az for-
mel olan eğitimlerin yapılması 
hemen hemen tüm kadın sendi-
kacıların üzerinde uzlaştığı öne-
rilerden birisi olmuştur. DİSK’in 
kadın sendika okulu kurma planı 
dikkate değerdir ve gerçekleş-
mesi sağlanmalıdır. 

Sendikalarda dil, söylem, fotoğraf 
ve semboller kadınları görünür 
kılacak bir açıyla yeniden değer-
lendirilmelidir. 
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Sonuç olarak

Sendikadaki kadınlar, erkek yö-
neticilerin kadınların işyerlerin-
de ve sendikalarda uğradıkları 
ayrımcılık ve sorunların farkına 
varmalarını beklememelidir. Bu 
uzun sürebilir. Bu nedenle sen-
dika tüzük değişikliklerinde, top-
lu iş sözleşmelerinde kadınların 
özgül sorunlarına ilişkin sınırlı da 
olsa yapılan düzenlemelerin kü-
çümsenmemesi,  görünür kılın-
ması,  yaygınlaştırılması son de-
rece önemlidir. 

Özellikle Türkiye gibi kadınların 
güvensizleştirildiği ve evlere çe-
kildiği toplumlarda sendika için-
deki ve dışındaki kadın örgüt-
lenmelerinin,  dayanışma içinde 
çalışmalar yapmaları kadın işçi-
lerin güçlendirilmesi bakımından 
stratejik bir öneme sahip olduğu 
söylenmelidir. 

SONNOTLAR

(1) Nitel araştırma yönteminin benimsendiği 
söz konusu araştırma kapsamında 15 erkek 
ve 1 Kadın sendika merkez yöneticisi, 6 kadın 
amatör şube yöneticisi, 2 kadın şube başkanı, 
7 kadın işyeri sendika temsilcisi,  2’si erkek 
olmak üzere 16 uzman,  toplam 47 kişi ile 
derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında görüşülen sendika merkez 
yöneticilerinin üçü aynı zamanda TÜRK İŞ, 
DİSK ve HAK İŞ’in merkez yöneticileridir. 
Bütün sendikaların merkez yönetiminden bir 
kişi ile görüşülmüştür. Araştırma kapsamına 
dâhil edilen sendika ve konfederasyonlar 
TÜRK İŞ, DİSK, HAK İŞ, Türk Metal İş, Petrol İş, 
TÜMTİS, Deri İş, KOOP İŞ, Tek Gıda İş, Tarım 
İş, TEKSİF, Toleyis,  Birleşik Metal İş, Genel 
İş, Dev Sağlık İş, Sosyal İş ve Öz Gıda İş’tir. 
Araştırma kapsamına alınan bu sendikalar 
kadın istihdamının görece yüksek olduğu 
işkollarında örgütlü sendikalardır. Ancak erkek 
ağırlıklı üye profiline sahip olmasına rağmen, 

kadın birimi mevcut olan veya tüzüğünde 
ve toplu iş sözleşmelerinde kadın üyelere 
yönelik bazı düzenlemelere yer veren 
sendikalar da dahil edilmiştir. Araştırmada veri 
toplamak üzere, derinlemesine görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmelere ek olarak doküman 
incelemesine de yer verilmiştir. Sendikaların 
ulaşabilen tüzük, genel kurul çalışma 
raporu ve kararları, sendika başkanlarının 
çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalar 
değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Ayrıca 
toplu sözleşme örnekleri incelenmiştir. Söz 
konusu araştırmanın geniş kapsamlı bulguları 
ve yorumlar için bkz. Betül Urhan, Sendikasız 
Kadınlar Kadınsız Sendikalar, KADAV, İstanbul, 
2014.

(2) Kuşkusuz istihdam edilenlerin içinde 
ücretli kadınların payı arttıkça, sendikaların 
potansiyel kadın üye tabanı genişler. Kadınların 
istihdam oranı 2005 yılında %20,7’den 2015 
yılında %27,5’e yükselmiştir. İstihdam oranı 
erkeklere (%64,6)  göre oldukça düşük 
olmasına rağmen, kadınların istihdam 
statülerinde meydana gelen bu değişim, bir 
işçileşme sürecinde olduklarının önemli bir 
göstergesidir.  2005 yılında 2.468 bin olan 
ücretli veya maaşlı kadın sayısı 2.733 bin kişi 
artarak 2015 yılında 5.200 bin kişiye ulaşmıştır. 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=21576 Bu artışın önemli bir oranının 
özellikle hizmet sektöründe, insan sağlığı 
ve sosyal hizmetler,  idari destek ve hizmet 
faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret gibi 
güvencesiz, sendikalaşma olanağının düşük, 
sendikalaşma eğiliminin zayıf olduğu, küçük 
işyerlerinde gerçekleştiği söylenmelidir. 
Sendikaların geleneksel örgütlenme alanının 
oluşturan sanayi sektöründe kadın istihdam 
oranı ya değişmemiş ya da azalmıştır. 2005 
yılında sanayide kadın istihdamı 850 binden 
2015 yılında 1.244 bine yükselmiştir. Sanayi 
sektöründe istihdam edilen kadınların oranı 
%16,4’ten %15,4’e düşmüştür. Aynı yıllar için 
hizmet sektöründe istihdam edilen kadınların 
oranı %37’den %54’e yükselmiştir.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21576
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21576


“Benden sonra tufan”, her kapitalistin 
ve bütün kapitalist ulusların parolasıdır. 
Demek ki sermaye, toplumun koyduğu 
zorunluluklar olmaksızın işçinin sağlığı-
na karşı da yaşayacağı ömrün uzunluğu-
na karşı da vurdumduymazdır. Maddi ve 
manevi yozlaşmaya, erken ölüme, aşırı 
çalışma işkencesi konusundaki feryatlara 
şu karşılığı verir: Bizim kârlarımızı artırdığı 
için bunlara üzülmek mi gerekir?” (Marx, 
Kapital, Cilt I).

“İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin temel 
ilkelerimizi toplu sözleşmelere koyup ge-
rektiğinde yalnızca bu istemler için grev 
yapmak zorundayız. İşçi sağlığı mücade-
lesi, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelemizin bir parçasıdır” (DİSK, Daha 
Fazla Kan, Daha Fazla Kar Broşürü, 1978).

Taşeron Çalışma, Güvencesizlik ve Birikim

Küreselleşme sürecinin derinleştirdiği bi-
rikim ve rekabet zemini, tüm dünyada 
örgütsel, toplumsal ve ekonomik süreç-
leri parçalayıp yeniden kurgularken si-
yasal ve hukuksal düzenlemeleri de bu 
gelişmelere uygun hale getiriyor. Tekno-
lojik gelişmelerin koşulladığı yatırımlar 
baş döndürücü bir hızla artarken üretim 
süreçlerinde yer alan işçilerin çalışma 
ritimleri daha fazla değer yaratmak uğ-
runa tükenme noktasına doğru sürükle-
niyor.

Üretim süreçlerinin parçalanması, sen-
dikasızlaştırma, taşeronlaştırma, kısaca 
örgütsüzleştirme politikaları yanında 

TAŞERON VE 
GÜVENCESİZLİK 
KISKACINDA

İŞÇİ SAĞLIĞI-
İŞ GÜVENLİĞİ 
VE SENDİKAL 
GÖREVLER 

TEVFİK GÜNEŞ

Sendikal-siyasal alan ilişkisini, özgürlük, demokrasi ve 
iktidar sorunsalıyla ilişkilendirebilen bir sendikal anlayışın 

yokluğu, başta sendikal sorunlar olmak üzere işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında da etkisiz bir tutumun 

sürdürülmesine neden oluyor.



hukuksal mevzuatın çerçevesi 
de denetim ve yaptırımları es-
nekleştiriyor ve belirsizleştiriyor. 
Sermaye için bunlar da yetmiyor, 
her türlü güvenlik ve güvence-
lerden yoksun kayıt dışı işçilik 
ve çocuk çalıştırma toplumsal ve 
ekonomik yaşamın “kaçınılmaz”  
unsurları haline getiriliyor.

Bu süreçte sendikal hareket, si-
yasal, ideolojik ve örgütsel fark-
lılıkların yarattığı parçalı, iktidarın 
uygulamalarıyla sorunu olma-
yan, uyumlu ve sosyal diyalogcu 
özelliğinin yanında niceliksel so-
runlarla da malul bir görüntüyü 
bize sunuyor. 1986 yılında %23 
düzeyinde olan sendikalaşma 
oranı 2012 de %6’lar seviyesin-
de. Bu tablo, devasa, örgütsüz ve 
yoksul bir çalışan kitlesinin var-
lığına işaret ediyor. Mevcut sen-
dikal yapıların gelenekselliği ve 
taşıdığı zaaflar göz önüne alındı-
ğında bu kitlenin örgütlenmesine 
dönük çabaların nerdeyse hiç ol-
madığını belirtmeden geçemeyiz. 
Giderek taşeron çalıştırmanın ve 
güvencesizliğin temel üretim bi-
çimini aldığı, örgütsüzlüğün her 
alanda dayatıldığı bir süreçte 
geleneksel sendikal yapılar ken-
di pozisyonlarını koruma çabası 
içinde görünüyor.

Sendikal-siyasal alan ilişkisini, 
özgürlük, demokrasi ve iktidar 
sorunsalıyla ilişkilendirebilen bir 
sendikal anlayışın yokluğu, baş-
ta sendikal sorunlar olmak üzere 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanın-

da da etkisiz bir tutumun sürdü-
rülmesine neden oluyor.

Genel sınıf hareketi, özelde sen-
dikal hareketin bu yetersizliği, 
sendikal yapıları kendi başına 
bırakıyor, politika üretme, ör-
gütlenme ve mücadele pratikleri 
geliştirme çabasında kendiliğin-
dencilikle yoğrulmuş bürokratik 
yapıların devamını sağlıyor.

Şunu iyice anlamak gerekiyor, 
ülkede sermaye birikim rejimi 
artık taşeron ve güvencesizlik 
üzerinde yükseliyor. Sermayenin 
ve devletin temel tercihi olarak 
karşımıza çıkan bu birikim rejimi; 
sendikal hakların genişletilmesi-
ni,  işçi sağlığı ve iş güvenliğinde 
kamusal bir anlayışın yerleştiril-
mesini,  kıdem tazminatı hakkı-
nın korunmasını,  asgari ücretin 
yaşamın gereklerine uygun dü-
zeye çıkarılmasını, çalışma ortam 
ve koşullarının insana yakışır bi-
çimde düzenlemesini, güvenceli 
çalışmayı reddeden bir rejimdir.

Sendikal örgütlenmenin işçi sağ-
lığı iş güvenliği alanındaki tutum 
alışı da mevcut sorunlarından 
ayrı düşünülemez. Soruna en 
azından “insan onuruna yaraşır 
iş” anlayışıyla bakabilme reflek-
sinden büyük ölçüde uzak bir 
tutum sergilendiğini ne yazık ki 
önemle belirtmek gerekiyor. Kimi 
zaman yakınma ve diğer aktör-
lerden beklenti içinde olunması, 
kimi zaman TİS süreçlerinde sa-
dece yasaların öngördüğüne atıf- 131



ta bulunulması; çoğu zaman ise 
alana ilişkin araçlar, yöntemler 
ve müdahil olma inisiyatifinin alı-
namaması ve bütünlükten yok-
sun, parçalı, sürekliliği olmayan 
yaklaşımların kalıcılığı durumun 
çerçevesini çiziyor. 

İSG Alanında Mevcut Duruma Kısa 
Bir Bakış

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanın-
da 2004 yılında ILO’nun 155 ve 
161 Sayılı Sözleşmelerinin Mec-
liste kabul edilmesiyle birlikte, 
temel içeriğini 89/391 sayılı EEC 
Çerçeve Direktifinin oluşturduğu 
yasa, alt mevzuat düzenlemeleri 
ve kurumsal yapı dönüşümleri ile 
tartışmalar yaşanmaya başlan-
dı. 2005-2012 yılları arasında bu 
yasa ve alt mevzuat tartışmaları, 
alana damgasını vurdu. 

• 2012 Haziranında 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 
tarafların ortak kabulü olma-
dan 7 yıl aradan sonra kabul 

edilerek kademeli olarak uy-
gulanmaya başladı.

• 8 Ekim 2013 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanarak ka-
bul edilen ILO’nun 187 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliğini Ge-
liştirme Çerçeve Sözleşmesi 
(2006), 16 Ocak 2015 tarihin-
de yürürlüğe girdi. 

• Türkiye, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği alanı açısından en 
problemli iki alan olan ve 
kitlesel ölümlerin sıkça ya-
şandığı inşaat ve madencilik 
sektörlerinde ILO’nun 167 sa-
yılı  İnşaat İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik sözleşmesini 29.11. 
2014 tarihinde, 176 Sayılı “Ma-
denlerde Sağlık ve Güvenlik 
Sözleşmesi”ni 12.12.2014 ta-
rihinde nihayet kabul etti.

ILO’nun küresel ölçekte vermiş ol-
duğu verilere göre, her yıl ortala-
ma olarak işle ilgili 250-300 milyon 
kaza ve 160 milyon meslek has-132
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talığı sonucu, 3.2 milyondan fazla 
çalışan hayatını kaybetmektedir. 
Küresel ölçekte 2000li yılların ba-
şında ölümlü iş kazaları 2 milyon 
düzeyinde seyrederken, son dö-
nemde %50’nin üzerinde bir artış-
tan söz etmek mümkündür. 

Ülkemiz açısından duruma ba-
kıldığında, mevzuat ve kurumsal 
değişikliklere rağmen, ölümlü iş 
kazaları, kalıcı iş göremezlikler, 
meslek hastalıkları tablosu daha 
da kötüleşmektedir. 2004-2012 
dönemine bakıldığında, yani 155 
ve 161 sayılı ILO sözleşmeleri-
nin mecliste kabul edilmesinden 
6331 sayılı yasanın çıkışına kadar, 
her yıl ortalama 1316 çalışan ya-
şamını yitirmiştir. 6331 sayılı ya-
sanın 2012’de kabulünden 2 yıl 
sonra ise bu ortalama yıllık 1377 
sayısına ulaşmıştır.

155 ve 161 sayılı ILO sözleşmeleri-
nin 2004 yılında kabulünden 2012 
yılında 6331 sayılı İSG yasasının 
kabul edilmesine kadar geçen sü-
rede iş kazası sayısı her yıl ortala-
ma 75.000-85.000 aralığında sey-
retmektedir. Ancak bu veriler TUİK 
verileriyle örtüşmemekte, aradaki 
fark neredeyse 10 kata ulaşmak-
tadır2. Bu istatistiki uyumsuzluk, 
kayda girmeyen veriler, ülkedeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunla-
rının buzdağının görünmeyen kıs-
mı ile ilgili fikir vermektedir.

Meslek hastalıkları tanısı koyma 
ise 2000-2013 yıllık ortalama 550 
civarında seyretmektedir. Zaten 

üç dönemdir kabul edilen Ulusal 
Politika Belgeleri ve Eylem plan-
larına bakıldığında meslek hasta-
lıkları tanısı koyma sayılarının art-
tırılmasına dönük hedefler sürekli 
olarak bir sonraki belge ve eylem 
planına aktarılarak başarısızlık 
açıkça kabul edilmiş olmaktadır.

Ülkemiz, ILO’nun kabul edilmiş 
standartlarının da çok uzağında 
olduğu gibi, meslek hastalığı va-
kası nerdeyse hiç yaşanmıyormuş 
gibi bir tabloyla da karşı karşıya-
yız. ILO tahminlerine göre çalışan-
ların binde 4’ü ile binde 12’si ara-
sında meslek hastalıkları vakası 
tanısının konması gerekmektedir.

Diğer yandan, kamu eliyle yü-
rütülen iş teftişi uygulamalarına 
bakıldığında 2013 yılı Bakanlık 
verileri şöyledir; toplam 1050 iş 
müfettişinin 460’ı sosyal, 590’ı 
teknik müfettiştir. ILO müfettiş 
başına düşen aktif çalışan işçi sa-
yıları konusunda şu oranları ye-
terli görmektedir: Sanayileşmiş 
ülkelerde 10.000, sanayileşmekte 
olan ülkelerde 15.000, geçiş eko-
nomilerinde 20.000 ve azgelişmiş 
ekonomilerde 40.000. Bu oran 
bizde müfettiş başına 17.000 ak-
tif çalışana denk gelmektedir. Bu 
nedenle, denetimler ve yaptırım-
lar caydırıcı olmaktan uzaktır.

OSGB’lerin (Ortak Sağlık ve Gü-
venlik Birimleri) sayıları ve hizmet 
verme biçimleri ise işçi sağlığı ve 
iş güvenliği uygulamalarını iyileş-
tirecek bir niteliğe sahip değildir. 133
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Aksine, birçoğu istihdam, ücret 
ve hizmet anlayışları bakımından 
hiçbir etik ve normatif kurala ri-
ayet etmeme eğilimindedir. Bu 
durum, işverenlerin istedikleri 
biçimde İSG kuralları koymaları-
nın önünü açtığı gibi, hizmetlerini 
gerçekten iyi yapanları da mağ-
dur etmektedir. 

Sendikal Alanın İSG Görevleri ya 
da Sonuç Üzerine

Yukarda analiz edilen konuların 
ortaya koyduğu gerçek şudur: 
Taşeron, esnek ve güvencesiz 
üretim yapısı, sermaye sınıfı için 
aşırı birikime zemin oluşturmak-
ta, sendikal yapılanmanın gücü-
nü sürekli zayıflatmakta ve ser-
mayenin işçi sağlığı iş güvenliği 
alanını bir maliyet unsuru olarak 
ele alarak iş cinayetlerine karşı 
hayırhah bir tutum sergilemesine 
yol açmaktadır. Karlar büyürken, 
sendikal alan daralıyor, iş cina-
yetleri de katlanarak artıyorsa, 
emek ve sermaye arasındaki ça-
tışma ve çelişki bir o kadar de-
rinleşiyor demektir. Önemli olan 
bu çatışmayı ve çelişkiyi emek 
lehine çevirecek güçlü bir sendi-
kal hareketi yeniden nasıl ayağa 
kaldıracağımızdır.

Cendereye ve cebire dayalı ta-
şeron ve güvencesizlik temelli 
kalkınma modelinde, etkisiz ve 
giderek zayıflayan bir sendikal 
hareketin, saldırının büyüklüğü 
karşısında direnebilmesi, kendini 
tahkim etmesi ve geliştirebilmesi 

için; parçalı yapıdan kurtulmuş, 
kendini yeni, genç bir emekçi 
kitlesi üzerinden var eden yu-
karıda değilse bile, emekçi kitle 
tabanında ortak sorunların ortak 
çözümü için çalışan, mücadele 
eden ve örgütsel araçlarını bu 
nesnellik üzerinden yaratan bir 
amaçlar manzumesine sahip ol-
ması gerekir.

Bunu başarabilmek için sendi-
kal örgütlenmelerin işçi sınıfının 
taleplerini doğru bir yaklaşımla 
özgürlük ve demokrasi mücade-
lesinin içine taşıyabilecek örgüt-
lenme kanallarını yaratması ge-
rekmektedir. Bu elzemdir, çünkü 
gerici, sağ ve muhafazakâr bir si-
yasal ve ideolojik hegemonyanın 
etkisi altında bulunan kitlelerin 
düşünüş biçimlerinin değiştiril-
mesi, onların sermaye iktidarının 
temel politikalarının destekleyi-
cisi olmaktan çıkarılmasına ve 
bir sınıf olarak kendi çıkarları-
nın peşinden gitmesinin önünün 
açılmasına bağlıdır. Bu aynı za-
manda toplumsal ve ekonomik 
yapıda farklı sorunlar için mü-
cadele eden kesimlerin daha da 
güçlenmesinin emekçi sınıflarla 
etkin bir birlikteliğin de önünü 
açacaktır.

Bunun ülkemizde potansiyelleri 
vardır. Sermayenin ve AKP iktida-
rının değişik alanlarda gerçekleş-
tirdiği saldırılar (HES’ler, nükleer 
santraller, kadınlar, sanatçılar, 
çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, 
çevre vb.)  çok uzak olmayan bir 134
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gelecekte kendisine oy veren, 
destekleyen kitlelerde ciddi yarıl-
malara neden olacaktır. 

Sendikal örgütlenme ve müca-
dele açısından yukarıdaki sorun-
ların yanı sıra taşeron ve güven-
cesizlik temelli üretim yapısının 
yarattığı etkiler, kendini kitlesel 
iş cinayetleri boyutunda göster-
meye başlamıştır ve gelecekte 
çok daha ağır travmaların ya-
şanmasına neden olacaktır. Be-
lirli sektörlerde, örneğin maden, 
enerji ve sağlıkta nüve biçiminde 
de olsa işçi sağlığı ve iş güvenliği 
açısından ortaya konan talepler 
ve mücadele tarzı gelecek açı-
sından umut vaat etmektedir. 
Burada temel sorun, İSG alanını 
diğer temel mücadele alanları 
gibi ele almak ve hatta sağlık ve 
güvenliği bütün hakların başına 
koyabilecek bir sendikal politi-
kanın hayata geçirilmesine dair 
bilinçli bir değişikliğin yerleşme-
sini sağlayacak adımlar atmak-
tır. Teknik bilgi, donanım ve İSG 
bilinciyle, hem genel olarak İSG 
alanında politika ve uygulama 
araçları, hem de sektörel bazda 
etkin müdahale mekanizmaları 
ve alternatif İSG yaklaşımları ya-
ratılabilme imkânları mevcuttur.  

Kamusal bir işçi sağlığı ve iş gü-
venliği yaratmak için sendikalar 
açısından bütünsel bir işçi sağlığı 
ve iş güvenliği sistemine ihtiyaç 
vardır. Bunun için, mevzuat ya-
pış süreçlerinden TİS’lere; üstte 
oluşturulmuş diyalog mekaniz-

malarından işletmelerdeki İSG 

birimlerine kadar etkin davranış 

zorunluluktur. 

Özgür ve demokratik bir sendikal 

örgütlenmenin önünü açmaktan 

uzak 6356 sayılı Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

ortadan kaldırılması ve özgür-

lükçü ve katılımcı bir demokratik 

düzenleme için ciddi bir savaşım 

yaşama geçirilmelidir. İş sağlığı 

ve güvenliği önlemlerinin uygu-

lamada denetlenebilmesinin tek 

yolu, sendikalar eliyle demokra-

tik denetim sistemlerinin oluş-

turulmasıdır. Yukarıda oluşturul-

muş politikaların aşağıda vücut 

bulabilmesi sendikal mekaniz-

maların işletme/işyeri düzeyinde 

müdahil olmasıyla olanaklıdır.

Çökmüş bir İSG sisteminde top-

lum sağlığı ve refahı söz konu-

su olamaz. Sağlık, güvenlik ve 

çevreyle ilgili özerk-demokratik 

bir kurumsal yapının sendikalar, 

meslek oda ve birlikleri ve üni-

versitelerin içinde yer aldığı ku-

rumsal bir yapı tarafından hayata 

geçirilmesinin olanaklarını yara-

tacak ısrarcı, kararlı bir mücadele 

anlayışının yerleştirilmesi ertele-

nemez önemdedir.

SONNOTLAR

(1) DİSK, Daha Fazla Kar, Daha Fazla Kan, Yay.
No.31, İstanbul, 1979, s.127.

(2) DİSK-AR, İş Cinayetleri Raporu, Disk-Ar Sayı 
3, 2014, s.72. 135



Yaklaşık iki yıl önce, “Toplumsal Çatışma 
ve Dayanışma Hattında Alternatif Bir İle-
tişim Modeline Doğru” başlıklı bir proje 
kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve 
İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Hatay, Gazi-
antep, Antalya illerinde tekstil, petrokim-
ya, metal, gıda, inşaat işkollarında işçiler-
le yapılan görüşmelerin başlıklarından 
bir tanesi, projenin başlığının da içerdiği 
“çatışma” konusuydu. Çatışma deneyimi-
nin ilişkilendirildiği kavramlardan bazıları 
da ayrımcılık ve milliyetçilik oldu. Çatış-
manın, ayrımcılığın ve milliyetçiliğin farklı 
düzlemlerde –çalışma alanı, aile, mahal-
le, kent yaşamı- nasıl ve ne gibi farklarla 
yaşandığına dair çıkarımlar yapılmasını 
sağlayacak sorular soruldu. Çalışma haya-
tında ayrımcılığın tezahür ediş biçimleri, 
milliyetçiliğin tanımlanma ve algılanma 
yolları ve bütün bunların, işçi sınıfının va-
roluş biçimlerine etkilerini aydınlatacak 
sorular da derinlemesine mülakatlarda 
geniş yer ayrılan sorulardı. Bu yazıda, 
sözü edilen görüşmelerde toplanan veri-
ler yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Kapitalizm, Etnisite ve/veya Irkçılık

Immanuel Wallerstein, “Kapitalizmin İde-
olojik Gerilimleri: Irkçılık ve Cinsiyetçilik 
Karşısında Evrenselcilik” başlıklı makale-
sinde ırkçılığın kapitalizm için neden ya-
rarlı olduğunu şöyle anlatır1: 

İŞÇİ SINIFI, 
MİLLİYETÇİLİK, 
AYRIMCILIK 

Farklılık üzerine kurulan ayrımcılık- 
milliyetçilik politikaları, emek alanına  

-ekonomik, örgütsel, mekânsal- her türlü 
müdahaleyi mümkün kılan ve özellikle de 

bu amaç için kullanılan politikalardır.

ASLI GÜNEŞ



“Yayılan bir kapitalist sistemin 
(ki ömrünün yarısında yaptığı da 
budur) bulabildiği bütün emek 
gücüne ihtiyacı vardır, çünkü 
daha çok sermayenin üretilmesi-
ni, paraya çevrilmesini ve birikti-
rilmesini sağlayan malları üreten 
bu emektir. Sistem dışına atmak 
anlamsızdır. Fakat eğer serma-
ye birikimini en üste çıkarmak 
istiyorsa, aynı zamanda üre-
tim maliyetlerini (bu yüzden de 
emek gücü maliyetlerini) en aza 
indirmek ve siyasal rahatsızlığın 
maliyetlerini en aza indirmek (bu 
yüzden de emek gücünün protes-
tolarını –saf dışı etmemek, çünkü 
bu yapılamaz- en aza indirmek) 
gereklidir. Irkçılık işte bu hedefleri 
bir araya getiren sihirli formüldür” 
(Wallerstein, 2007, s. 46).

Kapitalizmin yapısal krizlerini 
aşmaya çalışmanın en önemli 
araçlarından biridir ırkçılık. Neo-
liberalizmin tüm dünyayı soktu-
ğu yeni yörüngede, ırkçılık ya da 
etnisite politikalarına daha çok 
ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

Neo-liberalizm, işçiler aleyhine 
sert politikalarını sürdürebilmek, 
işçi örgütlerini yok etmek ya da 
güçsüzleştirmek, yalnızca çalışma 
hayatını değil işçilerin mahalle ve 
kentteki varoluşlarını da kurgula-
mak için, sınıf çıkarları etrafında 
birleşecek kitleleri farklılaştırma 
yoluna gitmiştir. “Kültür”ün ayırt 
edici bir öğe olarak vurgulan-
ması, sınıfsal çatışmanın yerini 
kültürel farklılığın alması, sınıfı 
kendi içerisinde homojenleşmek-
ten alıkoyan farklılık teorilerinin 
hayatın her alanını açıklayacak 
kapsayıcılıkta görülmesi, aslında 
Wallerstein’ın tarif ettiği tablo-
nun bir parçasıdır.  

Farklılaştırma Kültür

Her kültürün biricik, değerli, taklit 
edilemeyen ve paylaşılamayan 
bir nitelikte olduğu ve her kül-
türün katışmazlık, değişmezlik 137
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ilkesiyle şekillendiği yönündeki 
olumlu içerik, çatışma karşıtı gibi 
görünse de, kültürleri birbirlerin-
den tamamen bağımsız adacıklar 
olarak konumlandırarak kamusal 
alanda gerçekleşebilecek bütün 
etkileşimleri engeller. Ayrıca, 
farklılığa yüklenen bu olumlu 
içerik aslında “sınıf” gibi bir ka-
tegori tanımlamanın önünde de 
engeller oluşturmaktadır. Sınıf 
içerisinde oluşabilecek tüm bağ-
lar, farklılık teorisiyle hemen yok 
edilebilmekte, en önemlisi de be-
lirli durumların nedensel olarak 
açıklanmasında ekonomi, üretim 
ilişkileri vb. unsurlar tümüyle et-
kisiz  hale getirilip kültür, eğitim, 
yetişme tarzı, bölgesel farklar 
gibi etkenler, nedensellik ilişkisi-
nin tam ortasına oturtulmakta-
dır. Böylece, örneğin yoksulluk 
bile eğitimsizlik ya da coğrafi 
nedenlerle açıklanabilir hale ge-
tirilerek, değil sınıfsal çatışmanın, 
gelir adaletsizliğinin dahi görünür 
olması engellenmektedir. 

İşçi sınıfının kendi içinde tabaka-
laşması

Derinlemesine mülakatlarda da, 
en dikkat çeken konulardan biri 
işçilerin kendilerini konumlan-
dırma biçimleridir. Mesela, işçi 
oluşlarını “okuyamamak”la açık-
layanlar ya da kentli olmamak 
gibi durumları belirleyici neden 
olarak öne sürenler çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Hatta üretim 
alanındaki adaletsizliklerin üstü-
nü örten yorumlar yapılmakta, 

“ama o eğitimli ve kentli, onun 
parası var; ben bunların hiçbirine 
sahip değilim” şeklinde özetlene-
bilecek bir bakış açısı, işçi sınıfı 
içerisindeki tabakalaşmayı gös-
termektedir. 

Derinlemesine mülakatlarda üre-
tim sürecinde sınıfın kendi içe-
risindeki tabakalaşmanın izleri 
görülmektedir. Görüşülen işçiler-
den bir kısmı, beyaz yakalıların 
kendileriyle iletişim kurmadık-
larından, selamlaşmadıklarından 
yakınmışlardır. Bursa’da bir işçi, 
kendisiyle beyaz yakalılar ve 
hatta taşeron işçileri arasında bir 
sınıf farkı olduğunu belirtmiştir: 

“Ha, dışlanma şöyle oluyor. Mavi 
yaka ile beyaz yaka arasında 
mesela. Yemeğe çıkarız, bizim 
masamız orada olmaz, arka ma-
saya otururuz. Hatta bu, şeyde 
bile fark ediliyor mesela. Yemek 
verilirken, memur belli, işçi belli 
sonuçta. Ona verilen yemek tor-
pilli gider. Mavi yaka var, beyaz 
yaka var. Onların ikisinin arasında 
sınıf ayrımı var mı, var. Ama bir 
de taşeronlar var. Onlar hepten 
altta yürüyor bu sefer... Mesela 
taşeron olarak geliyor oraya as-
gari ücretle. Çok şık giyiniyor me-
sela bayan... “Taşeronun giydiği 
kıyafete bak!” Öyle, çok saçma 
sapan... oluyor işte.” 

Üretim alanındaki farklılaştırmanın 
en görünen biçimi, iş üniformala-
rının, yemek ve çay molalarında 
bir araya gelinen mekânların ayrıl-
masıdır. Kadrolu işçi, “kendisinden 
olmayanı”; mesela taşeronu, üni-
formasından ve yediği yemekten 
ayırt etmektedir. Ücretlerin farklı-138



laşması, sosyal güvencelerde eşit-
sizlik ve benzeri gibi konular daha 
sonra dillendirilmektedir. 

Kendilerine tahakküm/baskı kav-
ramlarının sorulduğu birçok işçi-
nin, bu kavramları ustabaşı, amir 
gibi ast-üst ilişkisinde birinci de-
recede muhataplarıyla ya da da-
ha genel anlamda beyaz yakalı-
larla ilişkilendirmektedir. Sınıfsal 
ayrışma işçi sınıfının içine hapse-
dilerek, çalışma hayatının örgüt-
lenmesi açısından çok önemli bir 
strateji kurulmuştur.  

Adana’da tekstil sektöründe çalı-
şan ve uzun yıllar sendikal örgüt-
lenmede yer almış eski kuşak bir 
işçi, kimlik çatışmalarının örgüt-
lenmeye etkisini oldukça somut 
örneklerle anlatmaktadır: 

Diyelim ki Türk işçilerden, bir Ko-
zanlı olabilir veya Türk olanlar, 
ben onlarla ikili görüşüyorum. 
Onların yanına gidiyorum diyor 
ki, onlar PKK’lı onlarla görüşmem 
diyor. Ama tabii sizin anlatacağı-
nız şeyler önemli, sizin vereceği-
niz şeyler. Sermayenin karşısında, 
patronun karşısında işçinin Tür-
künün, Kürdünün farkı olmadığı-
nı, sömürüye karşı ortak bir mü-
cadele edilmesi gerektiğini şey 
yapıldığı zaman da, insanlar bir 
araya gelmekte şey yapmıyor. Şu 
anda mesela buradaki arkadaşla-
rımız Arap, öbürü Kürt var, Türk 
var. Yani sorun anlatıldığında, üst 
şeyi yok aslında önyargıları çok 
çabuk kırılabilecek bir şey. 

Yaşam biçimi

Beyaz yakalıların mavi yakalılara, 
mavi yakalıların taşeronlara bakı-
şı aslında “yaşam tarzı” karşılaş-

tırmasından doğmaktadır. Yaşam 
tarzları üzerinden yapılan ayrım-
cılık, bir bakıma sınıfsal çatışma-
nın burjuvaziyle değil, aynı sını-
fın üyeleri arasında yaşanmasını 
sağlamak gibi can alıcı bir hizmet 
de görmektedir.  

“Yaşam biçimi” farklılaşması yal-
nızca üretimi değil, tüketimi de 
kapsamaktadır. Diğerlerine ben-
zemenin tüketerek mümkün 
olabileceğini empoze eden görüş, 
işçileri tüketim yoluyla “yaşam 
tarzı” yarışına sokmaktadır.  İşçi-
lerin bir kısmı şehirde yaşamak, 
çocuklarını orada büyütebilmek 
için, uzun yollar kat ederek işe 
gitmeyi göze aldıklarını belirtmiş-
lerdir. Hatta işçilerden biri, “Karşı-
yaka kültürü”nü tercih ettiği için 
orada yaşadığını dile getirmiştir. 

Yaşam biçimlerinin karşılaştırıl-
ması, kimi zaman etnik ayrımcı-
lığı da perdeleyen bir durum hali-
ne gelmektedir. Bir başka deyişle, 
toplumsal hayatta farklı etnik ya 
da dinsel kimliklere duyulan tep-
ki, yaşam biçimi üzerinden dile 
getirildiğinde herkes tarafından 
kabul edilebilir bir forma dönüş-
türülmüş olmaktadır. 

Görüşmelerde “ayrımcılık”, “mil-
liyetçilik” konularında görüşleri 
sorulan işçilerden çok büyük bir 
kısmının, bu soruya kabul edile-
bilir sınırların içinde kalarak, bir 
başka deyişle, politik doğrucu-
luk ekseninde cevap vermeleri 
ve başkalarına uyguladıkları ay- 139
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rımcılığı etnik kimlik üzerinden 
değil de, yaşam tarzı ve davranış 
biçimleri üzerinden açıklamaları 
dikkat çekicidir. Örneğin, Kürt bir 
işçiye duyulan tepkinin, söz ko-
nusu işçinin davranışları vs. üze-
rinden açıklanması gibi. 

Bir başka örnekte, İzmir’de teks-
til işçisi bir kadın, kendisi de bir 
Kürt’le evli olduğu halde, oturdu-
ğu gecekondudan taşınma isteği-
ni orada Kürtlerin varlığına bağla-
mış ve Kürtleri de belli bir yaşam 
tarzıyla ilişkilendirmiştir –torbacı-
lık, kapkaççılık, hırsızlık gibi:

Çevre bozuk. Kötü insanlar var. 
Kötü dediysem, daha farklı kişi-
ler. Benim kocam da Kürt ama… 
Benim kocam Diyarbakırlı ama 
Kürtçe bilmiyor. Almanya’da 
yetişmiş. Almanya’da çalışmış, 
Kürtçe bilmiyor. Kürt dediğin za-
man mesela, (….) Mardinliler olu-
yor genelde. Bizim orada da çok 
Mardinli var. Mesela Nevrozlarda 
bütün mahalledeki çöp bidonla-
rını yakıyorlar. Çok serseri tipler 
var bizim mahallede. Oturduğum 
muhit öyle olunca da kızını gön-
deremiyorsun okula. Mecburen 
Karşıyaka’ya gönderiyoruz. O 
kadar masrafı var. Göze alıyoruz 
mecburen. 

Tartışmanın merkezine yaşam 
tarzı, temizlik, adab-ı muaşeret, 
kent bilinci gibi maddeler otur-
tulduğunda, başkalarına karşı ay-
rım yapanlar, belli etnik ve dinsel 
grupları dışlayanlar bunu öylesi-
ne doğallaştırmaktadır ki, ken-
dilerinin ırkçılığın ve ayrımcılığın 
her türlüsüne karşı olduklarını 
ısrarla belirtebilmektedirler. 

Erkek işçiler, kadınların çalışma 
hayatında ayrımcılığa uğradığını 
düşünmemektedir. Bu, bazı ka-
dın işçilerin de paylaştığı bir dü-
şüncedir. Tekstil sektörü hariç, 
çoğunlukla erkek ağırlıklı olan 
Metal, Petro Kimya, Nakliyat, Ter-
sane vb. sektörlerde kadın-erkek 
karşılaşmasının oldukça az oluşu, 
bu algının ana nedenlerinden biri 
olarak düşünülebilir ama kadın-
ların “rahat” olduklarına dair dü-
şünce, genellikle toplumsal haya-
tın bütününü kapsıyor. 

Kocaeli’nde bir metal işçisinin, 
işyerinde dışlandığı için intihar 
etme yolunu seçen bir arkada-
şının hikâyesini anlatıp dışlama 
ve ayrımcılığı eleştirdikten sonra 
söylediği şu sözler oldukça ilginç-
tir: 

Ayrımcılık? Her alanda var. Yani 
bizim burada bile Erzurumlu Bay-
burtlu birbirini ayırır. Öyle değil 
mi? Sen ayırt etmezsin ama kal-
bin eder. Geçen dedin, Bayburtlu-
ları hiç sevmem. Bu da bir ayrım-
cılıktır yani. Var var, ülkemizde 
hem de aşırısı var. Mesela Kürt-
leri sevmem. Ayrımcılık, elimden 
geldiği kadar ayrımcılık yapmaya 
çalışırım. Sevmiyorum abi. Lazları 
sevmem. Lazları da bu fabrika yü-
zünden sevmiyorum.

İstanbul’da bilinen bir tekstil 
firmasında çalışan, Kayseri do-
ğumlu bir işçi ise “Üçten fazla 
Kürt’ün olduğu yerde çalışma-
yacağını” söylemiştir. İşçinin bu-
nun için sunduğu gerekçe, Kürt-
lerin “grupçulukları”dır. Bursalı 
bir metal işçisinin de “Doğulular” 140



hakkında duydukları, onların 
“gruplaştıkları”, grup çıkarlarıyla 
davrandıkları yönündedir. 

İşyerinde etnik ayrımlar çatışma 
düzeyinde taşınmıyor 

Bütün bu dışlanma ve ayrımcılık 
örneklerine rağmen, gerek mü-
lakat yapılan işçilerin, gerekse 
sendika ve örgütlenme uzman-
larının altını çizdiği nokta, üretim 
noktasında yaşanan sorunların, 
çatışma düzeyine varmadığıdır. 
Buna neden olarak da aslında 
herkesin ekmek derdinde olması 
gösterilmektedir. Böyle durum-
larda genel eğilim, geçiminin der-
dine düşüp etrafla ilgilenmemek 
yönündedir. Bu açıdan toplumsal 
düzlemde bakıldığında, üretim 
alanının farklı kimlikler açısından 
en çatışmasız yer olduğu söyle-
nebilir. Zorunlu bir araya gelişler, 
özellikle kurumsallaşmış firma-

larda kozmopolit işçi gruplarının 
varlığı gibi etkenler, işçilerin farklı 
etnik ve dinsel kimliklerle çatış-
masız birlikteliklerini artırıyor de-
nebilir. 

Gettolaşma 

İşyerinde her anlamda homojen 
olmayan gruplar arasında yer 
alan işçiler ise, mahalle yaşamın-
da genel olarak kozmopolitlikten 
kaçınmaktadırlar. Örneğin, her-
kesin ekmeğinin derdinde oldu-
ğunu, işçilerin arasında etnisite 
veya dine, mezhebe bağlı bir ay-
rım veya çatışma yaşanmayaca-
ğını dile getiren bir işçi, mahalle 
deneyimi için çok farklı şeyler 
söyleyebilmektedir. Mahallede iş 
yaşamının getirdiği kozmopolit-
likten uzak durma eğilimi hâkim 
görünmektedir. Mülakatlarda, 
bir işçi, ancak tanıdıklarına, geç-
mişini ve kökenini bildiklerine 141



güvenebileceğini söylemiştir. Mil-
liyetçiliğin her türlüsünden, dış-
lanmadan yakınan insanlar ara-
sındaki önyargıları kıracak ortak 
deneyimler oluşturma amacında 
olduğunu söyleyen bir işçi de, 
mahallede içe kapalı grupların 
oluşma nedenini şu cümlelerle 
aktarmaktadır: “İnsanlar birbirin-
den çekiniyor. Korku hâkim.” 

Antep’te tekstil sektöründe çalı-
şan bir işçi iş hayatında zorunlu 
olarak katlandıkları kozmopolitli-
ğe mahalle hayatında müdahale 
ettiklerini, mahalle seçerken köy-
lü ve akrabaların olduğu yerler 
olmasına dikkat ettiklerini belirti-
yor. Bu ve buna benzer birçok ör-
nek, gettolaşmanın geldiği boyut-
ları sergilemektedir. İstanbul’da 
görüşülen bir tekstil işçisi doğup 
büyüdüğü Bursa’nın baskıcı yapı-
sından ancak gettolaşarak uzak-
laşılabildiklerini söylemektedir. 
Mersin’de Kürt bir inşaat işçisi de 
gettolaşmanın kaçınılmazlığına 
dikkat çekmektedir: 

“Kiralık ev arıyorum, işte nereli-
sin? Muşluyum. Kürt müsün? Do-
ğulu musun? Evet. Teröristlere iş 
yok, teröristlere ev yok. Yani bu 
sorunları da yaşadık biz burada. 
Dolayısıyla burada bir getto oluş-
tu. Yani köyümüzü getirip, bura-
da ayrı bir köy yaptık. Anlatabili-
yor muyum? Bir arada yaşıyoruz. 
Başka mahallelerde kalamıyoruz 
haliyle.” 

Göçle gelen ve İstanbul’da get-
tolarda yaşamak zorunda kalan 
işçilerin deneyimleri işyerinde 
ya da mahallede yaşanan çatış-

ma ve ayrımcılığın algılanması-
nı kolaylaştırmaktadır. Kendisi 
ayrımcılığa maruz kalan işçiler, 
üstü örtük söylemlerin farkına 
varmakta ve bu söylemlerin ne-
denleri üzerinde düşünmektedir-
ler. Örneğin, görüşülen işçilerin 
büyük bir çoğunluğunun işyerin-
de ayrımcılığın yaşanmadığına 
dair görüş bildirdikleri Aliağa’da 
çalışan Batmanlı bir işçi, maruz 
kaldığı ayrımcılığı oldukça keskin 
sözlerle dile getirmekte ve bu 
ayrımcılığın Ege Bölgesi’nde daha 
yoğun olduğuna dikkat çekmek-
tedir. Etnik kimliği, Batmanlı işçi-
nin gündelik hayatını belirleyen 
bir duruma gelmiştir: 

Çalışma hayatında da çok. Yani 
son dönemde özellikle şöyle söy-
leyeyim, şehit haberlerinin geldiği 
günler çekilmez oluyor. Hakaret-
ler… Şimdi cevap versen, bu sı-
kıntılı bir durum. Vermezsen de 
sıkıntılı bir durum. Dün mesela, 
diyelim ki 8 saat, adam ana avrat 
küfrediyor. Şimdi ne diyeceksin? 
Şimdi cevap versen, sıkıntılı bir 
durum, vermezsem bu sefer ken-
dine olan inancın yıkılıyor.  

Bu ve buna benzer örnekler, iş-
çinin etnik kimliğinin deneyimi 
nasıl farklılaştırdığını da gözler 
önüne sermektedir. Çoğunlukta 
olanın görmediği, belki bilinçli 
olarak görmezden geldiği ay-
rımcılık ve çatışma, azınlıktakiler 
tarafından kolayca ve doğallıkla 
algılanabilen, tarif edilebilen bir 
deneyime dönüşmektedir. 

Denilebilir ki farklılaşmaya dayalı 
politikalar yalnızca çalışma alanı-142
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nı değil, işçilerin kent ve mahal-
leyle kurdukları ilişkileri de belir-
lemektedir. “Bölgecilik” esasına 
göre yapılandırılmış mahalleler, 
korunaklı, güvenli ve bir anlam-
da kentten soyutlanmış bir alan 
haline getirilirken, daha karma 
mahallelerde ise içe kapanma, 
diğerleriyle ilişki kurmama, dış-
lama örnekleri görülmektedir. Bu 
farklılıkçı politikalar, işçilerin ken-
ti sahiplenme, kent üzerinde hak 
iddia edebilecek “vatandaşlık” 
konumunu talep etme bilinçleri-
ni de yok etmektedir. Görüşülen 
işçilerin birçoğunun, kent merke-
ziyle şöyle ya da böyle ilişki kur-
madıkları, ekonomik koşulların 
ve kültürel kısıtlamaların buna 
izin vermediği gözlemlenmiştir. 

İzmir Aliağa’da görüşülen PETKİM 
ve TÜPRAŞ işçilerinin bu konuda 
bir istisna olduklarının altını da 
çizmek gerekir. Görece yüksek 
ücret, güçlü bir sendikal örgüt-
lenme, iş güvencesi ve bütün 
bunların toplamından oluşan bir 
özgüven, işçilerin kent yaşamına 
katılmalarını kolaylaştırmaktadır. 
İşçiler kendilerini bir “sınıf” olarak 
gördüklerinde, diğer tüm top-
lumsal kesimler karşısında ko-
num almaları, ekonomik ve siya-
sal pratiklerde hak iddia etmeleri 
de mümkün olmaktadır.  

Dinsel ayrımcılık

Özellikle küçük ölçekli işletme-
lerde gözlenen bir başka durum 
ise, dinsel baskı unsurudur.  Bu 

baskı yalnızca Alevi-Sünni ayrı-
mında hissedilmemektedir. Son 
zamanlarda sıkça telaffuz edilen 
ayrımlardan birkaçı da şöyledir: 
“Cemaatçi olan ve olmayan”, 
“oruç tutan veya tutmayan”. Gö-
rüldüğü gibi dinsel baskı, mez-
hep kavgasından çıkıp yaşam 
biçimine kayma eğilimi göster-
mektedir. Mahallelerdeki cema-
at benzeri yapının korunması, 
küçük kentlerde dahi gettola-
rın oluşması, artan yerellik vur-
gusunun ruhuna da uygundur. 
Kapitalizm giderek geleneksel 
bağlara dayalı cemaatlere da-
yanmaktadır. 

Önyargılar kırılabilir mi?

Adana’da imalat sanayinde çalı-
şan ve kendisini milliyetçi olarak 
tanımlayan Kürt bir işçi, Türkler 
ve Kürtler bir araya geldiğinde 
önyargıların kırıldığını şöyle an-
latmaktadır:

“Genel olarak bu bende var. Ken-
dimde var. Kendi bedenimde var. 
Kürtlerle Türklerle alakalı. Ben 
ayrımcılık yaparım o konuda. Mil-
liyetçi bir insanım ben. Ama öbür 
türlü görmedim. Çünkü mahal-
lemde çok Türk komşularımız var. 
%50’si diyebilirim hemen hemen. 
Hepsi birlik beraberlik halinde. 
Böyle bir durum da söz konusu. 
Bizi tanımadan önce Kürtlerden 
çok korkan insanlar vardı. Onlar-
dan kendini çeken çok çok insan-
lardı. Böyleler, şöyleler diyerek-
ten. Ama bizi tanıdıktan sonra, 
ay biz Kürtlerin böyle olduklarını 
bilmiyorduk, böyle cömert ol-
duklarını bilmiyorduk diyerekten. 
Böyle şeylerle karşılaştık biz.” 143



Yukarıda da değindiğimiz gibi, 
özellikle 90’lardan sonra mekân 
politikalarının gerek çalışma 
hayatında gerekse mahalle ha-
yatında insanların tüm ilişki 
mekânlarının ve imkânlarının 
ortadan kaldırılması üzerine ku-
rulması, bu tür önyargıları pekiş-
tiren bir tablo ortaya çıkartmak-
tadır. Oysa, yukarıdaki örnekte 
de görüldüğü gibi, gettolaşmanın 
bir nebze kırıldığı yer ve durum-
larda önyargıların aşılması müm-
kün olabilmektedir. Bu anlamda 
kamuoyunda “Çözüm Süreci” 
olarak bilinen müzakerelerin ve 
özellikle Gezi Olayları’nın diyalog 
imkânları yarattığı, işyerindeki di-
namikleri de etkilediği işçiler ta-
rafından dile getirilmiştir: 

[….] Ama şey var, bu son Çözüm 
Süreci denen şey var ya… Yani 
aslında o, olumlu bir şey oluştu. 

Eski, mesela şöyle bir şey, yani 
eskiden diyelim Türk şeyler şey 
yapıyordu işte, vurmadan, kırma-
dan… Yani bugün diyelim ki on-
lar şeyi söylüyor, ya 40-50 yıldan 
beri insanlar ölüyor ama bir şey 
olmuyor. Başbakanımızın yaptığı 
aslında doğrudur. Böyle bir şey, 
bu süreci destekliyorum mana-
sında şeyler oluşuyor. Uzun yıl-
lardır bizim olduğumuz yerlerde 
de vurmanın, kırmanın bir çözüm 
olmadığını, oturup konuşma-
sı gerektiğini, şey diyorlar. Usta 
diyorlar, sen Tayyip Erdoğan’la 
mı görüşüyorsun bu işleri, ne 
yapıyorsun? Uzun yıllardan beri 
dile getirdiğimiz için, önyargıla-
rı törpüledi biraz. Biraz daha çok 
sohbet etmeye başladılar. Yani o 
şeylerin bir etkisi oldu. Son Gezi 
olayları da, Gezi olaylarının da 
çok büyük etkisi oldu...-Şunu tar-
tışıyorlar. Yani birleşildiği zaman 
boyun eğilmeyeceğini, birleşildiği 
zaman kuvvet doğacağını, bu ka-
dar baskıya rağmen o gençlerin, 
o insanların, o kadınların ne için…  144



Benzer biçimde, Mersin’de bir 
inşaat işçisi, Çözüm Süreci’nden 
sonra çalışma hayatında çatış-
maların azaldığını gözlemlediğini 
anlatmaktadır.

İşgücünün etnikleşmesi 

Adana’da tekstil sektöründe çalı-
şan bir işçinin liyakatın önemsiz-
leştirilmesine dair verdiği örnek 
oldukça çarpıcıdır: 

Bu bilmiyorum sadece Türkiye’de 
mi böyle. Anayasadan çıkmış gibi 
bir şey yani. Tanıdık, kanun mad-
desi gibi oturdu. Bunu sökmek 
mümkün değil artık galiba. Şeye 
bakmıyorlar ya, profesyonel ka-
biliyetine bakmıyorlar. Gidiyorum 
ben, çoğu yere başvuruyorum. 
Bundan önce bir 3 yıl bocala-
mam oldu. Çok değişik yerlerde 
çalıştım. Ben yıllardan beri, tekstil 
bölümünde sıfırdan yetişmişim. 
Makineyi parçalarım, başka bir 
yerde yeniden kurarım, montajını 
yaparım. O kabiliyete gelmişim. 
Kimi tanıyorsun? Sorusuyla karşı-
laşıyorum. 

Adana’da metal sektöründe 
çalışan bir başka işçi de, pat-
ronların ya da yöneticilerin işe 
alımlarda işçiler üzerinde otori-
te kurabilmek ve işçilerin birlik 
oluşturmalarını engellemek için 
“hemşericilik” yaptıklarını anlat-
maktadır. 

Gazi Mahallesi’nde görüşülen bir 
işçinin deyimiyle, “en alttakiler”in 
olduğu, “yozlaşmanın, iç reka-
betin, hemşericiliğin, kadın-er-
kek ayrımının, mobbingin, cinsel 
baskının, çocuk ve kadın işçi sö-
mürüsünün çok derin yaşandı-

ğı” tekstil sektörü, her türlü et-
nik-dinsel ve cinsiyet ayrımının 
en yoğun hissedildiği sektördür.  
Sektördeki işçilerin eğitim ve ge-
lir düzeyleri düşüktür ve yoğun 
taşeronlaşmadan kaynaklanan 
ucuz işgücü içinde zorunlu göçle 
İstanbul’a gelen Kürt işçiler ol-
dukça ağırlıklıdır. Kalifiye eleman 
ihtiyacının az olması, rekabeti ve 
işsiz kalma korkusunu artıran bir 
etkendir. 

Patronun veya müdürün işçiyle 
doğrudan temasının mümkün 
olduğu küçük ölçekli işletmeler-
de, yöneticinin tercihi profesyo-
nellikten değil, hemşericilikten 
yana olabilmektedir. İşçilerin, dış-
lanmanın en bariz örneği olarak 
verdikleri, kimi fabrikaların kapı-
larına asılan “Tunceliler alınmaz”, 
“Diyarbakırlılar alınmaz” yazıları 
çoğunlukla tekstil sektöründe 
yaşanan örneklerdir. İzmir’de bir 
tekstil işçisinin şikâyeti ise, Mar-
dinli bölüm şefinin kendi hemşe-
rilerini hatta akrabalarını kayır-
ması olmuştur.  

Üretim sektöründeki bu türden 
bölgesel ilişkileri, işçiler arasın-
da çatışma doğuran başlıca ne-
den olarak saymak mümkündür. 
Toplumsal çatışmayı işyerinde 
yok sayan işçi, böylesi bir feodal 
ilişkiler silsilesinde hakkının yen-
diğini, daha az ücret alıp daha 
çok çalıştığını düşündüğünde, 
hissettiği düşmanlık duygusu da 
artmaktadır. 145



Dinsel tutum ve davranışların 
çoğu zaman, patron veya yetkili 
kişi nezdinde kayırmaya, toleran-
sa yol açması da en çok şikâyet 
edilen konular arasındadır. Bu 
durumdan kendilerini dindar ola-
rak niteleyen işçiler dahi yakına-
bilmektedir. 

Büyük fabrikalarda, kurumsal-
laşmış işyerlerinde “bölgecilik 
esasına göre örgütlenme” daha 
az görülmektedir. Üretimin cid-
di anlamda eğitim ve nitelik 
gerektirdiği sanayide işçilerin 
kendilerini milliyetçi olarak ta-
nımlamamaları da bu anlamda 
önem kazanmaktadır. İşçiler, üre-
timdeki yerlerinden emin olduk-
ça, ayrımcılık yapma, dışlama, 
ötekileştirme gibi yollara daha 
az başvurmakta,  kendilerini bir 
sınıf birliği ve dayanışması içinde 
tanımlamayı tercih etmektedir-

ler. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
siyasi, ekonomik ve toplumsal 
şartlar hakkında oldukça eleşti-
rel görüşlere sahiptirler. İşyerinde 
uygulanan ayrımcılığın nüansları-
nı görme yetenekleri taşıyan bu 
işçiler, diğerlerinin aksine, kadın-
lara uygulanan ayrımcılığın da 
farkındadırlar. Dahası bölgeciliğin 
meritokrasiyi ortadan kaldırma-
dığı işyerlerinde kozmopolit işçi 
topluluklarının oluşma olasılığı 
çok daha fazla olduğu için, bir 
araya gelme ve önyargıları yıkma 
imkânı da doğmaktadır. 

Bazı durumlarda büyük işyer-
lerinde Kürt işçilerin görece az 
oluşu da, işçilerin ayrımcılık ko-
nusundaki algılarını etkileyen 
bir faktördür. Eğitim düzeyinin 
düşüklüğü, Kürt işçilerin büyük 
fabrikalarda nitelik gerektiren 
işlere girmelerini engelleyen bir 146
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durumdur. Bursa’da metal sek-
töründe faaliyet gösteren büyük 
işyerlerinde çalışan işçilerden 
biri, Kürt işçilerin yokluğunu, “Sarı 
Sendika”nın tutumuna, ayrımcı-
lığına bağlamaktadır. Kürt işçiler 
az olunca, onlarla temas, ilişki ve 
buna bağlı olarak da ayrımcılık, 
dışlama, ötekileştirme anlatıları 
daha az duyulmaktadır.

Taşeron sistemi ve hane yapıları

Hemen bütün sektörlerde uy-
gulanan taşeron sisteminin 
de büyük ölçüde “işgücünün 
etnikleştirilmesi”nden beslen-
diğini söylemek mümkündür.  
Özellikle taşeron sistemine da-
yanan işkollarında –örneğin teks-
tilde- bireysel gelir değil hanenin 
toplam geliri geçim kaynağını 
oluşturmaktadır. Sözgelimi, köy-
den kente göç eden kalabalık 
Kürt ailelerinde ailenin toplam 
geliri geçim için temel alındığın-
dan, ailenin her bireyi ucuz işgü-
cü kapsamına girmektedir. Örne-
ğin 10 kişilik bir ailede çalışan 5 
kişi varsa ve bu 5 kişinin her biri 
güvencesiz işlerde asgari ücretin 
çok altında bir ücret karşılığında 
çalışıyorsa, ailenin toplam ka-
zancı her bir aile bireyinin 400 
TL aldığını düşünürsek, toplam 
2.000 TL olmaktadır. Dolayısıyla 
ailede geçimin asgari koşullarının 
sağlanması, her bir aile bireyinin, 
asgari ücretin üçte biri bir ücret 
karşılığında, üstelik güvencesiz 
olarak çalışmasıyla mümkün ola-
bilmektedir. Bu anlamda taşeron 

firmalarının işçilerinin daha çok 

Kürtlerden ve kırsal bölgelerden 

gelmiş işçilerden oluşması tesa-

düf değildir. 

“Bizde taşeron işçi yok. Hepsi 
aynı firmanın elemanı. Taşeron 
işçi nasıldır? Ütücüler vardır me-
sela... Kürtlerden oluyor genellik-
le bunlar. Mesela gündüz bizde 
çalışıyor, gece sende çalışıyor. İki 
yevmiye alıyor ama sigortası yok, 
hiçbir sosyal hakkı yok. Taşeron 
firma şurada 200 tane mal yap di-
yor. 200 tane mal yaptıktan sonra 
onların işi bitiyor. Parayı çok se-
viyor onlar. Sigorta falan hiç dü-
şünmüyorlar. Dinlenme falan yok. 
Günde on saat sende çalışıyor, on 
saat bende çalışıyor, 4 saat uy-
kuyla iş yapıyorlar. Hiçbir sosyal 
hakları yok.”

Suriyeli göçmenlerin yoğun ol-

duğu Gaziantep, Hatay gibi şe-

hirlerde Suriyelilerin ucuz işgücü 

olarak kullanılması, güvencesiz 

ve esnek çalışma alanının başlıca 

unsurları olmaları işgücünün et-

nikleştirildiğinin bir örneğidir. 

Sonuç olarak, denilebilir ki fark-

lılık üzerine kurulan ayrımcılık- 

milliyetçilik politikaları, emek 

alanına -ekonomik, örgütsel, 

mekânsal- her türlü müdahaleyi 

mümkün kılan ve özellikle de bu 

amaç için kullanılan politikalardır. 

SONNOTLAR

(1) Immanuel Wallerstein, “Kapitalizmin 
İdeolojik Gerilimleri: Irkçılık ve Cinsiyetçilik 
Karşısında Evrenselcilik”, Balibar, E. ve 
Wallerstein, I. Irk Ulus Sınıf içinde, İstanbul 
Metis Yayınları, 2007 147
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1128 akademisyen tarafından imzala-
nan “Bu suça ortak olmayacağız! Em ê 
nebin hevparên vî sûcî!” bildirisi ve im-
zacı listesinin Barış için Akademisyenler 
İnisiyatifi’nin web sitesinde paylaşılma-
sından sonra, 11 Ocak 2016 Pazartesi 
günü bildirinin içeriği ve talepleri, yapılan 
bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyu-
ruldu.

Birkaç saat içinde havuz medyasının, 
‘akademisyenlerin ihanet bildirisi’, ‘te-
rör propagandası’ gibi başlıklarla haber 
yapması, konunun Cumhurbaşkanı’nın 
gündemine geleceğinin adeta habercisi 
niteliğindeydi. Cumhurbaşkanı’nın ko-
nuya ilişkin düşüncelerini açıklaması-
nın ardından ise yargı, emniyet, YÖK ve 
rektörlükler gibi resmi kurumlar, sahip 
oldukları yetkiler dâhilinde harekete 
geçtiler. Bu gelişmelerle eşzamanlı ola-
rak aynı hafta içinde imzacı akademis-
yen sayısı yaklaşık 2200 kişiye, ulusal 
ve uluslararası destekçi imzaları ise yüz-
binlere ulaştı. Türkiye’de temel hak ve 
özgürlükler konusunda yaygınlaşan hak 
ihlali ve hukuksuzlukların somut gös-
tergesi niteliğindeki bu mesele, ulusal 
ve uluslararası kamuoyundan yoğun ilgi 
topladı. Aradan geçen 3 aylık süre zarfın-
da pek çok akademisyenin işten çıkarıl-
ması, görevden uzaklaştırılması, gözaltı-
na alınması ve son olarak 15 Mart’ta Esra 

BARIŞ İÇİN 
AKADEMİSYENLER 
BİLDİRİSİ’NİN 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ:

BARIŞ İSTEMEK 
BİR ÜLKEDE 
NEDEN SUÇTUR? 

AYTÜL FIRAT

Yaşadığımız bu deneyimin en güzel tarafı mevcut tehlikelere 
rağmen inandıkları doğruları, düşüncelerini yüksek sesle dile 

getirmekten korkmayan onurlu insanların bu toplumda hiç de az 
olmadığını bizlere göstermesi olmuştur.



Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer 
Kaya’nın, 31 Mart’ta ise Meral 
Camcı’nın tutuklanması gibi akıl 
almaz sonuçlarıyla birlikte bildiri, 
hala güncelliğini koruyor. Daha-
sı 2000’li yıllar Türkiyesi’nin bir 
nevi özeti sayılabilecek gelişme-
leri bünyesinde barındıran yanıy-
la, doğurduğu sonuçlar ve açtığı 
tartışmalarla, döneminin önemli 
olayları arasında çoktan yerini al-
mış durumda.

Yaşanılan sürecin, sebepleri ve 
sonuçlarıyla beraber neye teka-
bül ettiğini analiz etmek için he-
nüz erken olduğu çok açık. Yine 
de yazılma sebepleri ve 1128 
akademisyenin imzasını topla-
ması gerçeğiyle birlikte bu bildi-
rinin, özellikle Haziran 2015’ten 
itibaren yürütülen ulusal/ulusla-
rarası siyaset, yaşanan acılar ve 
ülkenin neredeyse bir iç savaşın 

eşiğine geldiği düşüncesini uyan-
dıran gelişmelerle fevkalade iliş-
kili boyutlar taşıdığını söylemek, 
hiç de yanlış olmaz. Bu bildiri, 
bana kalırsa bir yanıyla AKP ikti-
darının tıkanma döneminin top-
lumsal maliyetini ve bu maliyetin 
ağırlığını ortaya koyma özelliği 
taşırken, diğer taraftan bugünkü 
toplumsal koşullar altında her 
kim olursa olsun muhaliflerin, 
giderek despotikleşen bir iktidar 
tarafından nasıl ‘teker teker’ be-
del ödetilecekler grubuna dâhil 
edildiklerini de gözler önüne 
seriyor. Üstelik bunu, askeri-bü-
rokratik vesayeti geriletme iddi-
ası ve ‘ileri demokrasi’ vaadiyle 
toplumun çeşitli kesimlerinden 
destek alarak ilerlemiş bir siyasi 
hareketin gerçekleştirmiş olması 
trajik bir tablo ortaya çıkarmak-
ta. Ne yazık ki AKP hareketinin 149



14 yıllık iktidarıyla bizleri taşıdığı 
2016 Türkiye’sinde bugün, baskı-
cı darbe dönemlerini aratmayan 
türde koşulların oluştuğu konu-
sunda, geniş kesimler fikir birliği-
ne ulaşmış durumda. 

Aydınlar ve akademisyenlerin 
iktidarlar tarafından ‘vatan hai-
ni’ ilan edilmesi, Türkiye tarihin-
de ilk kez rastlanılan bir durum 
değil elbette. 12 Eylül sonrası dö-
nemde Aziz Nesin öncülüğünde 
yazılan ‘Aydınlar Dilekçesi’ni im-
zalayan 1383 kişi arasından 755 
kişiye soruşturma açılmış, 59 kişi 
yargılanmıştı. 1984 Mayıs’ında 
başlayan ve 1 buçuk sene süren 
davanın sonucunda mahkeme, 
dilekçe metninde ’Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni, 
temel hak ve hürriyetleri orta-
dan kaldırmaya yönelik şiddet 
eylemlerini teşvik edici’ bir unsur 
bulamadığından, sanıklar beraat 
etmişlerdi. Yine 12 Eylül döne-
minde, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunu’nda yapılan bir düzen-
lemeye, binlerce kamu görevlisi 
ve memur işten çıkarılmışlardı. 
Zaman içinde “1402’lik olmak” 
özellikle kamu görevinden çıka-
rılan üniversite öğretim eleman-
larına atfen kullanılan bir ifade 
haline geldi. Bu dönemi yaşa-
yan, gören, hatta bir kısmı bizzat 
‘1402’lik olmuş’ deneyimli hoca-
lar, günümüzde yaşanan pek çok 
durumun, darbe günlerinde dahi 
yaşanmadığını ifade etmekteler. 
Dolayısıyla yakın geçmişe dönüp 

baktığımızda 2003 yılında, henüz 
iktidara yeni geldikleri dönem-
de AKP’nin, 1402’lik memurların 
uğradığı ‘haksızlığı’ gündeme ta-
şıyıp, onları kaybettikleri özlük 
haklarına ‘kavuşturmak’ isteme-
si, bugünkü koşullarda göze son 
derece garip, bir o kadar da uzak 
görünmekte.

İktidarların, özellikle siyasal/top-
lumsal gerilimlerin yüksek olduğu 
dönemlerde, baskı araçlarını ge-
nişleterek muhalifleri susturmak 
ve cezalandırmak üzere, ‘ekmek-
ten’1 ve ‘özgürlükten’ men etme 
yollarını aradıklarını bilmekteyiz. 
Bu gerçeği dikkate aldığımız za-
man, örneğin darbe anayasaları-
nın yetmediği durumlarda, 1402 
sayılı kanunu düzenlemek, 28 
Şubat kararlarını açıklamak, el-
verişli torba kanunları meclisten 
geçirmek ya da ‘terörün tanımını 
yeniden yapmak’ şeklinde zuhur 
eden eylemlilik hali, pek de şaş-
kınlık yaratmıyor. Kaldı ki bu tip 
yöntemlerle toplum genelinin 
dizginleneceğini, itirazı olanların 
terbiye edilebileceğini düşün-
mek, ilk kez bu ülkenin üst düzey 
kamu görevlilerinin keşfettiği bir 
yöntem de değil. Geçtiğimiz yüz-
yılın totaliter yönetimlerine ya da 
tarihin farklı dönemlerde siyasal 
erki ele geçirmiş zorba iktidarla-
ra, tiranlıklara dönüp baktığımıza 
da bu tip yöntemlerin yaygın şe-
kilde kullanıldığına rastlıyoruz. 

Diğer taraftan, ekmek ve özgür-
lükten men ederek cezalandırma 150
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yöntemlerine bu ölçüde meylet-
menin ardında, yaşadığımız coğ-
rafyanın tarihsel özgünlüğü içinde 
değerlendirilmesi gereken unsur-
lar da yer alıyor. Paternalist hima-
yeci geleneği sahiplenen devletlû 
kesimin, halkı, özellikle de devlet 
için çalışanları, bir çeşit ‘kul siste-
mi’ içinde görme eğiliminin var-
lığını hatırlamakta fayda bulun-
makta. ‘Devletin nimetleri’nden 
elbette kendileri kadar olmasa 
da, kimlerin faydalanabileceğine, 
kimlerin ‘ekmek yiyebileceği-
ne’ karar verirken, çoğu zaman 
liyakat esasının bu kadar göz 
ardı edilebilmesinin, ilk fırsatta 
‘diğerleri’nin ekmeğiyle hoyratça 
oynanmasının sebepleri de bura-
da yatıyor. Zira kul sistemi içinde 
görülen insan kitlesinden bekle-
nen mutlak sadakat, ne yazık ki 
sessizce bütün ayıpları örtmeyi, 
çoğu zaman da günahların suç 

ortağı olabilmeyi gerektirmekte. 
Üstelik bu sadakat, geniş kitlelere 
‘devletin beka’sı olarak anlatılan 
öykünün inandırıcı olması için de 
son derece elzem. Aksi takdirde, 
belirli bir ideolojik çatı altında top-
lanabilen ve bu sayede devletin 
olanaklarından devasa ölçülerde 
nemalanan kesimlerin çıkarlarını 
‘baki’ kılmak neredeyse imkânsız 
hale gelebilir. Bu yüzdendir ki an-
latılan öykünün gerçek olmadı-
ğını bilip, bunu yüksek sesle dile 
getirenler, her dönemde ‘vatan 
hainliği’ ya da ‘karanlık’ olmak ile 
yaftalanmak da dâhil, her türden 
gaddarlığın muhatabı haline gele-
bilmektedirler.

Yaşadığımız son süreçte gördük 
ki, muktedirleri birilerine bu ka-
dar büyük bedeller ödetecek 
kadar kinlendiren temel sebep, 
izledikleri yolda dikkate değer bir 
‘pürüz’ ile karşılaşmış olmalarıdır. 
Bu pürüzün kaynağı ise, kul say-
dıkları/sandıkları kamu görevlile-
rinin bir suça ortak olmayacak-
larını, barış talep ettiklerini dile 
getirecek kadar cesur olmaların-
dan başka bir şey de değildir. Ya-
şadığımız bu deneyimin en güzel 
tarafı mevcut tehlikelere rağmen 
inandıkları doğruları, düşünceleri-
ni yüksek sesle dile getirmekten 
korkmayan onurlu insanların bu 
toplumda hiç de az olmadığı-
nı bizlere göstermesi olmuştur. 
Neyse ki sadece onları değil, kul 
sistemine gönüllü olarak ya da 
sadece çıkarları gereği dâhil olan-

151

Devletin 

nimetleri’nden 

elbette ken-

dileri kadar 

olmasa da, 

kimlerin fay-

dalanabilece-

ğine, kimlerin 

‘ekmek yiyebi-

leceğine’ karar 

verirken, çoğu 

zaman liyakat 

esasının bu 

kadar göz ardı 

edilebilmesi-

nin, ilk fırsatta 

‘diğerleri’nin 

ekmeğiyle 

hoyratça 

oynanmasının 

sebepleri 

de burada 

yatıyor. 



152

ları da açık seçik, net bir şekilde 
görünür hale getirmiştir. 

Mevcut koşulların bugünden ya-
rına, hızlıca değişmeyeceği ön-
görüsüyle, yakın gelecekte de 
rejimin, siyasal/bürokratik yetki 
sahiplerinin bu türden strateji-
leri her fırsatta izlemeye devam 
edeceklerini tahmin etmek pek 
zor değil. Bu koşullar altında 
toplumsal muhalefetin, mevcut 
mücadele biçimlerini geliştiren, 
etkinleştiren, mücadele alanını 
genişleten yöntemler üzerinde 
hem kafa yormayı, hem de hare-
ket halinde bulunmayı becerebil-
mesi son derece önemli. Örneğin 
vakıf üniversiteleri çalışanlarının 
sendikal örgütlenme taleplerinin 
geniş kesimler tarafından sa-
hiplenilmesi ve bu yolda ortak 
mücadele olanaklarının birlikte 
aranması yönünde girişimlerin 
artması gerekiyor. Bildirinin imza-

lanmasıyla birlikte ortaya çıkan 
gelişmeler, sermayenin doğru-
dan tahakkümünün gerçekleşti-
ği özel sektör dışında, çalışanla-
rın örgütlü mücadelesinin kamu 
kesimi içinde de sürdürülmesi-
nin ne kadar mühim olduğunu, 
bizlere bir kez daha göstermiş 
durumda. Dolayısıyla tartışma-
ların eksenini bu gelişmeleri de 
içerecek şekilde genişletmenin, 
içinden geçtiğimiz günlerde artık 
bir zorunluluğa dönüştüğünün 
farkında olmak gerekiyor. 

DİPNOT

(1) Özellikle bu konuya odaklanan, “Yüz karası 
değil, ‘kalem’ karası. Böyle kazanılır ekmek 
parası.” başlıklı bir yazı kaleme aldım. http://
www.diken.com.tr/yuz-karasi-degil-kalem-
karasi-boyle-kazanilir-ekmek-parasi/ 

Ayrıca Umut Karagöz’ün “Devlet’in “Parasını 
Yemek” ve Kamu Yararı” başlıklı yazısına bu 
bağlantıdan ulaşılabilir. http://bianet.org/
biamag/siyaset/171387-devlet-in-parasini-
yemek-ve-kamu-yarari
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Bu yazıda, 2015 yılında gerçekleşen işçi 
eylemleri 2014 ve 2013 yılları ile karşılaş-
tırılmıştır. 2015 yılına ilişkin veriler Emek 
Çalışmaları Topluluğu’nun “2015 İşçi Sınıfı 
Eylemleri Raporu” başlıklı çalışmasından 
alınmıştır.2 DİSK-AR’ın 2. ve 4. sayılarında 
yer alan 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olan-
lar ise tarafımdan derlenmiş verilerdir.3

2015 yılında 95 (%13) genel eylem, 31 (%4) 
dayanışma eylemi, 628 (%83) işyeri temel-
li eylem gerçekleşmiştir. 628 işyeri temelli 
eylemde toplam 990 ayrı, tekil eylem ya-
pılmıştır. İşyeri temelli eylemler dışında 
kalan eylemler de düşünüldüğünde 2015 
yılında bilgisi edinilen 1.116 adet tekil işçi 
sınıfı eylemi gerçekleştirilmiştir.  

2013-2015 YILI İŞÇİ 
SINIFI EYLEMLERİ 
ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME 

İşçilerin işyeri düzeyinde, daha yoğun ve daha fazla sömürüye, 
hak gasplarına karşı başkaldırmaya ve çeşitli eylem biçimleri 

ile tepkilerini sürdürmeye devam ettikleri görülmektedir.  
Özellikle “fiilî grev” olarak tanımlanacak ve üretimi doğrudan 

etkileyen “iş yapmama” eylemlerinde bu dönemde de görünür 
artış yaşanmıştır.

İRFAN KAYGISIZ1 

Grafik 1: İşçisi sınıfı eylemleri genel görünümü (2015)
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2014 yılı içerisinde 1001 işçi ey-
lemi gerçekleşmiş, bunun 795’i 
“işyeri temelli”, 206’sı ise “diğer” 
kategorisi altında sınıflandırılan 
ve 2015 yılında “genel eylem” ve 
“dayanışma eylemi” olarak ayrış-
tırılan eylemlerden oluşmuştur. 

2013 yılı içerisinde ise 545 işçi ey-

lemi gerçekleşmiş ve bunun 365’i 
“işyeri temelli”, 180’i ise “diğer” 
kategorisi altında sınıflandırılan 
eylemlerdir olmuştur. 

Son 3 yıla bakıldığında işyeri te-
melli eylemlerin 2014 yılında 
daha fazla gerçekleştiği görül-
mektedir.

Grafik 2: İşçisi sınıfı eylemlerinin Karşılaştırılması (2013-2015)

Grafik 3: Eylemlerin işkollarına göre oransal dağılımı (2015 yılı)
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İşkollarına Göre Dağılım

Eylem yapılan işyerlerinin bağlı 
bulunduğu işkollarının sınıflama-
sı yapılırken işçi sendikaları için 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu ile belirlenen 
işkolları, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’na tabi olarak ça-
lışanlar için ise 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu ile belirlenen 
hizmet kolları esas alınmıştır. 

2015 yılı içinde yapılan eylem-
lerde ilk üç sırayı %23 ile Metal, 

%16 Genel İşler, %11 ile İnşaat, 
almaktadır. Eylemlerin %50’si bu 
üç işkolunda gerçekleşmiştir. Bu 
işkollarını sırasıyla; %9 ile Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler, %5 Doku-
ma, Hazır Giyim ve Deri ile Petro-
kimya, Plastik ve İlaç, %4 ile Gıda 
Sanayisi ile Madencilik ve Ateş 
Ocakları izlemektedir.

2014 yılında yapılan eylemlerde 
ilk üç sırayı %28 ile İnşaat, %19 
ile Genel İşler, %13 ile Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler almaktaydı.

2013 yılına bakıldığında ise, ey-

Grafik 4: Eylemlerinin işkollarına göre oransal dağılımı (2014 yılı)

Grafik 5: Eylemlerin işkollarına göre oransal dağılımı (2013)
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lemlerde ilk sırayı %18 ile Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler bu işkolunu 
sırasıyla; %12 ile Genel İşler ve 
İnşaat, %10 ile Enerji ve Dokuma, 
Hazır Giyim ve Deri, %8 ile Metal 
ve Petrol Kimya Lastik Plastik ve 
İlaç işkolları izlemekteydi.

Eylemlerin bu işkollarında yo-
ğunlaşmasında, genel olarak iş-
kolunda bulunan sendikaların 
politikaları, sektörlerin özelliği, 
sektörlerde çalışan işçi sayısı, 
taşeronlaşma ve sektördeki ça-
lışma koşulları gibi etkenler be-
lirleyici olmaktadır. Ancak, bu 
genel eğilime 2015 yılındaki bazı 
özel gelişmeleri eklemekte yarar 
vardır. Ocak ayında Birleşik Metal 
İş sendikasının grev ve eylemle-
ri, ardından Nisan ayı sonlarında 
başlayıp Mayıs ayında yoğun-
laşan ve sonraki aylarda da de-
vam eden “Metal Fırtına” olarak 
tanımlanan eylemler 2015 yılına 
damgasını vurmuştur. 

Genel İşler işkolunda eylemlerin 
yoğunlaşmasında yerel yönetim-
lerde ihale süreçlerinin yılbaş-
larında yapılması ve dolayısıyla 
taşeron firma değişikleri ve işten 
çıkarmaların önemli rolü olmuş-
tur. İnşaat işkolunda eylemlerin 
artması ise, sektördeki büyüme 
ve çalışma koşullarının kötüleş-
mesi ile doğrudan ilişkilidir.

Son 3 yıla bakıldığında eylemle-
rin, metal fırtına gibi dönemsel 
etkiler dışında taşeronlaşmanın 
yoğun olarak yaşandığı Genel İş-
ler (yerel yönetimler ve sağlık) ile 
inşaat işkolunda yoğunlaştığı gö-
rülmektedir. 

Memur statüsünde çalışanların 
yaptıkları eylemlere bakıldığın-
da, ilk sıradaki %53 ile Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler hizmet kolunun 
ardından %21 ile Eğitim, Öğre-
tim ve Bilim Hizmetleri’nin daha 
sonra ise %14 ile Büro, Bankacılık 

Grafik 6: Memur eylemlerin işkollarına göre oransal dağılımı 
(2015 yılı)
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ve Sigorta Hizmetleri’nin geldiği 
görülmektedir. Belirtmek gerekir 
ki, sağlık hizmet kolunda yapılan 
eylemlerin bir bölümü hastane-
lerde örgütlü ancak, farklı işkolla-
rında (genel hizmetler, büro vb.) 
bulunan işçi sendikaları ile ortak 
eylemlikler olarak yapılmıştır.

Sendikasız işyerlerine bakıldığın-

da, eylemlerde ilk sırayı %25,3 ile 

inşaat sektörünün aldığı, bunu 

sırasıyla %14,9 ile genel işler ve  

%6,3 ile tekstil ve maden sektö-

rünün izlediği görülmektedir.

2014 yılında ise, eylemlerin %28’i 

Grafik 7: Sendikasız işçi eylemlerinin sektörlere göre oransal 
dağılımı (2015)

Grafik 8: Sendikasız işçi eylemlerinin sektörlere göre oransal 
dağılımı (2014)
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inşaat sektöründe gerçekleşmiş-
tir. İnşaat sektörünü %19 ile ge-
nel işler, %13 ile sağlık, %10 ile 
tekstil ve %6 ile maden sektörü 
izlemektedir.

2013 yılında sendikasız işyerle-
rindeki eylemlerin %22’si inşa-
at sektöründe gerçekleşmiş, bu 
sektörü, %18 ile genel işler, %17 
ile sağlık, %12 ile tekstil ve %7 ile 
enerji sektörü izlemiştir.

Sendikalı işçi eylemleri gibi, sen-
dikasız işyerlerindeki eylemler 
de Genel İşler (yerel yönetimler 
ve sağlık) ile inşaat işkolunda yo-
ğunlaşmaktadır.

Sendikalara Göre Dağılım

Eylemlerin sendikalara dağılı-
mına bakıldığında, bu konuda 
belirleyici etkenin sendikaların 
politikaları ve dolayısıyla müca-
dele anlayışları olduğu açık ola-
rak görülmektedir. Bunun yanın-

da, işkollarındaki istihdam edilen 
işçi sayısı ve taşeronlaşma gibi 
istihdam biçimlerinin yoğunluğu 
önemli değişkenler arasındadır. 
En fazla eylem yapan işçi sendi-
kalarının başında sırasıyla; Birle-
şik Metal İş, Genel İş, Petrol İş ve 
Nakliyat İş gelmektedir. 

2014 yılında ise, işyeri temel-
li eylemlerin %10’unu Genel İş, 
%9’unu aynı oranla Birleşik Metal 
İş ve Dev Sağlık İş, %7’sini Enerji 
Sen gerçekleştirmiştir.

2013 yılında en fazla eylem ya-
pan sendikaların başında sırasıy-
la; Devrimci Sağlık İş, Birleşik Me-
tal İş, Enerji Sen, Genel İş, Petrol İş 
gelmektedir. 

Sendikaların üye sayıları ile ey-
lemler arasındaki ilişkiye bakıldı-
ğında, doğrudan bir ilişki olmadı-
ğı görülmektedir. Örneğin, 2015 
yılında Birleşik Metal İş Sendikası 

Grafik 9: Sendikasız işçi eylemlerinin sektörlere göre oransal 
dağılımı (2013)
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Grafik 10: Eylemlerin sendikalara göre dağılımı (2015)

Grafik 11: Eylemlerin sendikalara göre oransal dağılımı (2014)
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siyasal taleplerinin gereğini yap-

mayan sendikaların yeniden işçi 

sınıfına kazandırılması, sınıf örgü-

tü haline getirilmesinin işçi sınıfı-

nın temel görevleri arasında ol-

duğunu bir kez daha belirtmekte 

yarar görüyorum. 2015 yılında 

metal işkolunda yaşananlar bu-

nun somut göstergesidir.

Eylem Türleri

Eylem türleri analiz edilirken, 

2015 yılında 628 işyerinde ger-

çekleşen 990 eylem, türlerine 

göre tasnif edilip, yüzde kaçında 

söz konusu eyleme başvuruldu-

ğunu gösteren tablo oluşturul-

muştur. Bir işyerinde birden fazla 

eylem yapılmış ise her biri ayrı 

Grafik 12: Eylemlerin sendikalara göre oransal dağılımı (2013)

Grafik 13: Eylemlerin türlerine göre oransal dağılımı (2015)
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ayrı tasnif edilmiştir. Yüzdelerin 
toplamının yüzü aşması bu ne-
denledir. 

İstihdam türüne bakılmaksızın 
işçi ve memurların tercih ettik-
leri başat eylem türü, %43 oran 
ile “işverene yönelik gerçekleşti-
rilen yürüyüş/basın açıklaması” 
olmuştur. Sıralamadaki ilk altı 
eylem türüne bakıldığında, yü-
rüyüş/basın açıklaması oransal 
olarak en yüksek eylem türü ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 
başat eylem türleri ise fiilî, yasal 
grevler ve işyeri önünde kalıcı 
direniş olarak sıralanmaktadır. 
Diğer eylem türleri ile karşılaştır-
dığımızda fiilî ve yasal grevlerin 
dağılımda üst sıralarda yer alma-
sında, yıl içerisinde gerçekleşen 
iki kitlesel eylem dalgasının etkisi 
tartışılmazdır. 2015 yılı içerisinde 
gerçekleşen ve ciddi bir sarsın-
tıya sebep olan bu dalgalardan 
biri, Ocak ayında gerçekleşen 
metal işkolundaki yasal grev dal-

gası ve diğeri ise Nisan ayında ilk 
kıvılcımlarını gördüğümüz Metal 
Fırtına sürecidir.

2014 yılı araştırma bulgularına 
göre eylemlerin %30’u, işyeri 
önünde eylem şeklinde gerçek-
leşirken, fiilî grev olarak da ta-
nımlanabilecek “iş yapmama”, 
eylemlerin %19’unu oluşturmuş-
tur. Grev, kapsamında “yasal 
grev” esas alınmış, “iş yapmama” 
grev olarak değerlendirilmemiş-
tir Basın açıklamaları eylemlerin 
%16’sını, yürüyüşler %13’ünü, 
işyeri önünde çadır kurma vb. 
şeklinde bir günden fazla bekle-
me %8’ini, işyeri işgalleri %2’sini, 
yol kesme, trafiği kapama yine 
%2’sini ve diğer başlığı altında 
toplanan eylemler %10’unu oluş-
turmuştur.

Eylem biçimlerinde üçüncü sırayı, 
%16 oranı ile basın açıklamaları 
almıştır. Basın açıklamaları, işye-
ri dışında merkezi bir alanda ya 
da işverenlerin evleri veya baş-

Grafik 14: Eylemlerin türlerine göre oransal dağılımı (2014)Bu tablolar, 
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ka bir işyeri önünde yapılmıştır. 

İşyeri işgali eylemi bu dönemde 

%2 oranında gerçekleşmiştir. İş-

yerinin bulunduğu bölgede ya 

da kent merkezinde yol kesme, 

yolu trafiğe kapatma eylemi %2 

oranındadır. Büyük oranda, üc-

retlerin ve/veya kıdem tazminatı 

ödenmemesi nedeniyle yapılan; 

çalışmayı çoklukla bir ya da bir-

kaç gün durdurma, iş yapmama 

şeklinde gerçekleşen eylem %19 

oranındadır.

Ayrıca “diğer” kategorisi altında, 

%10 oranında da bordro yakma, 

vinçe çıkma, çatıya çıkma, yarı 

çıplaklık, kefen giyme, patronla-

rın evinin önünde bekleme, inti-

hara teşebbüs gibi farklı eylem 

biçimlerine başvurulmuştur.

2013 yılına bakıldığında ise, sıra-

lamanın %27 ile yürüyüşler, %25 

ile işyeri önünde eylem, %19 ile 

basın açıklaması yapma, %11 ile 

işgallerin olduğu görülmektedir. 

2015 yılında başat eylem türü, 
“işverene yönelik gerçekleştiri-
len yürüyüş/basın açıklaması” 
iken, 2014 yılında ilk sırayı, “işyeri 
önünde” yapılan eylemler almış-
tır. 2013 ile 2014 yılları da eylem 
biçimlerine göre kısmi farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin fabrika 
işgalleri 2013 yılında %11 iken, 
bu oran 2014 yılında %2’ye düş-
müştür.

Eylem Nedenleri

Bu tabloda yer alan veriler, bir iş-
yerinde gerçekleşen tek ve esas 
eylemi değil, bir işyeri için yapılan 
birden fazla eylemi kapsamakta-
dır.  Tablodaki yüzdeler örneğin 
işten atma için şu şekilde okun-
malıdır: 628 işyeri temelli eyle-
min %31’inde işten atma eylem 
nedenleri arasında yer almıştır. 

İşten atma tüm istihdam grupla-
rında başat eylem nedenidir. İş-
yeri temelli eylemlerin %21’inde 
işteyken ücret gaspı ise emekçi-

Grafik 15: Eylemlerin türlerine göre oransal dağılımı (2013)
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lere ücretlerin verilmediği ya da 
eksik verildiği durumları kapsa-
maktadır. 

%19 Oranı ile TİS eylem neden-
leri arasında üçüncü sırada yer 
almaktadır. Bu oranın yüksekliği, 
sendikaların yetki sahibi olduğu 
işyerlerinde eylemleri ortaya çı-
kartan asli sebebin TİS olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Dahası, 

2015’te işyeri temelli eylem sey-
rini ciddi anlamda etkileyen Me-
tal Fırtına dalgası da yine TİS sü-
reçlerine dayanmaktadır. Birleşik 
Metal-İş’in Ocak ayındaki grevleri 
de aynı şekilde TİS sürecinin so-
nucudur.  

Eylemlerde TİS ve düşük ücret 
ayrıştırılmıştır. Çünkü, düşük üc-
ret TİS talepli eylemleri kapsama-

Grafik 16: Eylemlerin nedenlerine göre oransal dağılımı (2015)

Grafik 17: Eylemlerin nedenlerine göre oransal dağılımı (2014)
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makta,  sendikanın örgütleme-
diği veya sendika örgütlese bile 
TİS yetkisi olmadığı işyerlerindeki 
vakaları kapsamaktadır. Bu anla-
mıyla, düşük ücret nedeni işyeri 
temelli eylemlerin %13’ünde söz 
konusudur ve beşinci sıradadır.  

%15 oranı ile sendikalaşma ey-
lem nedenleri arasında dördüncü 
sıradadır. 

2014 yılında, eylemlerin toplam 
%31’i işten atılmalara karşı ger-
çekleşmiştir. İşten atılma nede-
niyle yapılan eylemlerin %’15’i 
değişik nedenlerle işten çıkart-
ma, %9’u işyeri kapatma vakaları 
sonucu yaşanırken, %7’si sendi-
kalaşma gerekçesiyle işten atma 
sonucu gerçekleşmiştir. 46 işye-
rinden çok sayıda işçi sendikal 
örgütlenme girişimi nedeniyle 
işten atılmıştır.

Çalışma koşullarının iyileştirilme-
si nedeniyle yapılan eylemler, 
toplam eylemlerin %23’ünü oluş-

turmaktadır. Özelleştirme karşıtı 
eylemler, taşeronlaşma karşıtı 
yapılan eylemler, kadro talepli 
eylemler, işyeri kapanması, grev 
yasağına karşı eylemler, sendikal 
baskı gibi eylemler bu başlık al-
tında toplanmıştır.

Kıdem tazminatı ve ücret alama-
ma nedeniyle yapılan eylemlerin 
toplam eylemler içindeki payı 
%18 oranında olmuştur. Çalışır-
ken ücret alamama nedeniyle 
eylem yapanların %77’sini taşe-
ron işçiler oluşturmaktadır. Bu 
eylemlerin önemli kısmı sendi-
kasız işyerlerindeki işçiler tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.

Ücret zammı talebiyle yapılan 
eylemlerin toplam eylemler için-
deki payı %6’dır. İşçi sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması (İSİG) 
amacıyla yapılan eylemlerde ar-
tış görülmektedir. 2013 yılında 
bu nedenle yapılan eylemler %2 
iken, bu oran 2014 yılında %7 

Grafik 18: Eylemlerin nedenlerine göre oransal dağılımı (2013)
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olarak gerçekleşmiştir. Toplu söz-
leşme uyuşmazlıklarını protesto 
ya da ücret zammı talepli eylem-
ler %3 oranında kalmıştır.

2013 yılında ise; eylemlerin %47’si 
işten atılmalara karşı gerçekleş-
miştir. İşten atılma nedeniyle 
yapılan eylemlerin %28’i değişik 
nedenlerle işten çıkartma, %10’u 
işyeri kapatma vakaları sonucu 
yaşanırken, %9’u sendikalaşma 
gerekçesiyle işten atma sonucu 
gerçekleşmiştir.

İşyeri kapanması ve işten çıkarıl-
ma sonucu kıdem tazminatı ala-
mama nedeniyle yapılan eylem-
ler, toplam eylemlerin %10’unu 
kapsarken, ücret zammı talebiy-
le yapılan eylemler %15 oranında 
olmuştur.  Taşeronlaşma karşıtı 
eylemler; ihalelerinin yapılmasını 
engelleme ya da protesto etme, 
kadroya geçme ya da çalışma 
koşullarını düzeltme talebiyle ya-
pılan eylemler %15 oranındadır. 

Ücret alamama nedeniyle yapı-

Grafik 19: Eylemlerin sendikalılık durumuna göre 
oransal dağılımı (2015)

Grafik 20: Eylemlerin sendikalılık durumuna göre 
oransal dağılımı (2014)
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lan eylemler, toplam eylemlerin 
%7’sini oluşturmaktadır. İşçi sağ-
lığı ve güvenliğinin sağlanması 
amacıyla yapılan eylemler %2 
olarak gerçekleşmiştir. Toplu söz-
leşme uyuşmazlıklarını protesto 
ya da ücret zammı talepli eylem-
ler %4 oranında kalmıştır. 

3 yılın ortak özelliği eylemlerde 
ilk sırayı işten atmalara karşı ya-
pılan eylemlerin almasıdır.

Sendikalı/Sendikasız İşyerlerine 
Göre Dağılım

Bu kapsamda toplam 625 ey-
lem değerlendirilmiştir. Eylemle-
rin %60’ı bir sendika tarafından, 
%4’ü sendika dışı bir kurum tara-
fından, kalan %36’sı da herhangi 
bir kurumun (Sendika, dernek, 
oda vb.) dâhilî olmadan doğrudan 
işçiler tarafından yapılmıştır. 

2014 yılındaki eylemlerin %64’ü 
sendikalı işyerlerinde gerçekle-
şirken, %36’sı sendikasız işyerle-
rinde yapılmıştır.  Sendikal örgüt-
lenmenin olmadığı işyerlerinde 
yapılan eylemlerin bir bölümü 
işçi sınıfından yana siyasal ku-

rumlar ile kamu emekçileri sen-
dikalarının desteği ve dayanış-
ması ile gerçekleşmiştir. 

Bu dağılım 2013 yılında, %58’si 
sendikalı, %42’si sendikasız işyer-
leri şeklindedir.

2015 yılındaki eylemlerin %60’ı 
sendikalı işyerlerinde gerçekle-
şirken, bu oran 2014 yılında %64, 
2013 yılında ise %58 olmuştur. 3 
yılda yapılan eylemlerin yaklaşık 
%40’ı sendikasız işyerlerindeki iş-
çiler tarafından yapılmıştır.

Konfederasyonlara Göre Dağılım

Tüm konfederasyonlar olarak ya-
pılan değerlendirme de ise, işyeri 
temelli eylemlerde DİSK’in %39 
oranla birinci sırada, TÜRK-İŞ’in 
%27’lik oranla ikinci ve KESK’in 
%24 oranla üçüncü sırada olduğu 
görülmektedir.

2014 yılı itibariyle ülke genelin-
de sendikalı işçilerin %66’sı Türk 
İş’e bağlı sendikaların üyesi iken, 
dönem içinde Türk İş’e bağlı sen-
dikaların yaptığı eylemler %44’de 
kalmış, sendikalıların %9’unu 
bünyesinde barındıran DİSK’e 

Grafik 21: Eylemlerin sendikalılık durumuna göre 
oransal dağılımı (2013)
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bağlı sendikalar, eylemlerin 

%46’ını gerçekleştirirken, toplam 

sendikalıların %21’ini oluşturan 

Hak-İş’e bağlı sendikalar ise ey-

lemlerin yalnızca %4’ünü gerçek-

leştirmiştir.

Herhangi bir konfederasyona bağ-

lı olmayan bağımsız sendikalar 

toplam sendikalı işçilerin %2,7’sini 

örgütlerken, bu sendikaların yap-

tıkları eylemler ise %6 oranında 

gerçekleşmiştir. 

2013 yılında ise, Türk İş’e bağlı 
sendikalar %46, DİSK’e bağlı sen-
dikalar %45 ve Hak-İş’e bağlı sen-
dikalar ise eylemlerin yalnızca 
%7’sini gerçekleştirmiştir. Herhan-
gi bir konfederasyona bağlı olma-
yan bağımsız sendikalar toplam 
sendikalı işçilerin %2,6’sını örgüt-
lerken, bu sendikaların yaptıkları 
eylemler ise %3 oranında ger-
çekleşmiştir. Bu sendikalar da işçi 
sınıfı perspektifi ile hareket eden 
birkaç sendikadır.

Grafik 22: Konfederasyonlara Göre Dağılım (2015)

Grafik 23: Sendikalı işçilerin yaptığı eylemlerin konfederasyonlara 
göre oransal dağılımı (2014)
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DİSK’e bağlı sendikalar 3 yılda ya-
pılan eylemlerde ilk sırayı almıştır.

Coğrafi Dağılım

628 işyeri temelli eylem için 687 
farklı şehir verisi tasnif edilmiştir. 
Dolayısıyla %değerlerinin topla-
mı yüzden fazla (109) çıkmak-
tadır. Tabloda en az 10 eylemin 
gerçekleştiği iller gösterilmiştir. 
İlk üç sırada yer alan %değerle-
ri, İstanbul’da 123, İzmir’de 84, 
Ankara’da ise 70 işyeri temelli ey-
leme işaret etmektedir.

2014 yılında 72 ilde eylemler 

gerçekleştirilmiştir. İllere bakıl-

dığında esas olarak ildeki işçi 

sayısına yakın düzeyde eylem-

ler görmek mümkündür. Ancak 

bunu farklı kılan bazı iller söz 

konusudur. Bu illeri iki grupta 

toplamak mümkündür. Birinci-

si, sendikal örgütlüğün ve mü-

cadelenin bazı işyerleri üzerin-

den yoğunlaştığı iller Denizli, 

İzmir, Kocaeli, Kütahya, Muğla, 

Zonguldak’dır. 

Grafik 24: Sendikalı işçilerin yaptığı eylemlerin konfederasyonlara 
göre oransal dağılımı (2013)

Grafik 25: İşyeri temeli eylemlerin illere göre dağılımı (2015)
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İkinci olarak, bazı işyeri ya da 
sendika ile sınırlı olmayan, farklı 
sektörlere yayılan, ancak ildeki 
işçi sayısını çok aşan eylemlerin 
yapıldığı illerdir ve bunlar belli bir 
coğrafyada yoğunlaşmaktadır. 
Bu iller, Ağrı, Diyarbakır, Hakkâri, 
Mardin, Van, Batman ve Şırnak’tır. 
Bu illerde eylemlerin diğer illere 
göre daha fazla olmasını bölge-
deki siyasal gelişkinliğin, işçi sınıfı 
mücadelesine yansıması olarak 
değerlendirmek mümkündür.

2013 yılında ise eylemlerin 
mekânsal dağılımına bakıldığın-
da, %44’ünün Marmara bölge-
sinde, %16’sının Orta Anadolu’da, 
%14’ünün batı illerinde, %11’nin 
Akdeniz illerinde gerçekleştiği ve 
toplam 57 ilde eylem yapıldığı 
görülmektedir.

3 yıl içerisinde eylem yapılan ille-
re bakıldığında ilk 2 sırayı İstan-
bul ve İzmir’in aldığı görülmek-

tedir. İşçi sayılarına bakıldığında 
ise, ilk 3 sırayı İstanbul, Ankara 
ve İzmir almaktadır.

Genel Değerlendirme

2015 Yılı işçi sınıfı mücadele-
si bakımından son yıllardaki en 
önemli mücadelelere sahne oldu. 
Metal işkolunda, 2015 yılının ba-
har aylarında başlayan ve “metal 
fırtına” olarak adlandırılan önemli 
ve tarihsel bir işçi sınıfı mücade-
lesi, isyanıyla karşı karşıya kaldık. 

Tespit edilebilen 49 işyerinden 
yaklaşık 58 bin işçi Türk Metal’e 
yönelik eylemlerin bir parçası 
oldu. Buradan 58 bin işçinin tü-
münün eylemlerde aktif rol al-
dığı sonucuna ulaşılmamalıdır. 
Bu işçilerin bir kısmı fiilî grevler 
yaparken, bir kısmı yemekhane 
eylemleri yapmış bir kısmı da, iş-
yerindeki Türk Metal İş Sendikası 
temsilcilerine ya da şube yöneti-
cilerine tepkisini bir biçimde gös-

Grafik 26: Eylemlerin bazı illere oransal dağılımı (2014)
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termiştir.. Diğer eylemlerin, dire-
nişlerin yanı sıra bu eylemlerle, 
çeşitli yönleriyle tartışılan ve işçi 
sınıfı mücadelesine iz bırakan 
önemli bir sürece tanıklık ettik. 

Son 3 yıllık eylem ve direnişlere 
baktığımızda gerek işkolu, gerek 
eylem biçimi ve eylem yapma 
gerekçesi bakımından özel geliş-
meler dışında ana dinamiklerin 
varlığını sürdürdüğünü görüyo-
ruz.

Eylem yapılan işkollarında esnek, 
güvencesiz çalışmanın hâkim ol-
duğu sektörlerde mücadelenin 
yükseldiği görülmektedir. Taşe-
ronlaşmanın ve diğer esnek istih-
dam biçimlerinin yoğun yaşandı-
ğı işkolları olan yerel yönetimler, 
inşaat ve sağlık sektörleri son 3 
yılda direnişlerin en fazla gerçek-
leştiği sektörler olarak öne çıkı-
yor. 

2015 yılında gerçekleşen 628 iş-
yeri temelli eylemin  %45’ini özel 
sektöre çalışan kadrolu işçiler, 
%17’sini kamu taşeronu işçiler, 
%17’sini memurlar, %14’ünü ise 

özel sektör taşeronu işçilerin ger-
çekleştirdiği görülmektedir. Bir 
başka deyimle, bu eylemlerin 
%31’i taşeron işçiler tarafından 
yapılmıştır. Bu durum taşeron di-
namiğine işaret etmektedir.

2014 yılındaki eylemlerin ise ya-
rısı taşeron işçiler tarafından ya-
pılmış, bunun önemli kısmını da 
sendikasız işyerlerinde çalışan 
taşeron işçiler gerçekleştirmiştir. 
Bunda taşeron işçilerinin çalışma 
koşullarının ağırlığının yanı sıra, 
özellikle ücret ödenmemesi gibi 
hak gasplarının yoğun yaşanma-
sının ve artan taşeron işçi sayısı-
nın etkisi de söz konusudur. 

Sağlıkta çalışanların %30’u taşe-
ron olarak çalışmaktadır. Sağlıkta 
taşeron işçi sayısı 2002-2013 yıl-
ları %1023 oranında artış göster-
miştir. 

Taşeronlaşmanın yoğunlaştığı bir 
diğer sektör yerel yönetimlerdir.

Yerel yönetimlere bakıldığında 
çalışanlar içerisinde taşeron iş-
çilerin oranının %41,5’i bulduğu 

Tablo 1: Özel sektörde alt işveren bildirimi yapılan sigortalı sayısı

Sektör Adı İşçi Sayısı %

İnşaat 79,25%

Metal 4,53%

Madencilik ve taş ocakları 2,57%

Çimento, toprak ve cam 2,12%

Taşımacılık 2,05%

Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç 1,83%

Diğer 7,69%

Taşeron-

laşmanın ve 

diğer esnek 

istihdam 

biçimlerinin 

yoğun yaşan-

dığı işkolları 

olan yerel 

yönetimler, in-

şaat ve sağlık 

sektörleri son 

3 yılda direniş-

lerin en fazla 

gerçekleştiği 

sektörler 

olarak öne 

çıkıyor. 
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Tablo 3: Mahalli İdarelerde çalışan personelin istihdam şekillerine 
göre dağılımları (2014)

İstihdam Şekli Çalışan Sayısı %Oran

Memur 118.754 27,4%

Sözleşmeli Personel 3.361 0,8%

Sürekli İşçi 121.637 28,0%

Geçici İşçi 9.992 2,3%

Taşeron* 180.246 41,5%

Toplam 433.990 100%

*2012 itibariyle

görülmektedir.

Dolayısıyla, eylemlerin yoğun 

yaşandığı inşaat işkolunda özel 

sektörde taşeron olarak çalışan-

ların %79’unun inşaatta çalışan 

taşeronların olduğunu ve yine 

kamu işyerlerinde eylemlerin yo-

ğunlaştığı sağlıkta, toplam sağlık 

çalışanlarının %30’unun, yerel 

yönetimlerde ise %41’inin taşe-

ron işçiler olduğunu görmekteyiz.

2015 yılı eylemlerine bakıldığın-

da, işyerlerinin %43’ünde işve-

rene yönelik basın açıklaması, 

%24’ünde fiili grev, %19’unda 

kamuoyuna yönelik basın açıkla-
ması, %16’sında ise işyeri önünde 
kalıcı direniş gerçekleştirilmiştir.

İşçilerin işyeri düzeyinde, daha 
yoğun ve daha fazla sömürüye, 
hak gasplarına karşı başkaldır-
maya ve çeşitli eylem biçimleri 
ile tepkilerini sürdürmeye devam 
ettikleri görülmektedir.  Özellikle 
“fiilî grev” olarak tanımlanacak ve 
üretimi doğrudan etkileyen “iş 
yapmama” eylemlerinde bu dö-
nemde de görünür artış yaşan-
mıştır. Bu durum, sadece metal 
işçilerinin bu yıla damgasını vu-
ran eylemlerinde değil, aynı za-

Tablo 2: Sağlık personelinin sektörlere ve unvanlara göre dağılımı 
(2012)

 
Sağlık Ba-

kanlığı   
Üniversite Özel Sektör Diğer Toplam

Toplam Per-
sonel

488.767 68.730 135.701 5.320 698.518

Diğer Personel 
ve Hizmet 

Alımı
181.824 9.017 18.895  209.736

Kaynak: Sağlık İstatistikleri 2012
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yoğun yaşan-

dığı inşaat 

işkolunda 

özel sektörde 

taşeron olarak 

çalışanların 

%79’unun in-

şaatta çalışan 

taşeronların 

olduğunu ve 

yine kamu 

işyerlerinde 

eylemlerin 

yoğunlaştı-

ğı sağlıkta, 

toplam sağlık 

çalışanlarının 

%30’unun, 

yerel yö-

netimlerde 

ise %41’inin 

taşeron işçiler 

olduğunu gör-

mekteyiz.
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manda özellikle inşaat işkolunda 
meşru fiilî bir hak olarak ve sen-
dikasız işçilerin eylemleri olarak 
gerçekleşmiştir.

İşyeri bazlı, parça parça ve olduk-
ça yaygın, üretimi aksatan dire-
niş ve eylemler geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da sürmüştür.

2015 yılında, eylemlerin %58’i bir 
gün veya daha az bir süre içeri-
sinde gerçekleşmişken, %5’i dört 
aydan uzun sürmüştür. Tüm iş-
yeri temelli eylemlerin ortalama 
süresi 20 gündür.

Her gün iki işyeri eyleme çıkmış, 
buna eylemde bulunan işyerle-
rindeki işçilerin eylemi de eşlik 

etmiştir. Aynı günlerde onlarca 
işyerinden işçiler çeşitli eylem bi-
çimleri ile yurdun dört bir tarafın-
da sorunlarını gündeme getirmiş, 
öfke ve tepkisini haykırmıştır. Do-
layısıyla, aynı gün çok sayıda işçi 
direnişi gerçekleşmiştir. Eylemler 
çoklukla uzun dönemli olmuştur.

SONNOTLAR

(1) Birleşik Metal İş Sendikasında toplu 
sözleşme uzmanı olarak çalışmaktadır. 

(2) Emek Çalışmaları Topluluğu, “2015 İşçi Sınıfı 
Eylemleri Raporu” http://emekcalisma.org/
Raporlar/RAPOR.pdf

(3) Kaygısız, İrfan. “2013 Yılı İşçi Sınıfı Eylemleri 
Üzerine Değerlendirme.” DİSK-AR, no. 2 (2014): 
108-21; Kaygısız İrfan. “2014 Yılı İşçi Sınıfı Eylemleri 
Üzerine Değerlendirme.” DİSK-AR, no. 4 (2015): 
140-53.



Geçtiğimiz yıl Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları’nca önemli bir kitap basıldı. 
Eser, Tanzimat’tan Günümüze Türkiye 
İşçi Sınıfı Tarihi (1839-2014) adını taşıyor. 
Y. Doğan Çetinkaya ve Mehmet Ö. Alkan 
tarafından yayıma hazırlanan eserde, 
emek tarihimize ışık tutan birbirinden 
değerli çalışmalara yer verilmiş. Kitabın 
ayırt edici özelliği, içerdiği hemen he-
men tüm makalelerin, E. P. Thompson’ın 
emek tarihine ilişkin katkısını Osmanlı ve 
Türkiye tarihi özelinde derinleştirmesin-
de yatmaktadır. 

Bu kısa yazıda, derlemeyi oluşturan on 
altı makaleye dair ayrıntılı bir değer-
lendirme yapmak yerine, kitabın giriş 
kısmında yer alan çerçeve yazıdaki me-
todolojik yaklaşıma dair bir değerlendir-
mede bulunulacak; ardından da önemli 
olduğuna inandığımız birkaç makaleye 
ilişkin bir tanıtım yapılacaktır. 

*** 

Türkiye işçi sınıfı tarihine ilişkin literatü-
rün “fakir”liği konusunda şimdiye dek ve-
rilen iki temel klişe cevap olmuştur. Bun-
lardan ilki, arşiv kaynaklarının yetersizliği 
üzerinde durmaktadır. Bu bakışa göre, 
tarihi kaynaklar “seçkinler” tarafından 
tutulmuştur, ayrıca ezilenler de arkala-
rında kendi seslerini duyuracak kaynak-
lar bırak(a)mamıştır. İkinci cevap ise, işçi 

TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFI TARİHİ 

Geçtiğimiz yıl Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nca önemli bir kitap 
basıldı. Eser, Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 

(1839-2014) adını taşıyor. Y. Doğan Çetinkaya ve Mehmet Ö. 
Alkan tarafından yayıma hazırlanan eserde, emek tarihimize ışık 

tutan birbirinden değerli çalışmalara yer verilmiş.

GENCER ÇAKIR



sınıfının varlığı-yokluğu üzerin-

den yürütülen bir tartışma teme-

linde şekillenmiştir. Buna göre, 

Türkiye’de Batı’daki gibi bir kapi-

talist gelişmeden bahsedileme-

yeceği için işçi sınıfından da bah-

sedilemez; dolayısıyla “olmayan” 

bir sınıfa dair tarihsel bir çalışma 

yapılmasını beklemek de müm-

kün değildir. Tanzimat’tan Gü-

nümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tari-

hi (1839-2014) adını taşıyan bu 

kitap, Türkiye ve Osmanlı emek 

tarihine yönelik yukarıda özet-

lenen “geleneksel yaklaşım”ları 

sorgulamakta, bu alana dair me-

todolojik bir müdahalede bu-

lunarak asıl sorunun “materyal 

eksikliği”nden değil, işçi sınıfı-

nı toplumsal bir gerçeklik olarak 

kavramaya dönük yöntemsel bir 

hatadan kaynaklandığının altı-

nı çizmektedir. Kitabın girişindeki 
çerçeve yazıda Çetinkaya, emek 
tarihi yazınında işçi sınıfının “yok 
sayılması” olgusunun evrensel 
bir eğilim olduğunu, bu evrensel 
eğilimin Türkiye’de sınıf üzerine 
yapılan çalışmalara da yansıdığı-
nı söylemektedir (s. 9, 12, 15, 27). 

“Fabrikalar yoksa işçi sınıfı da yok-
tur” denebilir mi? 

İşçi sınıfı denince akla sanayi iş-
çileri mi gelmelidir? Kapitalizm 
dendiğinde tereddütsüz sanayi-
leşme mi anlaşılmalıdır? Bu so-
rulara EVET cevabı verildiğinde, 
kurulan mantık şöyle olmaktadır: 
Osmanlı’da sanayi devrimi ger-
çekleşmemiştir; bunun sonucu 
olarak da işçi sınıfı ortaya çık-
mamıştır ve nihayet sosyalizm 
için de uygun bir “maddi ortam” 
yoktur. Mantık böyle kuruldu- 175



ğunda, bir emek-sermaye çelişki-
sinden de bahsedilmemektedir. 
Çetinkaya’ya göre, bu bakış açı-
sına dayanan çalışmaların “he-
men hemen tamamı uzunca bir 
dönem işçi sınıfını … fabrika tipi 
sanayi tesislerinde çalışan ücret-
li, erkek, mavi yakalı kol emek-
çileri olarak ele aldılar. Taşıma 
sektöründe çalışan işçiler gibi 
hizmet sektöründe çalışanlar bile 
işçi sınıfının ‘gerçek’ temsilcile-
ri … kabul edilmiyorlardı” (s. 10). 
O halde işçi sınıfı nasıl tanımlan-
malıdır? Yazar burada Marcel van 
der Linden’e dayanarak “emeğin 
metalaşması”na dikkat çekmek-
tedir. Buna göre, işçi sınıfı tanımı 
yapılırken, bu tanıma yalnızca 

“özgür” emekçiler değil, özgür 
olmayan kısıtlı emekçiler, yani 
çıraklar, bağımlı ve baskı altında 
çalıştırılan emekçiler, askerler, 
serfler, senet ve borçla köleleşti-
rilmiş işçiler, mahpuslar ve köleler 
ile part-time işçiler dünyasını içe-
ren engin emek dünyası da dâhil 
edilmelidir (Hanagan ve Linden). 

Benzer şekilde, E. P. Thompson 
da sınıf tanımı yaparken konuyu 
sanayi işçileri ile sınırlandırma-
mıştır. “Thompson işçi sınıfının 
oluşumuna odaklanırken kaybol-
makta olan zanaatkârların dene-
yimleri ve sınıf bilinçleri ile ilgi-
leniyordu. Yapısal tanımlamaları 
ve tahlilleri reddeden Thompson 176



… işçilerin kendi oluşum süreçle-
rinin etkin ve bilinçli birer özne-
si olduğunun altını çiziyordu” (s. 
11). E. P. Thompson’a göre, sınıf 
mücadelesi, sınıfın nesnel bir 
gerçeklik olarak ortaya çıkmasını 
sağladığı gibi sınıf bilincini de or-
taya çıkarmıştı. 

Çetinkaya’ya göre, “herhangi bir 
araştırmacının işçi sınıfı tarihini 
yazmak için ilk bakacağı olgu … 
sanayinin gelişmişlik seviyesi de-
ğil, kapitalist üretim ilişkilerinin 
gelişmesi olmalıdır” (s. 13). Bu ise 
özetle şu anlama gelmektedir: 
Sermaye bir toplumsal ilişkidir; 
bu ilişkinin bir kutbunda kapi-
talistler diğer kutbunda işçiler/
emekçiler yer alır. Diğer taraftan, 
proleterleşme süreci sanayi dev-
riminin bir sonucu değildir; bu sü-
reç sanayi devriminden çok daha 
önceleri başlamıştır. Kapitalizm, 
sanayi devriminden çok daha 
önce üreticilerin kendi üretim 
araçları üzerindeki mülkiyetleri-
nin ve kontrollerinin kaybolma-
sına neden olmuştur. Bu süreci 
Marx Kapital’de “ilk birikim” ola-
rak anlatır. Kapitalizmi sanayileş-
me ile aynı görmez Marx. Kapita-
list üretim sürecinin asıl temeli 
ve hareket noktası, Marx’a göre, 
“emeğin ürünü ile emeğin kendi-
sinin, emeğin nesnel koşulları ile 
öznel emek gücünün birbirlerin-
den ayrılması”dır.(1)

Marx, “özgür” işçinin piyasada 
kendi emek gücünün satıcısı 
olarak kapitalistin karşısında bu-

lunması durumunu, toplumsal 
üretim sürecinin yeni bir çağı ol-
duğunu söyler: “Sermaye, ancak, 
üretim ve geçim araçları sahibi-
nin özgür işçiyi piyasada kendi 
emek gücünün satıcısı olarak 
karşısında bulduğu durumda do-
ğar.” (2) Dolayısıyla işçi sınıfını sa-
nayi işçisi ile sınırlamak; serma-
yeyi ve kapitalizmi iki kutuplu bir 
ilişki olarak değil de sanayileşme 
ile bir tutmak olsa olsa teknolojik 
bir bakıştır ve eleştirilmelidir. 

Emek tarihimizden birkaç “kare” 

Şimdi de derlemede önemli bul-
duğum birkaç yazıdan bahset-
mek istiyorum. Bunlardan biri 
Erol Ülker’in yazısı.(3) Ülker bu 
yazısında mütareke İstanbul’un-
da tramvay işçileri hareketinden 
bahsetmektedir. Yazıda, tramvay 
işçilerinin grev/iş bırakma eylem-
lerinin dönemin Türkiye Sosyalist 
Fırkası (TSF) tarafından engellen-
meye/ehlileştirilmeye çalışılması 
dikkatleri çekmektedir. Örneğin, 
o yıllarda İngiliz işgal güçlerinin 
kumandanı ve Müttefik Kuvvet-
ler Yüksek Komutanı General 
Harrington, kendisi ve TSF liderle-
rinden oluşan bir grup arasında 1 
Mayıs 1921 öncesinde gerçekle-
şen bir görüşmeden bahsetmek-
tedir. Bu görüşmede TSF’liler Ge-
neral Harrington’ı evinde ziyaret 
ederek tramvay, tünel ve elekt-
rik çalışanlarının 1 Mayıs’ta greve 
gitmeyeceklerini garanti etmiştir 
(s. 219-20). 177



TSF yönetimi ve özel olarak par-
tinin başkanı Hüseyin Hilmi (İş-
tirakçi Hilmi) eylemciler adına 
şirket ve işgal makamlarıyla pa-
zarlığa oturmuş, toplantıda işçi-
ler aleyhine olacak şekilde bağ-
layıcı kararlar alınmıştır. General 
Harrington, 2 Eylül 1921 tarihin-
de İngiliz Yüksek Komiserliği’ne 
hitaben yazdığı bir raporda 
mevcut TSF yönetiminin işçi-
ler üzerinde belirgin bir otori-
te sağladığını, ancak partinin 
bu otoritesinin birden çok defa 
grev hareketlerini engellemek 
için kullandığını belirtmiştir (s. 
224). Ülker bu yazısında, tram-
vay işçileri hareketi karşısında 
TSF liderliğinin, tramvay işçilerini 
örgütleyen, onların kolektif ha-
reketlerini teşvik eden ve yöne-
ten militan bir siyasal partiden 
çok, grev hareketlerini engelle-
meye ya da sonlandırmaya çalı-
şan bir sendika konfederasyonu 
gibi hareket etmiş olduğunun 
altını çizmektedir. 

*** 

Bahsetmek istediğim bir diğer 
yazı, Barış Alp Özden’e ait.(4) Öz-
den bu çalışmasında, İstanbul 
Mahmutpaşa’daki dokumacıla-
rın emek süreçlerinde tanık ol-
dukları dönüşüm ve mücadele 
deneyimlerine odaklanmaktadır. 

Çalışma, dokuma atölyelerindeki 
emek süreci ve çalışma koşulla-
rına dair çeşitli arşiv kaynakları, 
gazete ve raporlara dayanarak 

işçi sınıfının durumuna dair ay-
rıntılı bilgiler veriyor. Örneğin 
1947 yılında TBMM Çalışma Ko-
misyonu içinde bir grup millet-
vekilinin hazırladığı bir rapora 
göre, Mahmutpaşa’daki hemen 
tüm dükkânlarda sağlık koşulları 
çok kötüydü. İşyerlerinde yük-
sek rutubet, yoğun toz ve hava-
sızlık hâkimdi. Ayrıca atölyeler-
de yoğun biçimde çocuk emeği 
sömürüsü vardı (s. 259). Raporun 
devamında milletvekillerinden 
biri gezdiği atölyelerden son-
ra Mahmutpaşa’daki mensucat 
sanayisinin tümden Anadolu’da 
başka bir şehre taşınması gerek-
tiğini söyler; çünkü vekile göre, 
Mahmutpaşa’da imalathaneler 
işçi için sefaletin birer numune-
sidir. Hayat burada işverenler 
için belki kazanç bakımından 
kârlıdır, fakat işçiler ıstırabın zir-
vesini yaşamaktadırlar. Yine ve-
kile göre, her türlü temiz hava-
dan ve güneş ışığından mahrum 
olan bu müesseseleri Anadolu’ya 
taşımak hükümetçe ele alınması 
gereken temelli davalardan biri 
olmalıdır (s. 260). Sağlık koşulla-
rı yanı sıra Mahmutpaşa tekstil 
sanayisinde emek maliyetlerini 
düşürmek için yoğun olarak ço-
cuk emeği de kullanılmaktadır. 
Çocuklara ödenen ücret, yetişkin 
işçilerin ücretinin yarısı kadardır. 
Çocuk istihdamı ile işverenler 
hem emek üzerinde bir kontrol 
gücü elde ediyor hem de vergi 
ödemekten kaçmış oluyorlardı. 178



Bununla birlikte, talebin canlı ol-
duğu dönemlerde dokumacıların 
eşleri de ücretsiz aile emeği ola-
rak bu atölyelerde çalıştırılmak-
taydı (s. 260-61). Özden, ayrıca 
dokumacıların kendilerine da-
yatılan çalışma koşullarına bo-
yun eğmediklerinden, 1940’ların 
sonu ve 1950’lerin ilk yılları bo-
yunca çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesi ve işverenleri çalışma 
saatlerini kısaltmaya zorlamak 
için büyük mücadeleler verdik-
lerinden de bahsediyor. Örne-
ğin, 1953 yılında dokumacılar 
“8 saat iş, 8 saat dinlenme ve 8 
saat uyku” kampanyası başlatır-
lar. Bu kampanya, bölgede çalı-
şan ayakkabı işçileri arasında da 
yankı bulur. Takip eden süreçte 
ise, gece çalışmasının yasaklan-
ması için sendikacılar tarafından 
atölyelere gece baskınları dü-
zenlenir… (s. 265-69). 

*** 

Son olarak değinmek istediğim 
yazı ise Sinan Yıldırmaz’a ait.(5) 
Bu yazıda Yıldırmaz, Türkiye’de 
köylülüğün işçi sınıfının oluşu-
muna etki eden özgün dönü-
şümünü ele almaktadır. Yazar 
tarıma makinenin girmesi, bu-
nun sonucunda köylülüğün çö-
zülmesi ve kapitalist gelişme 
arasındaki ilişki temelinde altını 
çizmektedir ki, Türkiye örne-
ğinde tarımda makineleşmenin 
göçe ve mülksüzleştirmeye olan 
etkisi zannedildiği kadar yoğun 
değildir. Çünkü, “köyden kente 

göç eden köylülerin birçoğunun 
aslında geldikleri yerde küçük 
de olsa toprak sahibi olmayı 
sürdürdükleri bilinmektedir” (s. 
279). 

İşçileşmenin oluşumunu “köy-
lü-işçi” şeklinde “melez” bir ger-
çeklik olarak ele alan yazar, “bu 
türden bir işçileşme,” diyor, “işçi 
sınıfı oluşumu sürecinde ortaya 
çıkan bilincin yaratılmasına etki 
edeceğinden genel anlamda po-
litik bir özne olarak işçi sınıfının 
varlığına dönük analizleri bu du-
ruma uygun bir içerikte oluştur-
ma ihtiyacını ortaya koymakta-
dır” (s. 280). Yazar Türkiye’deki 
“köylü-işçiler”in durumuna dair 
Orhan Kemal’in Bereketli Toprak-
lar Üzerine adlı romanına dikka-
timizi çekmektedir. Romanı “işçi 
romanı” şeklinde değil de “köylü 
romanı” şekline okuduğumuzda, 
Yıldırmaz’a göre, orada tam ola-
rak “köylü-işçiler”in oluşumunu 
buluruz (s. 277). Makale özetle, 
Türkiye’de işçi sınıfının oluşumu-
nu anlamak için öncelikle köylü-
lüğün dönüşümünün anlaşılması 
gerektiğinin altını çizmektedir. 

SONNOTLAR

(1) Karl Marx, Kapital, Cilt 1, çev. M. Selik ve N. 
Satlıgan, Yordam Kitap, İstanbul, 2011, s. 551.

(2) Karl Marx, a.g.e., s. 172.

(3) Bkz. “Mütareke İstanbul’unda Tramvay 
İşçileri Hareketi, İşgal Makamları ve Radikaller”.

(4) Bkz. “Küçük Sanayide İşçi Olmak: 
Mahmutpaşa Dokumacıları ve ‘Davaları’ ”

(5) Bkz. “Köylüler, İşçiler ve Köylü-İşçiler”. 179



TEZ ÖZETLERİ 2015 Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal 
Bilimciler Yarışması Behice Boran Özel Ödülü

Türkiye’de işçi sınıfının güvencesizleş-
me deneyimini konu edinen çalışma, 

emekçilerin Türkiye işgücü piyasası öze-
linde yer aldığı farklı istihdam biçimlerin-
den hareket ederek, çalışma yaşamı ve 
çalışma dışı yaşamlarında güvencesizlik 
deneyimlerine odaklanmaktadır. Çalış-
ma, güvencesizlik deneyiminin işçi sınıfı 
içerisinde bir homojenleşmeye mi, yok-
sa heterojenleşmeye mi neden olduğu 
temel sorunsalı üzerine oturmaktadır. 
Bu anlamda, çalışma yaşamı ve yaşa-
mın tümünde deneyimlenen güvence-
sizleşmenin ayrıştıran/parçalayan veya 
birleştiren/bütünleştiren etkilerinin neler 
olduğudur çalışmanın temel problemidir. 
Çalışma, güvencesizliğin, hem mikro öl-
çekte (işçiler tarafından) hem de makro 
ölçekte (toplumsal ilişkilere yönelim ve 
etkileyiş açısından) bir analize imkân ve-
receği iddiasındadır. Çalışmada güven-
cesizliğin farklı boyut ve sonuçlarının 
özellikle işçi sınıfının bakış açısıyla ortaya 
çıkarılması için nitel araştırma teknikle-
rinden yararlanılmıştır. Alan araştırma-
sında, işgücü piyasasında farklı istihdam 
biçimleri ile yer alan işçiler ve işsizler ile 
derinlemesine mülakatlar yapılmış ve 
gözlemlerden faydalanılmıştır.
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Bu çalışma ise, sosyal politika ala-
nındaki neoliberal dönüşümün bir 

sermaye stratejisi olarak anlaşılması ge-
rektiğini öne sürmektedir. Kapitalizmin 
krizinin sermaye lehine bir çözümü, sı-
nıf ilişkilerinin ve isçi sınıfı kompozisyo-
nunun sermaye birikimi ile uyumlu bir 
biçim alması ile mümkündür ve sosyal 
politika alanındaki neoliberal dönüşüm 
de bu stratejiyi tamamlayıcı niteliktedir. 
Türkiye’de neoliberal dönüşüm ile bera-
ber sosyal politika alanında bir yandan 
sosyal yardımlara yapılan vurgunun art-
tığı görülmektedir. Öte yandan ise özel-
likle 1999’dan bu yana sosyal güvenlik 
sisteminde sistemden yararlananların 
hak ve yararlarını geriletici nitelikte bir 
reform stratejisi gözlenmektedir. Sınıf 
oluşumu literatürü ve sosyal politika ala-
nında yapılan çalışmalarda sosyal politi-
ka biçimlerinin çıkar algısı ve sınıf kimliği 
oluşumunu biçimlendiriyor oluşuna iliş-
kin tespitler, yaşanmakta olan dönüşü-
mün neoliberal strateji ile tamamlayıcı 
ilişkisinin açıklanmasını sağlamaktadır.
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GREVDEN İŞGALE SİNGER EYLEMLERİ 

(1964-1967-1969) 

Zafer Aydın, Sosyal Tarih Yayınları Belge Araştırması Dizisi, 2015

Singer’in geçmişinde 3 önemli işçi eylemi yer almaktadır. Bu 
eylemlerden, 1964 Kartal fabrikası ve 1967 Satış mağazala-

rındaki eylemler, grev; 1969’da Kartal fabrikasında gerçekleşen 
ise işyeri işgaliydi. Her üç eylem de özgün yanları, eksik tamam-
lanmamış yönleri, direniş, kırılma noktaları, başarı ve başarısız-
lıklarıyla emek tarihi açısından üzerine ayna tutulması gereken 
deneyimlerdir. Bu çalışmada Singer’de gerçekleşen bu üç eylem 
belgeler ve tanıklar eşliğinde anlatılıyor.

GÜVENCESİZLEŞMEYE KARŞI ÖRGÜTLENME 
DENEYİMLERİ
İrfan Kaygısız, PSI Kamu Hizmetleri Enternasyonali Türkiye 
Sendikaları, 2015

Bu çalışma, Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) üyesi 4 kon-
federasyona üye 11 sendika ile sürmekte olan “Güvence-

sizlerin Örgütlenmesi Projesi” kapsamında, başarılı deneyimlerin 
açığa çıkarılarak bu deneyimlerin işçi sınıfının ortak hafıza ve 
deneyimi haline getirilmesi amacıyla yapılmıştır.

DÜNDEN BUGÜNE ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET
Yeni Arayışlar ve Sendikal Stratejiler

Ceyhun Güler, NotaBene Yayınları, 2016

Uluslararası sendikal hareketin tarihsel süreç içinde geçirdiği 
dönüşüm, dünyada meydana gelen önemli olayların sendi-

kal harekete etkileri, günümüzde ortaya konulan yeni sendikal 
stratejiler ve yeni politikalarda uluslararası sendikal yapıların 
etkinliği, tarih boyunca faaliyet gösteren uluslararası sendikal 
yapıların ruhu ve bütün bunların ötesinde mevcut uluslararası 
sendikal yapılarda ortaya konulmaya çalışılan dönüşüm ve ye-
nilenme çabalarının ne kadar başarıya ulaştığı bu kitapla, tartı-
şılmaya çalışılmaktadır.
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MALUMUN İLANI
Kadın Emeğinin Saklı Yüzü: Ev İçi Bakım Emeği

Özge Sanem Özateş, NotaBene Yayınları, 2015

Cinsiyetçi işbölümü, bilhassa iktidarların muhafazakâr söy-
lem ve pratiklerle desteklendiği rejimlerde tüm gücüyle 

varlığını sürdürerek, ailenin idealize edilmesine, kadının anne 
ve eş olarak konumlanmasına ve dolayısıyla hem kültürel 
hem politik hem de ekonomik olarak hane içine hapsedilme-
sine neden olmaktadır.

Kitabımız herkesin bildiği bir “sırrı” ifşa etmek ve üzerinde 
yeni bir siyasal ufkun belirlenim kazanacağı zemine işaret et-
mek arzusundadır.

12 EYLÜL ANNELERİ RÖPORTAJLARI
Yay. Haz. Memik Horuz, Gülseren Yoleri

Doliche Filmcilik Yayıncılık, 2015

8 Yıldır Çalıştığımız 12 Eylül Anneleri belgesel film çalışma-
mızın tüm röportajlarını kitaplaştırılmış olarak ilginize su-

nuyoruz. Gönüllü olarak bir araya gelmiş DOLİCHE ekibi olarak 
emeğimizi ortaklaştırarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, bir 
tür Sözlü Tarih Çalışması sayılabilir. Anneler, 1980 öncesinden 
1992’li yıllara kadar çocuklarının başına gelen olaylar üzerin-
den hem çocuklarının yaşadıklarını hem de kendilerinin bi-
rer anne olarak yaşadıklarını anlatıyorlar. İçlerinde annelikten 
dava arkadaşlığına dönüşüm gerçekleştirenler de var, kendi 
çocuğunun derdiyle yetinenler de… 

“MIŞ GİBİ SİTE”  
Ankara’da Bir TOKİ-Gecekondu Dönüşüm Sitesi 

Tahire Erman, İletişim Yayınları, 2016

“Benim orada iyi kötü bir gecekondum vardı.” “Oralar çok 
güzeldi. Keşke gelmeseydik. Buraya gelmemiz kendi 

isteğimizle olmadı. Belediye tarafından üçkâğıda getirildik, 
çok güzel kandırıldık.” “Lojmanları gördüler, bedava sandılar. 
Yıkan geldi, yıkan geldi. ‘Amanıın! Şofbeni de var, ılık suyu 
da var. Hadi gelin, hadi gidek!’ Bizler yıktık elimizle, beledi-
ye yıkmadı. Sevindik geldik, sevindik geldik.” Toplu Konut 
İdaresi’nin TOKİ kısaltmasıyla simgelenen kentsel dönü-
şüm programı, birkaç yıldır Türkiye’nin şehirlerini; yoksul 
mekânlarını değiştiriyor, dönüştürüyor. Elinizdeki kitap, böyle 
bir tecrübeyi, bir gecekondu mahallesinin toplu konut sitesi-
ne dönüşüm hikâyesini anlatıyor.



TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM REJİMİNİN OLUŞUMU 

Birikim-Denetim-Disiplin 

Denizcan Kutlu, NotaBene Yayınları, 2015

Türkiye’de sosyal yardımları kuramsal ve olgusal temellerine 
yerleştiren kitap, sosyal yardımları, yedek işgücü ordusu, ücret 

ilişkisi, emek gücünün değeri, emek gücünün yeniden üretimi, ka-
pitalist birikim gibi kategoriler etrafında kuramsal olarak yeniden 
inşa ediyor.

ESMER YAKALILAR
Kent-Sınıf-Kimlik ve Kürt Emeği

Polat S. Alpman, İletişim, 2016

“Polat S. Alpman, “en alttakiler” olarak Kürt emekçilerin dünya-
sını anlatıyor bu kitapta. Onların yoğunlaştıkları İstanbul-Tar-

labaşı’ndaki emek ve hayat pratiklerine bakıyor. Kürt madunların 
deneyiminde sınıf ve etnik kimlikle ilgili algıların nasıl bir ilişki içinde 
kurulduğunu inceliyor. Emek süreçlerindeki tahakküm mekanizma-
larının, prekarizasyonun en haşin örneklerini gözler önüne seren bir 
çalışma bu aynı zamanda. Alpman, “Direnmenin gözle görülmeyen 
ve ezilenlerin bedenlerine, dillerine, duygu ve düşüncelerine sinmiş 
olan” yanlarına dikkat çekiyor. Madun çalışmalarına özgün ve cap-
canlı bir katkı…

AKP’Lİ YILLARDA EMEĞİN DURUMU 
Bağımsız Sosyal Bilimciler, Yordam Kitap, 2015

Çalışmaları Yordam Kitap tarafından kitaplaştırılan Bağımsız Sos-
yal Bilimcilerin bu yeni ortak ürünü, ekonomik gelişmelere arka 

planda yer vererek, hemen tümü ile AKP yönetiminde geçen 2000’li 
yıllarda sermaye yanlı/serbest piyasa ağırlıklı politikaların emekçiler 
üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

Toplumsal Yansıma Örnekleri 

Egemen Cevahir, Kibele Yayınları, 2016

2003 yılında kamuoyuna açıklanan Sağlıkta Dönüşüm Programı 
ile kamu sağlık hizmetlerinin dönüşüm süreci hız kazanmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile metalaştırılan sağlık hizmetleri yay-
gınlaştırılarak “sağlık pazarı” genişletilirken, özel sağlık sektörüne 
kamusal kaynaklar aktarılmakta, sermayeye yeni karlılık alanları 
açılmaktadır. Bu çalışmada Egemen Cevahir, Türkiye’de Sağlık Sis-
teminin Dönüşümü’nü sağlık hizmeti kullanıcıları, hekimler ve diğer 
sağlık çalışanları, sağlık sektörü yöneticileri ve sağlık meslek tem-
silcileri tarafından nasıl algılandığı ve değerlendirildiği niteliksel bir 
alan araştırması ile ortaya koymaya çalışmaktadır.





Sendikalar, başlangıçta, işçilerin, kendilerini hiç değilse salt köle olma 
durumunun üstüne çıkaracak sözleşme koşulları elde etmek üzere, bu 

rekabeti kaldırma, ya da hiç değilse denetim altına alma yolundaki ken-
diliğinden girişimlerinden doğmuştur. Sendikaların ivedi amacı, şu halde, 
günlük gereklerle, sermayenin ardı arkası gelmez saldırılarını önleme ça-
releriyle, kısacası, ücret ve çalışma süresine ilişkin sorunlarla sınırlıydı. Sen-
dikaların bu faaliyeti yalnızca meşru değil, zorunludur da. Bugünkü üretim 
sistemi var oldukça bundan vazgeçilemez. Tersine, bu, bütün ülkelerde 
sendikaların kurulmasıyla ve bunların birleştirilmesiyle genelleştirilmelidir.

***

Başlangıçtaki amaçlarından ayrı olarak, işçi sınıfının kesin kurtuluşunun 
geniş çıkarları uyarınca, onun örgütlenme merkezleri olma bilinciyle 
hareket etmesini artık öğrenmelidirler. Bu doğrultudaki her toplumsal 
ve siyasal harekete yardımcı olmalıdırlar. Kendilerini tüm işçi sınıfının 
savunucuları ve temsilcileri olarak gördüklerinde ve öyle davrandıklarında, 
üye olmayanları kendi saflarına almamazlık edemezler. Özgül koşullar yü-
zünden güçsüz durumda olan ve çok düşük ücret alan uğraşların, örneğin 
tarım işçilerinin çıkarlarını dikkatle gözetmelidirler. Çabalarının, dar ve ben-
cil olmanın çok ötesinde, mazlum milyonların kurtuluşunu amaçladığına 
dünyayı büyük çapta inandırmalıdırlar.

Sendikalar: Geçmişleri, Bugünleri ve Gelecekleri

Karl Marx
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