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TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞI VE TÜRKĠYE’YE YANSIMALARI  

KüreselleĢme ve neoliberalizmin yarattığı sonuçlar toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi 

sendikaları da derinden etkilemiĢtir. Sendikaların küreselleĢme karĢısında giderek güç 
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ele alınmıĢtır.  

ÇalıĢmada toplumsal hareket sendikacılığının kavramsal çerçevesi ile etkili olduğu ülke 

örnekleri incelenmiĢ ve Türkiye sendikal hareketi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma, yerli ve yabancı literatür taraması ile nitel araĢtırma tekniğinden 

faydalanılarak gerçekleĢtirilen alan araĢtırmasından oluĢmaktadır. 

Toplumsal hareket sendikacılığı, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerine özgü bir sendikal 

anlayıĢ olarak ortaya çıksa da, neoliberalizmin hemen her ülkede benzer sonuçlar yaratması 

dolayısıyla daha evrensel bir nitelik kazanmaya baĢlamıĢtır. Türkiye‟de toplumsal hareket 

sendikacılığı örneği olarak değerlendirilebilecek hareketler olmasına rağmen, hareketlerin 

sendikal mücadelede yarattığı etkiler birçok ülkeye göre sınırlı düzeyde kalmıĢtır. Bu 

çalıĢmadan elde edilen temel sonuç neoliberal yaptırımlar karĢısında iĢçi sınıfından gelen 

tepkilerin yükselmeye baĢlaması ve toplumsal hareket sendikacılığı olarak nitelendirilebilecek 

çeĢitli deneyimlerin yaĢanmasından yola çıkarak toplumsal hareket sendikacılığının Türkiye 

sendikal hareketinde sınırlı bir alan bulabildiğidir. 
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SOCIAL MOVEMENT UNIONISM AND REFLECTIONS ON TURKEY 

Outcomes of globalization and neo-liberalism affected unions deeply as in every part of societal 

life. Although descent of unions against globalization revealed negative scenery, worker 

movements have developed new ways of struggling against globalization. This study aims to 

discuss the social movement unionism as a response to globalization and neoliberal sanctions 

by unions.  

The study investigates conceptual and theoretical framework of social movement unionism as 

well as country case studies that it has been effective. The study also aims to put forward its 

effects over the Turkish Trade Unions movement. The study consists of domestic and foreign 

literature review and a field study by using a qualitative research method.  

Social movement unionism first appeared as a type of unionism approach proper to South 

Africa and Latin America countries. However, it transformed into a universal type of unionism 

as a result of neo-liberalism which led to the similar results in the countries around the world. 

Although, there are cases of movements that can be given as social movement unionism, their 

effects over the labor struggle have been limited compared to many country cases. Main finding 

of this study, despite being restricted social movement unionism finds place in Turkish 

unionism movement because of the neoliberal sanctions which creates and increases reactions 

over labor class and ultimately leads to experiences of worker movements that can be named as 

social movement unionism.   
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ÖNSÖZ 

 

Sendikal krize bir alternatif olarak gündeme gelen toplumsal hareket sendikacılığı, son 
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GĠRĠġ 

  

1980‟li yıllardan itibaren tüm dünyada etkisini arttıran küreselleĢme ve neoliberalizm, 

ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sendikalar üzerinde de 

önemli etkiler yaratmıĢtır. 1980 öncesinin ekonomi politikaları ve toplumsal yapısının 

sendikaların geliĢimi ve güçlenmesi açısından sunduğu olumlu koĢullar yerini sendikaların 

örgütlenme olanaklarını ve toplumsal güçlerini giderek kaybetmesine yol açan koĢullara 

bırakmıĢtır. Devletin ekonomik hayata müdahalesini öngören büyüme dönemi, sosyal devlet 

uygulamaları, sendikaların ekonomik ve toplumsal olarak güçlenmesine olanak sağlayan 

endüstri iliĢkileri sistemi, 1980 sonrasında yaĢanan değiĢimlerle birlikte giderek etkisini 

kaybetmeye baĢlamıĢtır. Böylece sendikal hareketi derinden etkileyecek olan yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır. Nitekim esneklik uygulamaları, özelleĢtirmeler, iĢgücünün değiĢen yapısı, iĢsizlik, 

artan enformel sektör ve iĢletmelerde uygulanan yeni yönetim anlayıĢları gibi küreselleĢmenin 

çalıĢma hayatı üzerinde yarattığı etkiler, emeğin örgütlü gücünün giderek zayıflamasına, 

dolayısıyla sendikaların toplumsal güçlerini önemli ölçüde yitirmelerine neden olmuĢtur. 

Sendikaların içinde bulunduğu kriz ve bu krize yönelik çözüm üretememeleri, 

sendikaların geleceğine yönelik önemli tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir. Sendikaların 

küreselleĢme süreciyle birlikte giderek iĢlevlerini kaybetmeye baĢladıkları ve yaĢanan 

dönüĢümler karĢısında sendikal örgütlere olan ihtiyacın ortadan kalkacağına yönelik çeĢitli 

görüĢler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Nitekim geleneksel sendikal anlayıĢlara sahip sendikalar, 

ortaya çıkan değiĢimler karĢısında kendilerini gerek ideolojik gerekse pratik olarak 

yenileyememiĢtir. Böylece sendikaların örgütlenme olanakları giderek daralmaya baĢlamıĢtır. 

Sendikaların içinde bulunduğu bu durum karamsar bir tablo ortaya çıkarsa da dünyada 

yaĢanan bazı sendikal deneyimler, sendikaların yeniden toplumsal bir güç haline geleceğine 

dair umutları da beraberinde getirmiĢtir. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde sendikalar, 

toplumsal mücadeleyle sendikal mücadeleyi birleĢtiren bütüncül bir anlayıĢla, bulundukları 

toplumlarda neoliberal politikalara meydan okuyan ve toplumsal hayatın her alanında baskın 
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bir rol oynayan toplumsal bir güç haline gelmiĢlerdir. Toplumsal hareket sendikacılığı olarak 

adlandırılan bu yeni sendikal anlayıĢ, iĢçilerin yanı sıra toplumun farklı kesimlerini de 

sendikal mücadeleye dâhil eden ve neoliberalizme karĢı mücadeleyi temel alan bir yaklaĢımla 

sendikal hareketin üzerinde önemli etkiler yaratmaya baĢlamıĢtır. 

ÇalıĢmanın temel amacı, neoliberalizm ve küreselleĢmenin yarattığı sonuçlara karĢı 

gündeme gelen toplumsal hareket sendikacılığının, Türkiye sendikal hareketi üzerindeki 

etkilerini ve geliĢimine dair koĢulları ortaya çıkarmaktır. Sendikacılık hareketinin içinde 

bulunduğu kriz ve buna karĢı geliĢen anlayıĢlar, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de 

gerek akademisyenler gerekse emek çevreleri açısından önemli bir tartıĢma konusunu 

oluĢturmaktadır. Toplumsal hareket sendikacılığının sendikal krize bir cevap olarak ortaya 

çıktığı birçok yazar tarafından yaygın kabul gördüğü düĢünüldüğünde, söz konusu sendikal 

hareketin Türkiye‟deki sendikal krize de bir alternatif olup olamayacağının tespiti önem arz 

etmektedir. Ayrıca Türkiye‟de konuyla ilgili yapılan çalıĢmaların görece sınırlı olması, 

konunun incelenmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Bu bağlamda hareketin, Türkiye‟nin 

sosyo-ekonomik yapısını ve sendikal hareketin bu yapıyla etkileĢimini de dikkate alınarak 

değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. 

ÇalıĢma, literatür taraması ve alan araĢtırması yapılarak hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmanın 

teorik kısımlarında önemli ölçüde literatür taramasından faydalanılmıĢtır. Alan araĢtırması 

bölümünde ise sendikacılarla yapılan görüĢmelerin oluĢturduğu birincil kaynakların yanı sıra 

sendikaların arĢiv kayıtları, yazılı basında çıkan haberler ve bazı araĢtırmacıların yaptıkları 

çalıĢmalar gibi çeĢitli ikincil kaynaklara da baĢvurulmuĢtur.  

ÇalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde toplumsal hareket 

sendikacılığının teorik çerçevesi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda öncelikle 

toplumsal hareket sendikacılığını ortaya çıkaran koĢullar değerlendirilmiĢtir. Ġkinci olarak, 

toplumsal hareket sendikacılığının tanımı, konuyla ilgilenen yazarların görüĢleri çerçevesinde 

tartıĢılmıĢtır. Üçüncü olarak konuyla ilgili literatür incelenerek hareketin temel özellikleri 

ortaya konulmuĢtur. Son olarak ise toplumsal hareket sendikacılığının diğer sendikacılık 

modelleriyle karĢılaĢtırması yapılarak, hareketin diğer sendikal anlayıĢlardan farkları 

sistematik bir biçimde ortaya konulmuĢtur.  
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ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, toplumsal hareket sendikacılığının görüldüğü ülke 

örnekleri incelenmiĢtir. Ġlk olarak toplumsal hareket sendikacılığının ortaya çıktığı ve sendikal 

harekette önemli etkiler yarattığı Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore ele 

alınmıĢtır. Söz konusu ülkelerin sosyo-ekonomik koĢulları ve ülkelerdeki sendikal hareketin 

geliĢim süreci tarihsel süreç içinde ele alınarak toplumsal hareket sendikacılığını ortaya 

çıkaran koĢullar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Sonrasında bu koĢulların etkisiyle ortaya 

çıkan toplumsal hareket sendikacılığı örnekleri incelenmiĢtir. Ġkinci olarak ise toplumsal 

hareket sendikacılığının etkili olduğu ülkeler dıĢında, farklı sosyo-ekonomik koĢullara sahip 

ülkelerde görülen toplumsal hareket sendikacılığı örnekleri ele alınmıĢtır. Böylece hareketin 

farklı koĢullarda da ortaya çıkabileceği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢ ve hareketin evrensel 

niteliğine dikkat çekilmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmanın bu kısmı, hareketin Türkiye‟ye benzer 

bir biçimde sendikal hareketteki pragmatik görüĢlerin hakim olduğu koĢullarda da ortaya 

çıkabileceğini göstermesi açısından önem taĢımaktadır. 

Üçüncü bölümde ise Türkiye sendikal hareketi, toplumsal hareket sendikacılığı 

açısından incelenerek, hareketin Türkiye‟deki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Bu 

bağlamda ilk olarak Türkiye‟nin sosyo-ekonomik yapısı ve bu yapının sendikal hareket 

üzerinde yarattığı etkileri incelenmiĢtir. Buradan hareketle Türkiye‟de toplumsal hareket 

sendikacılığının geliĢimi için uygun koĢulların varlığı tartıĢılmıĢtır. Ġkinci olarak ise toplumsal 

hareket sendikacılığıyla benzerlik gösteren hareketler incelenmiĢtir. Söz konusu hareketler, 

toplumsal hareket sendikacılığının temel özellikleriyle karĢılaĢtırılmıĢ ve toplumsal hareket 

sendikacılığı ile hangi ölçüde benzerlik gösterdiği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın son bölümü ise Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığı örneklerine 

yönelik gerçekleĢtirilen alan araĢtırmasından oluĢmaktadır. Bu bölümde toplumsal hareket 

sendikacılığına örnek oluĢturabilecek nitelikte olan Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü, Yatağan 

DireniĢi ve Tekel DireniĢi ele alınarak nitel araĢtırma tekniğinden yararlanılmıĢtır. Alan 

araĢtırmasında söz konusu hareketlere öncülük eden sendikaların yöneticileriyle 

görüĢülmüĢtür. GörüĢmelerden elde edilen veriler,  toplumsal hareket sendikacılığının temel 

özellikleri dikkate alınarak oluĢturulan temalarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Böylece hareketlerin 

toplumsal hareket sendikacılığı örneği olarak kabul edilip edilemeyeceği ortaya konulmaya 
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çalıĢılmıĢtır. Ayrıca görüĢmelerden elde edilen veriler ikincil kaynaklarla da karĢılaĢtırılarak, 

alan araĢtırmasından daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞININ  

GENEL ÇERÇEVESĠ 

 

 

Toplumsal hareket sendikacılığı, değiĢen ekonomik ve toplumsal koĢullar sonucunda 

geleneksel sendikal anlayıĢların giderek önemini yitirmeye baĢladıkları ve sendikaları harekete 

geçirme noktasında yetersiz kaldıkları koĢullarda, sendikal harekete yeniden canlılık 

kazandıracak bir alternatif olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda, toplumsal hareket 

sendikacılığının teorik alt yapısını anlayabilmek için hareketi ortaya çıkaran sosyo-ekonomik 

koĢulların belirlenmesi önem taĢımaktadır. Dolayısıyla “Toplumsal Hareket Sendikacılığının 

Genel Çerçevesi” bölümünde ilk olarak hareketi ortaya çıkaran koĢullara ver verilmiĢtir. Ġkinci 

olarak toplumsal hareket sendikacılığı kavramına iliĢkin literatür irdelenerek “toplumsal 

hareket sendikacılığı kavramı” ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. Üçüncü olarak toplumsal hareket 

sendikacılığının temel özellikleri açıklanmıĢtır. Son olarak ise toplumsal hareket sendikacılığı, 

diğer sendikacılık modelleriyle karĢılaĢtırılarak, hareketin diğer sendikal anlayıĢlardan ayrı ve 

farklı yönleri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1. TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞINI ORTAYA ÇIKARAN 

KOġULLAR 

KüreselleĢme süreci ve uygulanan neoliberal politikalar toplumsal, ekonomik, sosyal, 

kültürel ve siyasal hayatın tüm alanlarında olduğu gibi çalıĢma hayatını ve sendikaları da 

derinden etkilemiĢtir. Bu süreçle birlikte sendikaların örgütsel ve toplumsal güçlerinde 

yaĢanan kriz, yeni sendikal anlayıĢların gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Bu bağlamda ilk 
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olarak yaĢanan değiĢimler karĢısında sendikal hareketin verdiği bir yanıt olarak gündeme 

gelen toplumsal hareket sendikacılığını ortaya çıkaran koĢullar ele alınmıĢtır. 

 

1.1. Sosyo-Ekonomik KoĢullar 

Toplumsal hareket sendikacılığının ortaya çıkmasında küreselleĢme ve neoliberal 

politikalar baĢta olmak üzere sendikal hareketi etkileyen ekonomik ve toplumsal birçok faktör 

etkili olmuĢtur. Bu nedenle küreselleĢme, neoliberal politikalar, iĢsizlik, enformelleĢme, 

iĢgücü piyasası esnekliği, iĢgücünün değiĢen yapısı, yönetim anlayıĢında meydana gelen 

değiĢimler, uluslararası göç ve yeni toplumsal hareketlerin sendikal hareket üzerindeki etkileri 

ve toplumsal hareket sendikacılığının geliĢimi açısından sunduğu koĢullar incelenmiĢtir.  

 

1.1.1. KüreselleĢme 

Günümüzün en çok tartıĢılan kavramlarının baĢında gelen küreselleĢme, ekonomik ve 

toplumsal hayatta yaĢanan neredeyse tüm değiĢimleri açıklayan çok yönlü bir kavram haline 

gelmiĢtir. YaĢanan dönüĢümün ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatı derinden etkilediği 

konusunda fikir birliği bulunsa da yarattığı sonuçlar açısından aynı genellemeyi yapmak 

mümkün görünmemektedir. KüreselleĢme bazılarına göre değiĢimden çok, önemli bir 

“geliĢimi”; bazılarına göre ise olumsuz bir süreci ifade etmektedir.  

Literatürde küreselleĢmenin tanımına iliĢkin bir uzlaĢı bulunmasa da kavram genel 

olarak “bilginin, iletiĢimin, haberleĢmenin, kültürel etkileĢimin ve sermayenin ulusal sınırları 

aĢıp uluslarüstü nitelik kazandığı; ekonomi, kültür, siyaset, yönetiĢim vb. birçok düzeyde 

ülkeler arasındaki bağımlılığın arttığı bir süreç”  olarak değerlendirilmektedir (Zencirkıran, 

2012: 485). Bu bağlamda küreselleĢme ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutları olan bir 

süreçtir (Tokol, 2013: 117). Ancak küreselleĢmenin en önemli boyutunu, “ekonomik 

bütünleĢme süreci” olması oluĢturmaktadır. Sosyal, siyasal ve kültürel boyutlar, birçok yazar 

tarafından ekonomik bütünleĢmenin ortaya çıkardığı olgular olarak değerlendirilmektedir 

(Alper, 2015: 40). 
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KüreselleĢmeye karĢı oluĢan yaklaĢımların farklılığı, kuĢkusuz farklı bakıĢ açılarından 

ve toplumsal grupların farklı taleplerinden kaynaklanmaktadır. KüreselleĢme özellikle 

ekonomik gücü elinde bulunduran ülkeler, Ģirketler ve sosyal sınıflar için yeni fırsatlar 

sağlarken; yarattığı toplumsal sorunlar açısından toplumun büyük bir kesimi için birçok 

olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. KüreselleĢme, özellikle emek çevreleri ve 

akademisyenler tarafından, refah devleti ve onun kurumlarının zayıflaması anlamına 

gelmektedir. Bu durum, refah devletinin en önemli kurumlarından biri ve iĢçilerin kapitalizme 

karĢı geliĢtirdiği örgütler olan sendikalara ve onların geleceğine yönelik tartıĢmaları da 

beraberinde getirmektedir. 

KüreselleĢmenin tanımında olduğu gibi ortaya çıktığı zaman konusunda da bir fikir 

birliğinden söz etmek mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda küreselleĢmenin ortaya çıkıĢı 

açısından iki temel görüĢ bulunmaktadır. Ġlk görüĢü savunanlar, küreselleĢmeyi, çok önceden 

baĢlayan bir sürecin devamlılığı olarak değerlendirmektedirler (Zencirkıran, 2012: 485-486). 

Bu görüĢü savunanlara göre küreselleĢmeyi 15. yüzyıla kadar dayandırmak mümkündür. 

Bunun dayanağını ise 15. yüzyılın sonunda yaĢanan dünya ticaretindeki büyüme, uluslararası 

yatırımlardaki geniĢleme ve kıtalararası iĢçi akıĢının artması dolayısıyla ortaya çıkan 

uluslararası ekonomik bağımlılık oluĢturmaktadır (ġenkal, 2005: 106). Ancak söz konusu 

ekonomik etkileĢimin feodal üretim yapısının hâkim olduğu bir dönemde ortaya çıkması, 

küreselleĢmenin kapitalizm ve neoliberalizmle iliĢkilendirilmesi gerektiği noktasında birçok 

yazar tarafından eleĢtirilmektedir. 

Ġkinci görüĢü savunanlar ise küreselleĢme sürecinde neoliberal hareketlerin etkinliğine 

vurgu yapmaktadırlar. KüreselleĢmenin; bilgi, enformasyon ve iletiĢim teknolojilerinin 

etkisiyle ekonomik, toplumsal ve kültürel iletiĢimin artması, uluslararası piyasaların önünde 

zaman ve mekân sınırlamalarının zayıflaması, çok uluslu sermayenin küresel pazarda yayılıĢı, 

Doğu Bloğunun çökmesiyle birlikte küreselleĢmeye muhalif bir ideolojinin etkisini 

kaybetmesi gibi geçmiĢten farklı olarak birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkan yeni bir süreç 

olduğu ifade edilmektedir (Zencirkıran, 2012: 486). Bu bağlamda küreselleĢmeyi kapitalizmin 

tarihsel bir aĢaması olarak nitelendirmek de mümkündür. Nitekim geçmiĢten farklı olarak 

küreselleĢmeyle birlikte kapitalizmin uluslararasılaĢması ve yeniden yapılanması söz 
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konusudur (Erdoğdu, 2006: 39). 

II. Dünya SavaĢı sonrasında yaĢanan ekonomik büyümeyle birlikte ortaya çıkan 

sermaye birikimi ve pazar arayıĢı, sermayenin coğrafi olarak yayılması sonucunu 

doğurmuĢtur. Ayrıca Doğu Bloğunun çözülmesiyle birlikte eski sosyalist ülkelerin batı 

ekonomileriyle bütünleĢme arayıĢlarının hızlanması, geliĢmekte olan ülkelerin yabancı 

sermayeyi teĢvik politikaları da kapitalizmin uluslararasılaĢmasında ve dolayısıyla 

küreselleĢme sürecinin hızlanmasında önemli bir rol oynamıĢtır (Alper, 2013: 39). 

KüreselleĢmenin ortaya çıkıĢında, savaĢ sonrası sermaye birikimi ve tekelleĢmeye bağlı 

olarak geliĢmiĢ ülkelerde 1960‟lı yılların ortalarından itibaren görülmeye baĢlanan kâr 

oranlarındaki düĢüĢlerin etkili olduğu yaygın bir görüĢtür. Bu kriz 1970‟li yıllarda yaĢanan 

petrol kriziyle daha da derinleĢmiĢtir. Krizi aĢmanın yolu ise mal ve hizmet ticareti ile 

sermeye hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması, kamusal ekonomik alanın 

küçültülmesi olarak görülmüĢtür. Bu doğrultuda ulus ötesi Ģirketler, bu Ģirketlerin çıkarları 

doğrultusunda pazara yön verecek olan geliĢmiĢ ülkeler ve bu ülkelerin yönettiği uluslararası 

kuruluĢlar uluslararası pazarda karar merkezi haline gelmiĢlerdir. Daha fazla kâr elde etmek 

için baĢta iĢgücü maliyetleri üzere daha az maliyetle üretim yapmak ve daha fazla pazar payı 

elde edebilmek için ulus ötesi Ģirketler, coğrafi olarak daha fazla yayılmaya baĢlamıĢlardır 

(Erdoğdu, 2006: 40).  

Tablo 1: Yıllara Göre Dünya Mal ve Hizmet Ticaret Hacmi ve Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar (Milyon Dolar) 

 Dünya Mal ve Hizmet Ticaret 

Hacmi 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

1983 2.202.136 50.394 

1993 4.692.558 220.146 

2003 2.276.129 551.993 

2013 22.606.159 1.467.149 

Kaynak: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740. 

 

 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
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 Tablo 1‟de görüldüğü gibi 1980 sonrasında, küresel ölçekte hem mal ve ticaret hacmi 

hem de doğrudan yabancı yatırımlar giderek artıĢ göstermektedir. Uluslararası ticaretin ve 

çokuluslu Ģirketlerin dünya ölçeğinde yükseliĢe geçmesi sermayenin coğrafi hareketliliğinin 

de boyutlarını göstermesi açısından önem taĢımaktadır. 

  Sermayenin coğrafi hareketliliğinin artmasının yanı sıra kapitalizmin yaĢadığı yapısal 

değiĢimler de küreselleĢme sürecinin temel unsurunu oluĢturmaktadır. 1970‟li yıllarla birlikte 

istikrarlı piyasalara dayalı kitle üretiminin ve tüketiminin krize girmesi, üretim yapısında da 

değiĢimler yaĢanmasına neden olmuĢtur. Hizmet sektörünün önem kazanması ve teknolojik 

yeniliklerle birlikte bilgiye dayalı iĢlerin ve esnek çalıĢma modellerinin de öneminin arttığı 

görülmektedir (Zencirkıran, 2012: 489). Hizmet sektörünün geliĢmesiyle birlikte geliĢmiĢ 

ülkelerde emek yoğun imalat sanayi önemini yitirirken, imalat sanayi için iĢgücü maliyetinin 

düĢük olduğu geliĢmekte olan ülkeler tercih edilmektedir (Tokol, 2013: 120). 

Tablo 2: GeliĢmiĢ Ülkelerde Sanayi ve Hizmetler Sektörünün GSYĠH Ġçindeki Payı (%) 
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

ABD 
Sanayi - - - - 23,2 22,0 20,3 - 

Hizmetler - - - - 75,6 76,9 78,5 - 

Almanya 
Sanayi - - - 32,7 30,8 29,3 30,0 30,7 

Hizmetler - - - 66,2 68,2 70,0 69,13 68,6 

Avusturya 
Sanayi 36,8 34,6 33,4 32,2 31,6 30,4 28,6 28,4 

Hizmetler 58,7 61,8 64,1 65,4 66,5 70,1 70,0 70,3 

Belçika 
Sanayi - - - 29,1 27,9 25,2 23,7 22,5 

Hizmetler - - - 69,5 70,8 73,9 75,5 76,8 

Fransa 
Sanayi 29,9 28,1 26,9 24,5 23,3 21,5 19,6 19,4 

Hizmetler 66,2 67,9 69,6 72,7 74,3 76,6 78,6 78,9 

Hollanda 
Sanayi 33,1 32,9 28,9 26,9 25,2 23,6 22,1 21,4 

Hizmetler 62,8 63,0 66,8 69,7 72,1 74,4 76,0 76,6 

Ġngiltere 
Sanayi - - 31,4 29,9 26,9 23,0 20,6 19,8 

Hizmetler - - 67,1 68,6 72,2 76,3 78,7 79,6 

Ġsveç 
Sanayi 32,1 33,8 31,6 31,3 30,4 29,7 28,9 25,7 

Hizmetler 63,5 61,8 64,9 65,9 67,7 69,2 69,4 72,9 

Ġtalya 
Sanayi - - 30,6 29,1 27,1 25,8 24,4 23,4 

Hizmetler - - 65,9 67,6 70,0 71,9 73,7 74,4 

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS                                 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS 

 

 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
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  GeliĢmiĢ ülkelerde sanayi ve hizmetler sektörünün GSYH içindeki paylarına 

bakıldığında yıllar itibariyle hizmet sektörünün artan payı dikkat çekmektedir. KüreselleĢme 

süreciyle birlikte ekonomideki yapısal değiĢimin sanayiden hizmetlere doğru geçiĢ göstermesi 

geliĢmiĢ ülkelerde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Tablo 2‟de de görüldüğü gibi 

geliĢmiĢ ülkelerde 1980‟li yıllardan itibaren sanayi sektörünün GSYĠH‟daki payı giderek 

azalırken, hizmetler sektörünün payı sürekli artıĢ göstermektedir. 

KüreselleĢmeyle birlikte, rekabete dayanan serbest piyasa ekonomisinin dünya 

üzerinde tek standart haline gelmesi, rekabet ve bağımlılığın artması, ulus devlet yapısının 

zayıflayarak uluslar üstü yapıların ön plana çıkması son yıllarda çalıĢma hayatıyla ilgili önemli 

tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir. Esnek çalıĢma biçimlerinin artması ve sermayenin, 

emeğin ucuz olduğu ülkelere yönelmesiyle, emeğe dayalı rekabet ön plana çıkmıĢ ve 

sermayeyi koruyan eğilimler artmaya baĢlamıĢtır (Yorgun, 2005: 138). ĠĢgücü maliyetlerinin 

uluslararası rekabeti zayıflatacağı düĢüncesi, sendikaların geliĢtirdiği yüksek ücret 

politikasının ortadan kalkması gerektiğini gündeme getirmiĢtir. Böylece sendikalar da 

ekonomik geliĢmeyi olumsuz etkileyecek örgütler olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır 

(Selamoğlu, 1995: 22).  

  KüreselleĢme süreciyle bilgi ve hizmet iĢlerinin öne çıkması, esnek çalıĢma modelleri, 

iĢverenlerin sendikasızlaĢtırma yönündeki politikaları, birçok iĢletmenin boyutunun 

küçülmesi, taĢeron uygulamaları ve bireysel sözleĢmelerin ağırlık kazanması da sendikaların 

güç kaybetmesinde önemli rol oynamıĢtır (Zencirkıran, 2012: 490). Sendikaların yaĢadığı güç 

kaybı aynı zamana sendikaların siyasi etkinliklerini de yitirmelerine yol açmaktadır. 

Hükümetlerin sermaye yanlısı politikaları ve sendikaların pazarlık güçlerini azaltan baskıları 

iĢçilerin çıkarlarını ikinci plana itmekte ve sendikaların siyasi güçlerini azaltmaktadır (Tokol, 

2013: 124). 

 KüreselleĢmenin sendikalar üzerindeki etkisiyle birlikte, 1990‟lı yıllardan itibaren, 

bilimsel ve teknolojik geliĢmeler ile biliĢim çağının iĢçi sınıfının örgütlü gücünü zayıflattığı ve 

sanayi devriminin örgütleri olan sendikaların bilgi toplumunda varlıklarını sürdüremeyeceğine 

yönelik tartıĢmalar gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Ancak daha sonraki yıllarda neoliberal 

politikaların yarattığı olumsuz sonuçların artmaya baĢlaması neoliberal ideolojinin 
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hâkimiyetinin azalmasına yol açmıĢtır. Böylece küresel ekonominin yarattığı olumsuzlukların 

sendikalara olan ihtiyacı arttırdığına ve sendikaların yeni geliĢmeler karĢısında politikalarını 

ve yapılarını yenilemeleri durumunda var olabileceklerine dair görüĢler de ağırlık kazanmaya 

baĢlamıĢtır (Çelik, 2006: 24). 

  

1.1.2. Neoliberal Politikalar 

1980 sonrası yaĢanan değiĢimi ifade eden bir baĢka kavram, küreselleĢmeci akımın 

ideolojik temelini oluĢturan neoliberalizmdir (IĢıklı, 2001). KüreselleĢmeyle birlikte anılan 

neoliberalizm, kapitalizmin yaĢadığı dönüĢümle birlikte piyasaların daha fazla serbestleĢmesi 

ve ulus ötesi nitelik taĢımasını ifade etmektedir. Bu nedenle küreselleĢme ve neoliberalizm, 

birbirini tamamlayan süreçler olarak değerlendirilmektedir. 

Neolberalizm, insanlığın refahını arttırmanın en ideal yolunun giriĢim özgürlüğünü 

arttırmaktan geçtiğini ileri sürmektedir. GiriĢim özgürlüğü ise özel mülkiyet hakları, bireysel 

özgürlük, serbest piyasa ve ticaret özgürlüğünü temel alan bir çerçeveyi ifade etmektedir. 

Devletin görevi, giriĢim özgürlüğüne uygun kurumsal yapıyı oluĢturmak ve korumakdır. 

Neoliberalizme göre devlet ticari giriĢimlerde bulunmamalı ve piyasalara müdahale 

etmemelidir  (Harvey, 2012: 68). GiriĢim özgürlüğünü merkezine alan neoliberal ideoloji, 

küreselleĢmeyle birlikte günümüzde egemen bir anlayıĢ haline gelmiĢ ve bazı istisnalar 

dıĢında hemen her ülkede geniĢ bir uygulama alanı bulmuĢtur. 

19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıla kadar geçen dönemde kapitalizm, büyük bir 

geliĢme kaydetmiĢtir. Teknolojik ilerlemeler, yakın geçmiĢte oluĢmuĢ ve biriktirilmiĢ 

sermeyenin büyük ölçüde yatırıma dönüĢtürülmesi, hukuk sistemi ve iĢletme yönetim 

modelleri gibi kendi yapısına uygun örgütlenme ve faaliyet araçlarına sahip olması gibi birçok 

etken kapitalist sistemin kısa sürede güçlenmesine neden olmuĢtur. Ayrıca kapitalist sistem, 

daha önce yerleĢmiĢ olduğu geliĢmiĢ ülkelerin yanı sıra bu ülkelerin egemenlik iliĢkisi altında 

birçok ülkeye kabul ettirilmiĢ ve böylece hızla yayılmaya baĢlamıĢtır (Müftüoğlu, 2006: 121). 
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Ancak bu ilerleme sistemde büyük sorunların ortaya çıkmasına da neden olmuĢtur.  

SanayileĢme düzeyine bağlı olarak kalabalıklaĢan iĢçi sınıfının etkisiyle büyük toplumsal 

mücadelelerin baĢlaması, üretim artıĢı karĢısında hammadde ihtiyacı ortaya çıkması,  geniĢ 

kitlelere üretimi talep edebilecek satın alma gücünün sağlanmaması ve böylece üretilen 

mallara pazar bulunamaması gibi birçok etken kapitalizmi çeĢitli önlemler almaya zorlamıĢtır 

(Müftüoğlu, 2006: 121-122).  

Nitekim I. Dünya SavaĢı sonrasında artan üretim hacmine karĢılık satın alma 

gücündeki yetersizlik, sermeyenin değerlendirilmesinde tıkanıklıklara yol açmıĢ ve 1929 

krizinin temel etkenlerini oluĢturmuĢtur. Böylece 1929 kriziyle birlikte talebi arttırmaya 

yönelik politikalar gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Talebi artırmak amacıyla devletin 

ekonomiye müdahalesini öngören yaklaĢımlar, Keynesyen teorilerle desteklenmiĢtir. Keynesçi 

talep yönetim politikalarıyla özellikle II. Dünya SavaĢı öncesinde bağımsızlığını elde etmiĢ 

ülkeler, sanayileĢme açısından önemli bir hamle gerçekleĢtirmiĢtir. Yeni oluĢan sanayinin 

korunması gerekliliği, bağımsızlık savaĢlarının yarattığı anti-emperyalist atmosfer ve 

bağımsızlığa ekonomik bir temel kazandırma kaygıları Keynesyen ekonomi politikalarının 

yaygınlık kazanmasına neden olmuĢtur (Balseven ve Önder, 2009: 79-80). 

Kapitalizm, II. Dünya SavaĢından 1970‟li yılların ortalarına kadar sosyal korumayı ve 

devletin ekonomiye müdahalesini öngören yaklaĢımlarla istikrarlı bir büyüme dönemi 

yaĢamıĢtır. Sosyal refah devleti uygulamaları ve bu uygulamalarla uyumlu endüstri iliĢkileri 

sistemi özellikle Avrupa‟da geniĢ bir uygulama alanı bulmuĢtur. S.S.C.B.‟nin kapitalizm 

üzerinde yarattığı baskılar da iĢçi haklarının geliĢmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Böylece 

sendikalar güçlenmiĢ ve iĢçi sınıfının kazanımlarında geliĢmeler yaĢanmıĢtır (Çelik, 2006: 30). 

Devletlerin uyguladığı ekonomi politikalarıyla birlikte belirli bir olgunluğa ulaĢan 

sermeye birikimi, sermaye kesimlerinin ulusal pazarların dıĢına çıkarak uluslararası pazar 

olanaklarını kullanma taleplerini de beraberinde getirmiĢtir. Sermeye kesimlerinin 

taleplerindeki bu değiĢiklik ve dünya kapitalizminin 1974 yılında girdiği kriz koĢulları, 

Keynesyen devletin dönüĢümüyle sonuçlanmıĢtır (Balseven ve Önder, 2009: 80). Böylece 

“Altın Çağ” olarak adlandırılan düzenlenmiĢ kapitalizm modeli, 1970‟lerin iktisadi kriziyle 

birlikte terk edilmiĢ ve yerini sermeyenin söz konusu taleplerine göre Ģekillenen neoliberal 
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modele bırakmıĢtır (Çelik, 2006: 32). Faaliyetlerini dünya çapında planlayan ve yürüten, çok 

uluslu Ģirketler olarak adlandırılmaya baĢlanan sermeye birimleri ise kapitalizmin dünya 

çapında bütünleĢmesini sağlayarak bu dönüĢümün en önemli aktörleri haline gelmiĢlerdir 

(Balseven ve Önder, 2009: 80). 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası “Altın Çağ” olarak adlandırılan dönemde kapitalizmin 

temelini ulusal ekonomiler oluĢturmuĢtur. Günümüzde ise hükümetler tarafından 

düzenlenmeyen piyasa mekanizmalarının devreye girmesiyle gündeme gelen neoliberal 

dönüĢümle birlikte, kapitalizme serbest bir irade verilmiĢtir. Bu aynı zamanda iĢçi sınıfının, 

özellikle Batı‟daki iĢçilerin önemli kazanımlarına karĢı bir tehdit anlamına gelmektedir 

(Munck, 2010a: 220). Sendikalar, savaĢ sonrası dünyanın yeniden oluĢmasında merkezi bir 

role sahipken 1970‟lerin ortalarından itibaren kapitalizmde yaĢanan geniĢlemelerin sona 

ermesiyle birlikte bu rollerinden uzaklaĢmaya baĢlamıĢlardır. Keynesyen politikalar yerine 

neoliberal politikaların kabulü, Fordizmin terki ve üretim sistemlerindeki yeniden yapılanma 

sendikaların etkinliklerini kaybetmelerine yol açmıĢtır (Çelik, 2006: 18). 

Ayrıca Doğu Bloğu‟nun çöküĢüyle birlikte kapitalizmin dünyadaki tek egemen güç 

haline gelmesiyle bireyselleĢme eğiliminin artması, sınıf bilincinin zayıflamaya baĢlaması, 

birçok ülkede liberal partilerin iktidara gelmesi, sendikaların gücünü zayıflatan yasal 

değiĢiklikler, iĢverenlerin artan sendika karĢıtı tutumları, iĢgücünün yapısının, üretim 

biçimlerinin ve iliĢkilerinin değiĢmesi gibi birçok ekonomik, toplumsal ve siyasal etken 

sendikaları olumsuz yönde etkilemiĢtir (Tokol, 2013: 48). Sendikalar için olumlu koĢullar 

sunan 1980 öncesinin ekonomik ve siyasal koĢulları, küreselleĢme ve neoliberal uygulamalarla 

birlikte iĢverenler ve iĢletmeler için olumlu koĢullar sunmaya baĢlamıĢtır (Koray, 1994: 73). 

Sendikalar böylece hem ekonomik hem de siyasal ve ideolojik olarak kuĢatılmıĢ; geleneksel 

rollerinden ve iĢlevlerinden uzaklaĢmaya baĢlamıĢlardır.   

Neoliberalizm, iĢçi sendikalarını ekonomik büyüme için engel olarak görmekte ve 

sendikaların piyasanın iĢleyiĢi açısından kontrol altında tutulmaları gerektiğini savunmaktadır. 

Neoliberal yazarlar bu görüĢü desteklemek için özellikle Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerini 

örnek göstermekte ve bu ülkelerdeki iĢçi hareketlerinin ekonomik ve siyasal geliĢmelere engel 

oluĢturduğunu belirtmektedirler (Anisha, 2009: 36). Neoliberallere göre, refah programlarının 
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geliĢtirilmesine yol açan iĢçi hareketlerinin güçlenmesi, sendikal çalıĢmaların güç kazanması 

ve sendikaların siyasal taleplerinin kabul edilmesi rekabetçi serbest piyasanın iĢleyiĢini 

bozmaktadır. Bu nedenle de serbest piyasa ekonomisi kendi doğal dinamiklerine bırakılmalıdır 

(Sallan Gül, 2006: 37-38).  Neoliberalizmin iĢçi sınıfı ve örgütlerine yönelik bu ideolojik 

saldırısı; “Altın Çağ”da siyasal alanda egemen olan demokratik korporatizm modeli, güçlü 

sosyal demokrat partiler, üçlü yapının etkinliği ve sosyal refah uygulamalarıyla ekonomik ve 

toplumsal hayatta güçlenen sendikaların, 1980 sonrasında önemli ölçüde güç kaybetmelerine 

neden olmuĢtur (Gökbayrak, 2012: 39).  

Neoliberalizm ve küreselleĢme sürecinin etkisiyle çalıĢma hayatında ortaya çıkan 

dönüĢümlerin yarattığı bu sonuçlar, emeğin örgütlü gücünün zayıflamasının nedeni olarak 

görülmekte ve iĢçi hareketlerinin ortadan kalkacağına dair varsayımlar gündeme gelmektedir 

(Dunn, 2013: 60). Nitekim küreselleĢme ve çalıĢma standartları üzerine yapılan birçok 

araĢtırma, Ģirketlerin gücündeki artıĢın, üretimin coğrafi olarak dağılıĢının ve neoliberal emek 

piyasası politikalarının, iĢçileri daha fazla güvencesiz hale getirerek örgütlenmenin önünde 

engeller oluĢturduğunu öne sürmektedir  (Thomas, 2013: 82).  

 

1.1.3. ĠĢsizlik  

Sendikaların güç kaybetmesindeki nedenlerinden biri de günümüzde neredeyse tüm 

ülkelerin ortak sorunlarından bir haline gelen iĢsizliktir. ĠĢsizlik en geliĢmiĢ ülkelerde bile 

giderek büyümekte ve ileri düzeydeki refah politikaları dahi iĢsizlik sorununa yeterli çözüm 

üretememektedir. ĠĢgücü piyasalarının küreselleĢmesi, teknolojik geliĢmeler ve sermaye 

hareketliliği gibi nedenlerle iĢsizlik günümüzde küresel, kalıcı ve yaygın bir sorun haline 

gelmiĢtir (Koray, 2008: 230).  

1940‟lı yıllarda itibaren uygulanmaya baĢlanan Keynesyen politikalarla sanayileĢmiĢ 

ülkelerde hızlı bir milli gelir ve istihdam artıĢı ortaya çıkmıĢtır. Ancak 1960‟lı yıllarda 

enflasyon oranlarının artmaya baĢlaması ekonomik büyümeyi ve iĢsizlik oranlarını olumsuz 

etkilemiĢtir (ġenkal, 2005: 514-515).  Ayrıca 1973 Petrol kriziyle birlikte kiĢi baĢına düĢen 

yurt içi hâsılanın azalması, 1980‟lerden sonra ise büyümenin dıĢ rekabet nedeniyle 
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yavaĢlaması, talep yetersizliği, teknolojik geliĢmeler ve özelleĢtirmeler gibi nedenlerle iĢsizlik 

tüm dünyada giderek artmıĢtır (IĢığıçok, 2015: 140).  

Tablo 3: AB, OECD ve ABD‟de ĠĢsizlik Oranları (%) 

 AB OECD ABD 

2005 8,90 6,54 5,07 

2006 8,17 6,04 4,62 

2007 7,12 5,58 4,62 

2008 6,96 5,91 5,78 

2009 8,87 8,06 9,27 

2010 9,53 8,26 9,62 

2011 9,60 7,90 8,85 

2012 10,42 7,91 8,07 

2013 10,81 7,86 7,38 

2014 10,21 7,34 6,17 

Kaynak: https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart 

ĠĢsizlik oranları yıllar itibariyle değerlendirildiğinde bu oranların artıĢ eğiliminde 

olduğu görülmektedir. Son verilere göre ise iĢsizlik oranları Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği 

Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ülkelerinde 

%7,34 (OECD, 2014: 11); Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10,21 ve Amerika BirleĢik 

Devletleri (ABD)‟nde ise 6,17 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde ortaya çıkan iĢsizliğin, ekonomik yapısal değiĢim 

sürecinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Söz konusu ülkelerde emek yoğun sektörlerden 

ileri teknoloji kullanılan sektörlere geçilmesi ve daha az insan gücüne ihtiyaç duyulması, 

sınırlı olan istihdamın da nitelikli iĢgücü gerektirmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır 

(IĢığıçok, 2015: 141-142). Teknolojik geliĢmelerle birlikte vasıf düzeyi düĢük iĢgücü, yetersiz 

istihdam olanakları, düĢük ücretler ve sosyal dıĢlanmayla karĢı karĢıya kalırken; vasıflı 

iĢgücünün istihdam olanakları artmakta ve gelecek beklentileri güçlenmektedir. Bu durumda 

düĢük vasıflı iĢgücünün iĢsizlik oranları hem daha hızlı artıĢ göstermekte hem de iĢsiz kalma 

süreleri yüksek vasıflılara göre daha uzun olmaktadır. Nitekim neredeyse her ülkede düĢük 

vasıflı iĢgücünün iĢsizlik oranının, vasıflı iĢgücünün iĢsizlik oranının iki katı olduğu 

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart
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bilinmektedir (Selamoğlu, 2002: 35). 

GeliĢmekte olan ülkelerde ise tarıma dayalı ekonomik yapı, hızlı nüfus artıĢı, düĢük 

ekonomik performans ve düĢük verimlilik düzeyleri, ekonomik büyümenin istihdam 

yaratmaması gibi sorunlar zaman zaman dünyada yaĢanan ekonomik durgunluk ve krizlerle 

birleĢerek iĢsizlik sorununu daha çözümsüz bir duruma getirmektedir. Ayrıca kentlere göçlerle 

birlikte bu kesimlerin çok az bir bölümü düzenli bir iĢe kavuĢabilmekte, büyük bir çoğunluğu 

ise kayıt dıĢı sektörlerde geçici, güvencesiz ve informel iĢlerde çalıĢmaktadırlar (IĢığıçok, 

2015: 142-143). Düzensiz, güvencesiz ve düĢük ücretli çalıĢma aynı zamanda “çalıĢan 

yoksulluğunu” da beraberinde getirmekte ve gerek ülkeler arasında gerekse ülkeler içindeki 

gelir eĢitsizliklerini ve yoksulluk oranlarını arttırmaktadır (Erdoğdu ve Kutlu, 2014: 69). 

ĠĢsizliğin artması sendikaları iki açıdan etkilemektedir. Bunlardan ilki sendikaların 

iĢsizlikle birlikte yüksek miktarda üye kayıplarına uğramalarıdır. Ġkincisi ise sendikaların 

iĢsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, özellikle toplu pazarlık görüĢmelerinde tavizler vermek 

zorunda kalmalarıdır (ġenkal, 1999: 53). Birçok ülkede sendikalar, iĢsizliğin yükseliĢi 

karĢısında ücret sendikacılığında ısrar ederek iĢsizleri kapsayacak politikalar üretememiĢlerdir. 

Böylece iĢsizliğin artıĢı sendikalar üzerinde önemli bir baskı oluĢtururken iĢsiz kalan kesimler 

de kendi sorunlarını sahiplenmeyen sendikalara karĢı olumsuz bir tutum almıĢlardır 

(Müftüoğlu, 2006: 142). ĠĢsizliğin artmasıyla birlikte bir yandan sendikalar üye 

potansiyellerini önemli ölçüde yitirirken, diğer yandan iĢverenlerin sendikalara karĢı tutumları 

karĢısında iĢçiler, iĢsizlik korkusuyla sendikalardan uzak durmaya çalıĢmaktadırlar. 

 

1.1.4. EnformelleĢme 

II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra bağımsızlıklarını kazanan az geliĢmiĢ ülkelerde 

kalkınmanın sağlanabilmesi için modern sanayinin kurulmasının etkili olduğu görülmüĢ ve söz 

konusu ülkelerde hızlı bir sanayileĢme hamlesi baĢlamıĢtır. Ancak yatırım ve üretkenliğin 

kalkınmadaki rolü tahmin edilenin aksine iyimser bir tablo ortaya çıkarmamıĢtır. Nitekim 

kırdan kente göçlerle birlikte yaratılan “modern” iĢlerin sayısı, bu iĢlere olan iĢgücü talebini 

karĢılayamamıĢtır. Bunun sonucunda 1960‟ların ortalarından itibaren iĢsizlik oranlarındaki 
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artıĢla paralel bir biçimde yasal ve kurumsal düzenlemelerin dıĢında kalan küçük üretici 

faaliyetler de artmaya baĢlamıĢtır. Bu faaliyetler, kentlerde formel sektörde çalıĢabilmek için 

iĢ bekleyen ve bu sırada çoğunlukla kendi hesabına çalıĢan kesimleri tanımlamak için 

kullanılan enformel sektör kavramıyla açıklanmıĢtır (Toksöz, 2006: 42). 

Enformel sektör, baĢlangıçta yalnızca ekonomik geliĢmemiĢlik sorunu olarak ele 

alınmıĢ; ekonomik geliĢmenin sağlanmasıyla birlikte gerileyeceği ya da ortadan kalkacağı 

beklenmiĢtir. Ancak 1980‟li yıllardan itibaren uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla 

birlikte enformel sektör, beklenin aksine daha da büyüyerek yapısal bir sorun haline gelmiĢtir 

(Kapar, 2006: 46). GeliĢmekte olan ülkelere özgü ve geçici bir sorun olarak görülen enformel 

sektör, enformel istihdamın büyümesiyle birlikte geliĢmiĢ ülkelerde de yaygınlık kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Formel sektörün maliyetleri azaltmak amacıyla enformel sektörle etkileĢim içinde 

olması, enformel sektörün süreklilik kazanmasında önemli bir rol oynamıĢtır. YaĢanan bu 

değiĢimle birlikte enformel sektör kavramının yerini, istihdam biçimlerini, iĢletmeleri ve 

çalıĢma iliĢkilerini de kapsayacak biçimde “enformel ekonomi” kavramı almaya baĢlamıĢtır 

(Uyanık, 2008: 219-220). 

Kendi hesabına çalıĢmanın yanı sıra ücretli çalıĢma da enformelleĢmenin önemli bir 

unsurunu oluĢturmaktadır. Rekabetin önem kazanmasıyla birlikte iĢletmeler, iĢgücü 

maliyetlerinin düĢürülmesi amacıyla sigorta pirimi ödememe ve sosyal amaçlı fonlardan 

kurtulma gibi yasal mali yükümlülüklerden kaçarak kayıt dıĢı istihdamı yaygın bir biçimde 

uygulamaktadırlar (Sapancalı, 1995: 121). ĠĢletmelerin iĢgücü maliyetlerini azaltmanın yanı 

sıra sendika baskısından kurtulma istekleri de çocuk, göçmen ve kaçak iĢçilerin güvencesiz 

olarak çalıĢmalarını gündeme getirmektedir. Bu kesimlerin sendikalılaĢamaması toplu 

pazarlıklara dayalı korumayı zayıflatmaktadır (ġenkal, 1999: 33). 
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Tablo 4: Yıllar Ġtibariyle ĠĢgücü Maliyetlerinin Gayrisafi Katma Değer Ġçindeki Payı (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ABD 58 57,1 57 57 56,7 56,9 

Almanya 58,1 56,9 - - - - 

Avusturya 56,3 55,3 54,7 55,6 56 54,1 

Belçika 58,6 57,8 57,2 58,2 57,6 56,9 

Ġngiltere - - 60,3 60,9 60,8 - 

Ġsviçre 67,2 65,9 63,8 64,7 64,5 60,9 

Ġtalya 47,5 47,2 48,2 47,3 47,5 - 

Kaynak:http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject?_afrLoop=48328907865

65013#%40%3F_afrLoop%3D4832890786565013%26_adf.ctrl-state%3Dhjav71zy6_243 

Tablo 3‟te görüldüğü gibi geliĢmiĢ ülkelerde de iĢgücü maliyetlerinin giderek azalma 

eğilimde olduğu göze çarpmaktadır. Yapılan araĢtırmalar, bununla paralel bir biçimde ABD ve 

Avrupa ülkelerinde enformel ekonomi ve enformel istihdamın yükselmeye baĢladığını 

göstermektedir. Ancak enformelleĢme, geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik ve toplumsal 

yapıdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle geliĢmiĢ ülkelere göre çok daha büyük boyutlara 

ulaĢmıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde ileri teknolojilere dayalı büyüme biçimi, sanayi sektöründe daha 

düĢük nitelikli istihdamını daraltırken, hizmetler sektöründe yüksek nitelikli iĢleri 

yaratmaktadır. Bunun sonucunda ise yüksek nitelik gerektiren iĢlerde istihdam olanağı 

bulunmayanlar enformel ekonomiye yönelmek zorunda kalmaktadırlar. GeliĢmekte olan 

ülkelerde ise 1980‟li yıllardan itibaren uygulanmaya baĢlanan istikrar ve yapısal uyum 

programları çerçevesinde uyguladıkları makroekonomik politikaların enformelleĢmeye ivme 

kazandırdığı görülmektedir. Ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve rekabet alanlarında ucuz 

iĢgücünün önemli bir fırsat olarak değerlendirildiği ülkelerde istihdam giderek 

enformelleĢmektedir (Erdut, 2007: 77-78). Ayrıca son yıllarda ekonomik yapıda ortaya çıkan 

sorunların çalıĢanların gelir düzeyinde düĢüĢe neden olması, hem daha fazla sayıda aile 

bireyinin emek piyasasına girmesine hem de ikinci bir iĢe yönelmesine neden olmaktadır. 

Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak düĢük ücretlerle çalıĢan kadın ve çocukların sayısı 

artmakta ve enformel ekonomi birçok ailenin geçim kaynağı haline gelmektedir (Temiz, 2004: 
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72). 

Enformel ekonominin büyüklüğüne iliĢkin çeĢitli tahminler ortaya konulmakla birlikte 

gerek geliĢmiĢ gerekse geliĢmekte olan ülkelerdeki boyutlarını belirlemede enformel 

ekonominin unsurlarından kaynaklanan güçlükler bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu‟nun 

1990‟lı yılların sonunda yaptığı bir araĢtırmada Avrupa Birliği‟nin toplam GSMH‟sının %7‟si 

ile %16‟sı arasında bir oranda enformel uğraĢının olduğu ve istidamın %7‟si ile %19‟nun 

enformel olduğu tespit edilmiĢtir (Kapar, 2006: 48). OECD ülkelerinde 2000‟li yıllarda da 

enformel ekonominin payı giderek artmıĢ, özellikle istihdam alanında önemli boyutlara 

ulaĢmıĢtır. 
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Tablo 5: Yoksulluk Oranlarının Arttığı Ülkelerde Kayıt DıĢı, Geçici ve Yarı Zamanlı 

ÇalıĢanların Oranı (%) 

 2005 2011 

Ġngiltere 6,3 10,4 

Hollanda 8,2 12,1 

Slovakya 12,3 14,1 

Çek Cumhuriyeti 13,7 15,3 

Belçika 11,5 16,6 

Avusturya 16,5 20,8 

Fransa 18,8 21,9 

Portekiz 19,1 22,4 

ABD 21,6 23,3 

Ġsviçre 17,5 23,9 

Slovenya 21 24,3 

Ġspanya 18,2 25,6 

Ġsveç 27,7 30,3 

Macaristan  17,3 30,9 

Bulgaristan 20,3 32,4 

Kıbrıs 28,6 33,8 

Norveç 20,3 32,4 

Filipinler 31,1 35,6 

Meksika 41 48,1 

Kaynak:http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-

charts/WCMS_369630/lang--en/index.htm 

ILO‟nun 2015 Dünya Ġstihdam raporunda kayıt dıĢı, geçici ve yarı zamanlı çalıĢanların 

oranı bir bütün olarak değerlendirilmiĢtir. ILO‟nun verilerine göre yoksulluk oranlarının artıĢ 

gösterdiği her ülkede kayıt dıĢı, geçici ve yar zamanlı çalıĢanların oranlarının da arttığı 

görülmektedir. 

 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_369630/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_369630/lang--en/index.htm
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ĠĢsizliğin yanı sıra yoksulluk da enformel istihdamın yaygınlaĢmasına neden en önemli 

faktörlerden biridir. EnformelleĢmenin yarattığı olumsuz çalıĢma ve yaĢam koĢulları 

yoksulluğu beraberinde getirdiği gibi, yoksulluğun artması da enformel çalıĢma koĢullarına 

yol açabilmektedir. Nitekim yoksulların eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanma 

olasılığının düĢük düzeyde olması, iĢgücü piyasasına katılımlarında engelleyici bir unsur 

olmaktadır. Bu durum, çalıĢanların enformel sektöre yönelmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Böylece enformelleĢme ve yoksulluk karĢılıklı olarak birbirlerini besleyen unsurlar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Temiz, 2004: 66). 

Günümüzde yeni ekonomik yapılanma sonucu iĢyerlerinin küçültülmesi ve geleneksel 

iĢkollarının gerilemesiyle birlikte daha fazla sayıda kadın, genç ve göçmen iĢgücünün çalıĢma 

hayatına girmesi enformel iĢlerde çalıĢanların sayısının giderek artmasına yol açmaktadır 

(Sapancalı, 2007: 19). Uluslararası göçlerin artmasıyla birlikte göçmenlerin enformel ekonomi 

içinde önemli bir grubu oluĢturmaya baĢladıkları görülmektedir. Göçmenliğin yasa dıĢı 

yollardan gerçekleĢmesinin yaygınlık kazanası, bu gruplar için enformel istihdamı bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır. Enformel ekonomide öne çıkan bir baĢka grup ise 

yetiĢkin olmayanların istihdamıdır. GeliĢmekte olan ülkelerin yanı sıra geliĢmiĢ ülkelerde de 

çocukların boĢ zamanlarında emek piyasası içinde yer aldıkları ifade edilmektedir. Enformel 

istihdamdaki ağırlık kazanan gruplardan biri de kadınlardır. Özellikle sağlık hizmetleri ve 

temizlik iĢleri gibi hizmet sektörlerinin yanı sıra giyim ve deri gibi sanayi sektörlerinde de 

enformel kadın emeğinin yoğunlaĢtığı görülmektedir (Kapar, 2006: 51-52). 

Gerek geliĢmiĢ gerekse geliĢmekte olan ülkelerde enformel istihdamın artması ve 

enformelleĢmenin iĢgücü piyasalarının yapısal bir özelliği haline gelmesi, sorunun küresel bir 

nitelik taĢıdığını göstermektedir. Enformel sektörün yarattığı yoksulluk, güvencesizlik, 

korumasızlık gibi koĢullar, çalıĢanların yanı sıra ailelerini de etkilemekte ve bu kesimlerin 

daha fazla sosyal dıĢlanmaya maruz kalmaları sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla 

enformelleĢme yalnızca iĢgücü piyasalarıyla ilgili bir sorun olmaktan çıkarak daha geniĢ 

toplumsal etkileri olan bir özellik taĢımaktadır. 
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1.1.5. ĠĢgücü Piyasası Esnekliği 

KüreselleĢmenin endüstri iliĢkileri üzerinde yarattığı değiĢimle birlikte gündeme gelen 

esneklik, günümüzde çalıĢma hayatıyla ilgili en çok tartıĢılan konulardan biri haline gelmiĢtir. 

Bazı yazarlar esnekliği istihdamı artıran ve küresel rekabete uyum için kaçınılmaz bir unsur 

olarak görürken, birçok yazar iĢgücü piyasaları ve örgütlenme üzerindeki olumsuz etkilerine 

vurgu yapmaktadır (Zengingönül, 2003: 158).  

Esneklik genel olarak “önceden öngörülemeyen değiĢikliklere karĢı kapasiteyi 

uyarlayabilmek ve bu amaca ulaĢabilmek için gerekli araçları kullanma” anlamına gelmektedir 

(Zengingönül, 2003: 159). ĠĢgücü piyasası esnekliği ise “iĢletmenin iĢgücü girdisinin düzeyini 

ve zamanlamasını talebe göre değiĢtirme, ücret düzeyini verimliliğe ve ödeme gücüne göre 

ayarlama ve çalıĢanların talepteki değiĢmelere göre farklı iĢlerde görevlendirilmesi” olarak 

ifade edilmektedir (Tokol, 2013: 143-144). KüreselleĢmenin de esnek arz ve talebin egemen 

olduğu bir yapıya dayanması, iĢletmelerin, esneklik uygulamalarını yaygın bir biçimde 

kullanmalarına neden olmuĢtur. Nitekim iĢletmeler, haftanın belirli günlerinde ya da belirli 

saatlerinde ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve bilgiyi sağlayacak iĢgücünü, tam süreli çalıĢana göre 

daha düĢük maliyetle elde edebilmek amacıyla esnek çalıĢma türlerine sıcak bakmıĢlardır 

(Mahiroğulları, 2005: 396). Ayrıca iĢçilerin de çalıĢma Ģekli ve süresine iliĢkin tercihlerinin 

değiĢmesi de esneklik uygulamalarının yaygınlık kazanmasına neden olmuĢtur (Tokol, 2013: 

144-145).  

Keynesyen ekonomi politikalarının uygulandığı dönemde, standart istihdam olarak 

ifade edilen, sosyal koruma ve örgütlenmenin yasal ve kurumsal düzenlemelerle güvence 

altına alındığı istihdam biçimi hâkim olmuĢtur. Ancak 1970‟li yılların ortalarından itibaren 

istikrarlı ekonomik büyümenin sekteye uğraması iĢgücü piyasalarının yeniden 

yapılandırılmasını gündeme getirmiĢtir (Temiz, 2004: 56). KüreselleĢme süreciyle birlikte 

ortaya çıkan uluslararası rekabet, uluslararası ticaretteki eĢitsizlik, düĢük oranlı büyüme, 

iĢsizlik ve yeni teknolojiler gibi unsurlar, iĢletmeleri iĢgücünü organize etme ve çalıĢma 

sürelerini düzenlemede yeni yöntemler bulmaya zorlamıĢtır (Tokol, 2013: 144-145).  Bunun 

sonucunda standart istihdam biçiminden farklı olarak güvencesizlik, istikrarsızlık ve belirsizlik 

içeren istihdam biçimleri hızla yaygınlaĢmıĢtır (Temiz, 2004: 56). 
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Esneklik, 1970‟li yıllarda ortaya çıkan ekonomik durgunluk döneminde iĢsizliğin 

azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla gündeme gelse de, 1980‟li yıllara gelindiğinde 

uluslararası rekabete karĢı emek maliyetlerini azaltmanın yolu olarak görülmüĢtür. Böylece 

kısmi süreli çalıĢma, çağrı üzerine çalıĢma, evde çalıĢma ve ödünç iĢ iliĢkisi gibi esnek 

çalıĢma Ģekilleri 1980 sonrası dönemde giderek yaygınlaĢmıĢtır. 1990‟lara gelindiğinde ise 

esnek çalıĢma biçimleriyle çalıĢanların oranı bazı geliĢmiĢ ülkelerde %25-30‟lara ulaĢmıĢtır 

(Mahiroğulları, 2005: 395-396). 

 Esnek üretim modeliyle birlikte Fordizm‟de tek çatı altında toplanan ve katı bir 

uzmanlaĢmayı içeren üretim sürecinin dönüĢerek, üretimin çeĢitli aĢamalarının fabrika dıĢında 

küçük iĢletmelerde gerçekleĢtirilecek biçimde parçalanması ve esnek uzmanlaĢmanın geçerli 

olması öngörülmektedir. Bu bağlamda iki farklı esnek üretim sürecinden söz etmek 

mümkündür. Bunlardan ilki üretimin bazı bölümlerinin küçük iĢletmelere ve taĢeronlara 

devredilmesinden oluĢan düzenlemeleri içermektedir. Ġkincisi ise firma içerisinde kalite ve 

verimliliği artırmayı hedefleyen emeğin esnek çalıĢma biçimleridir (Müftüoğlu, 2006: 132). 

   TaĢeronlaĢmayla birlikte iĢletmeler farklı uzmanlık alanına giren iĢleri alt iĢverenlere 

ve onun iĢçilerine yaptırarak hem fazla ücret ödemekten kurtulmakta hem de uzmanlık alanına 

girmeyen iĢleri yapmanın riskinden de kurtulmaktadırlar (Demi ve GerĢil, 2008: 71). 

TaĢeronlaĢma üretim maliyelerini düĢürmenin yanı sıra kanuni yükümlülüklerden kaçınmak, 

iĢçilerin sendikalaĢmasını engellemek, iĢçi gereksinimini ve artan talebi karĢılamak amacıyla 

yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Tokol, 2013: 157). 

Esnek çalıĢma Ģekilleriyle piyasanın belirsizliği riski çalıĢanlara aktarılmakta ve bu 

durum iĢgücü piyasasının kuralsızlaĢmasını da beraberinde getirmektedir. Kısa süreli ve 

düzensiz çalıĢmalar iĢçilerin, düĢük ve düzensiz gelir elde etmelerine neden olmaktadır. ĠĢçiler 

düĢük ücretlerle, eğreti iĢlerde, sosyal güvencesiz ve sendikasız çalıĢmayı kabul etmek 

zorunda kalmaktadırlar. Esneklik uygulamaları sosyal güvenlik haklarına ulaĢmada da çeĢitli 

sorunlar yaĢanmasına yol açmaktadır. Kısmi zamanlı ya da mevsimlik çalıĢan iĢçilerin pirim 

ödeme gün sayıları diğer iĢçilere göre daha geç dolmakta malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları 

için daha uzun süre prim ödemek gerekmektedir. Ayrıca çalıĢtıkları süre içinde sosyal sigorta 

primleri düĢük ücret üzerinden yatırıldığından emekli olduklarında da düĢük maaĢla geçinmek 
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zorunda kalmaktadırlar (Karadeniz, 2011: 87-88).  

Tablo 6: Part-Time ÇalıĢanların Toplam Ġstihdam Ġçindeki Oranı (%) 

 OECD AB TÜRKĠYE 

1984 13,27 12,45  

1989 12,94 12,98 9,61 

1994 13,83 14,23 8,82 

1999 14,28 15,35 7,71 

2004 14,99 15,53 6,12 

2009 16,41 16,39 11,12 

2014 16,73 17,43 10,61 

Kaynak: https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm 

  Tablo 5‟te de görüldüğü gibi esnek çalıĢma biçimlerinden biri olan ve günümüzde 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde yaygın bir biçimde uygulanan part-time çalıĢma 1980‟li yıllardan 

itibaren giderek artıĢ göstermiĢtir. Günümüzde part-time çalıĢanların toplam istihdam içindeki 

payı OECD‟de 16,73‟e, AB ülkelerinde 17,43‟e yükselmiĢtir. Türkiye‟de ise part-time 

çalıĢanların oranı OECD ve AB ülkelerine göre daha düĢük olmakla birlikte özellikle 2000‟li 

yıllarda önemli bir artıĢ göstermiĢ ve günümüzde 10,61‟e yükselmiĢtir. 

Esnek çalıĢma biçimlerinin kadınlar arasında, erkeklere göre çok daha yaygın olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeni kadınların, erkeklere göre düzenli bir iĢ bulma konusunda 

karĢılaĢtıkları güçlükler ve iĢi ve ailesi arasında bir denge kurmak zorunda kalmalarıyla 

açıklanmaktadır (Temiz, 2004: 71). Ancak kadınların esnek çalıĢma biçimlerindeki artıĢ, daha 

kolay iĢten çıkartılabilen ve daha düĢük maliyetle çalıĢtırılabilen esnek bir iĢgücü yaratma 

isteğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim fordist üretimden post-fordist üretime geçiĢle birlikte 

yüksek ücret alan, tam zamanlı çalıĢan ve iĢten daha zor çıkarılabilen erkek iĢçiler yerine 

kısmi süreli ya da evde çalıĢan ve daha düĢük ücret almayı kabul eden kadın emeği tercih 

edilmektedir (Karadeniz, 2011: 89). 

 Gençler arasında da kısmi çalıĢmanın giderek yaygınlaĢtığı görülmektedir. Gençler, 

ekonomik yetersizliklerden dolayı eğitimleri sürecinde kısmi süreli ya da geçici iĢlere 

yönelmek durumunda kalmaktadırlar. Ayrıca alınan eğitimle yaratılan istihdamın örtüĢmemesi 

https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm
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de gençlerin standart dıĢı çalıĢma biçimlerine yönelmelerinde etkili olmaktadır. GeliĢmiĢ 

ülkelerde de dâhil olmak üzere gençler,  iĢ güvencesinin olmadığı, kötü koĢullara sahip kısmi 

süreli veya geçici iĢlerde çalıĢarak temel gereksinimlerini karĢılayacak bir gelirden yoksun 

kalmaktadırlar  (Temiz, 2004: 74). 

Kalıcı olmayan, yarı zamanlı iĢlerin artmasıyla birlikte gündeme gelen esneklik, 

emeğin ve sendikaların kazanımları için tehdit oluĢturmaktadır (Dunn, 2013: 61). Fordist 

üretim sisteminde istihdam biçimlerinin tam gün ve süresiz sözleĢmelerle standartlaĢması, 

iĢçiler arasındaki farklılıkları en alt düzeye indirmiĢ, çıkar ortaklığını arttırarak örgütlenmeyi 

ve toplu sözleĢme yapmayı kolaylaĢtırmıĢtır. Ancak süreli sözleĢme, kısmi süreli çalıĢma, tele 

çalıĢma, çağrı üzerine çalıĢma ve eve iĢ verme gibi esnek istihdam biçimlerinin yaygınlaĢması 

farklı çalıĢma koĢullarını da beraberinde getirmiĢtir. Bunun sonucunda iĢçiler arasında çıkar 

farklılıkları olduğu düĢüncesi yaygınlaĢmakta ve iĢçiler sendikalara ilgi duymamaktadırlar 

(Müftüoğlu, 2006: 144-145). 

Atipik çalıĢma biçimleriyle günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıĢan, sık sık 

iĢyeri değiĢtiren ve evde çalıĢan iĢçilerin, iĢyerinden ve diğer iĢçilerden uzak kalması, 

sendikalardan da uzak kalmalarına neden olmaktadır (Kutal, 1997). Esnek ve standart olmayan 

çalıĢma biçimleri geleneksel emek piyasasını parçalamakta, dayanıĢma bilincini zayıflatmakta 

ve sendikaların geleneksel örgütlenme modellerini zayıflatmaktadır (Çelik, 2006: 22). Böylece 

atipik istihdam biçimleriyle çalıĢanlar üretim sürecine yabancılaĢmakta ve bireyselleĢme 

eğilimleri artmaktadır. Bu durum geleneksel anlayıĢlara sahip sendikaların bu iĢçilere 

ulaĢmasını ve örgütlemesini zorlaĢtırmaktadır.  

 

1.1.6. ĠĢgücünün DeğiĢen Yapısı 

KüreselleĢme sürecinin yarattığı bir baĢka unsur iĢgücünün değiĢen yapısıdır. 

Ekonomideki yapısal değiĢimler ve teknolojik yeniliklere bağlı olarak istihdamın yapısı 

değiĢmekte ve bu değiĢim özellikle geliĢmiĢ ülkelerde belirgin bir biçimde hissedilmektedir. 

Ġstihdamın yapısında meydana gelen değiĢimlerle birlikte birçok iĢ ve meslek ortadan 

kalkmaya baĢlarken yeni iĢler ve yeni çalıĢma biçimleri ortaya çıkmakta ve iĢgücünde 
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niteliksel bir değiĢim yaĢanmaktadır (Koray, 2008: 219). 

KüreselleĢmeyle birlikte gündeme gelen yeniden yapılanma süreci, kendine özgü bir 

küresel üretim sistemi yaratmıĢtır. Küresel üretim sistemiyle birlikte, sanayileĢme açısından 

önde gelen geliĢmiĢ ülkeler imalat sanayinden vazgeçerek ekonomik faaliyetlerini küresel 

üretimin planlanması, yönlendirilmesi ve finans baĢta olma üzere hizmetler sektörüne 

yönlendirmiĢlerdir. Ham madde ve yarı mamul üreticisi geliĢmekte olan ülkeler ise teknoloji 

ürünü mallar da dâhil olmak üzere üretimde daha etkin bir rol oynamaya baĢlamıĢlardır. Buna 

bağlı olarak ucuz iĢgücü açısından avantajlı olan geliĢmekte olan ülkelerde imalat sanayi 

istihdam yaratırken, geliĢmiĢ ülkelerde sanayideki istihdam payı giderek azalmakta ve hizmet 

sektörü önem kazanmaktadır (Sapancalı, 2010: 4). 
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Tablo 7: Bölgelere Göre Ġstihdamın Sektörel Dağılımı 

 
Tarım Sanayi Hizmetler 

1995 2005 2014 1995 2005 2014 1995 2005 2014 

Dünya 

Kadın 45,6 40,3 31,3 16,1 15,5 17,5 36,9 44,2 49,7 

Erkek 39,5 35,3 30,4 24,6 24,9 27,0 36,0 39,8 42,6 

Toplam 41,8 37,3 32,8 21,2 21,01 23,2 39,9 41,5 45,5 

GeliĢmiĢ 

Ülkeler 

Kadın 5,7 3,5 2,7 17,4 13,2 11,4 76,9 83,3 86,3 

Erkek 6,8 4,9 4,3 37,7 34,7 31,8 55,5 60,4 63,9 

Toplam 6,4 4,3 3,5 28,9 25,1 22,4 64,7 70,6 74,0 

Orta ve 

Doğu 

Avrupa 

Kadın 27,0 20,5 19,2 19,2 17,7 19,1 53,8 61,8 61,7 

Erkek 26,8 21,2 17,2 32,8 32,6 33,8 40,4 46,1 49,0 

Toplam 26,9 20,9 18,1 27,6 25,9 27,2 46,4 53,2 54,7 

Doğu Asya 

Kadın 57,3 48,2 31,7 21,0 21,1 28,1 21,8 30,6 40,2 

Erkek 43,2 37,8 28,4 27,3 27,6 32,8 29,5 34,6 38,8 

Toplam 49,5 42,4 29,8 24,5 24,7 30,7 26,0 32,8 39,4 

Güneydoğu 

Asya ve 

Pasifik 

Kadın 54,2 46,8 38,3 13,3 14,9 16,5 32,5 38,3 45,2 

Erkek 53,1 45,4 39,1 18,0 20,3 22,2 30,7 34,3 38,7 

Toplam 52,5 46,0 38,8 16,0 18,1 19,8 31,5 36,0 41,4 

Güney 

Asya 

Kadın 75,6 70,4 64,4 11,8 14,01 17,7 12,7 15,6 17,9 

Erkek 54,9 47,6 40,3 17,0 20,4 25,1 28,1 32,0 34,6 

Toplam 60,7 54,3 46,6 15,5 28,5 23,1 23,7 27,2 30,2 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayipler 

Kadın 16,5 12,5 9,9 12,7 14,0 11,7 70,8 73,4 79,3 

Erkek 28,8 24,1 19,7 25,5 26,6 27,5 45,7 49,3 52,9 

Toplam 24,4 19,5 25,3 20,9 21,6 21,0 54,7 58,8 63,7 

Orta Doğu 

Kadın 36,4 32,2 26,0 10,2 15,6 11,4 53,3 52,2 62,6 

Erkek 22,3 18,0 12,4 25,4 27,6 30,4 52,3 54,4 57,1 

Toplam 24,1 20,4 14,6 23,5 25,6 27,4 52,4 54,0 58,0 

Kuzey 

Afrika 

Kadın 43,7 46,0 39,5 11,4 11,4 10,8 41,3 42,6 49,7 

Erkek 33,0 30,2 27,0 22,5 23,1 24,0 44,4 46,7 48,9 

Toplam 35,9 33,5 29,8 20,3 20,7 21,1 43,8 45,8 49,1 

Sahraaltı 

Afrika 

Kadın 69,9 64,4 61,5 5,9 6,1 6,6 25,1 29,5 31,9 

Erkek 64,2 63,0 60,3 10,4 10,3 11,1 25,4 26,6 28,6 

Toplam 66,3 63,7 60,8 8,4 8,4 9,0 25,3 28,0 30,1 

Kaynak: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-

trends/2014/WCMS_234879/lang--en/index.htm 

Tablo 6‟da görüldüğü gibi geliĢmekte olan ülkelerde tarım sektörü hala önemi 

korumakla birlikte, tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payında azalma eğilimi göze 

çarpmaktadır. Buna karĢılık sanayi ve hizmet sektöründe istihdamın payının giderek arttığı 

görülmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde sanayi sektörünün istihdam payı daralırken geliĢmekte olan 

ülkelerde artıĢ göstermektedir. Nitekim günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde sanayi sektörü 

istihdamı %22,4 iken, bu oran hizmet sektöründe %74‟e ulaĢmıĢtır. Dünya geneline 

bakıldığında da istihdamın dağılımında tarım sektörü en az paya sahipken, hizmet sektörünün 

%45‟lik bir payla en fazla istihdam hacmine sahip sektör olduğu görülmektedir. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234879/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234879/lang--en/index.htm
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Hizmet sektörünün öneminin artmasıyla birlikte kadın iĢgücü de hizmet sektöründe 

yoğun olarak yer almaya baĢlamıĢtır. Tablo 6‟da görüldüğü gibi gerek dünya ortalamasına 

göre gerekse geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler açısından kadın iĢgücünün sektörel 

dağılımına bakıldığında hizmet sektörü istihdamının en yüksek payı oluĢturduğu ve giderek 

artıĢ gösterdiği görülmektedir. Kadınların hizmet sektöründe yaygın bir biçimde uygulanan 

atipik istihdam biçimleriyle çalıĢmayı erkeklere göre daha fazla tercih etmeleri ve kadın 

iĢgücünün enformel sektörde yoğun bir biçimde kullanılması iĢgücünün cinsiyet açısından da 

farklı çalıĢma koĢullarına sahip olmasını beraberinde getirmiĢtir. 

Ekonomideki sektörel dönüĢümün yanı sıra iĢletmeler mekânsal açıdan ve iĢletme 

ölçeği açısından da değiĢimler yaĢamıĢtır. Mal ve hizmet üretimi açısın iĢyerleri mekânsal 

olarak parçalanmıĢ ve çok mekânlı iĢyerleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu mekânlar ulus 

ötesi mekânlar Ģeklinde de olabilmektedir. Ayrıca fordist üretim yapısının büyük ölçekli ve 

binlerce çalıĢanın aynı koĢullarda çalıĢtığı iĢletmelerin yerini küçük ve orta boy iĢletmeler 

almaya baĢlamıĢtır (Çelik, 2006: 34-35).  

Hizmet sektörünün rolünün artması, teknolojik geliĢmeler, iĢletme ölçeğinin küçülmesi 

ve sanayi sektöründe çalıĢan iĢçi sayısının azalmasıyla birlikte sendikalaĢma eğilimi düĢük, 

vasıflı iĢgücüne olan talep yükselmeye baĢlamıĢtır (Gökbayrak, 2012: 40). Buna bağlı olarak 

düĢük vasıflı iĢgücü yetersiz istihdam olanakları, düĢük ücret ve sosyal dıĢlanma ile karĢı 

karĢıya kalırken, yüksek vasıflı iĢgücü istihdam olanakları artan ve gelecek beklentileri 

yükselen kesimi oluĢturmaktadır (Selamoğlu, 2002: 35). 

 Emek piyasasında bir yandan çevre iĢgücü olarak adlandırılan vasıf düzeyi yüksek ve 

bireysel eğilimli iĢgücü artarken, diğer yandan çekirdek iĢgücünü oluĢturan ve genellikle 

kadınlar, gençler ve göçmenlerden oluĢan kolektif kimliği zayıf, sosyal güvenceden yoksun ve 

örgütlü harekete yabancı, vasıfsız iĢgücü de ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır (Selamoğlu, 2004: 

43). Böylece az sayıda nitelikli iĢgücü ile çok sayıda niteliksiz iĢgücünün farklı çalıĢma 

koĢullarına sahip olduğu üretim yapısı ortaya çıkmıĢtır (Koray, 2008: 223). Ayrıca beyaz 

yakalı iĢgücünün de kendi içinde farklı nitelikler taĢıması, farklı iĢler yapması ve farklı 

koĢullarda çalıĢması nedeniyle bu değiĢim çok daha karmaĢık bir iĢgücü yapısı ortaya 

çıkarmaktadır (Koray, 2008: 221). 
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Gittikçe büyüyen hizmetler sektörünün iĢgücü piyasasında oluĢturduğu, çekirdek ve 

çevre iĢgücünden oluĢan bu ikili yapı, sendikal hareketin örgütlediği geleneksel iĢgücü 

yapısının da ağırlığını kaybetmesine neden olmuĢtur (Selamoğlu, 2004: 43). Çekirdek iĢgücü 

yüksek vasıflı, yüksek ücretli ve güvenceli bir kesimi oluĢtururken; çevre iĢgücü kolayca 

ikame edilebildiğinden sendikalılaĢamamakta ve genellikle kayıt dıĢı çalıĢmaktadır (Çelik, 

2006: 32). Sendikaların bel kemiğini oluĢturan yarı vasıflı iĢgücünün azalması ve örgütlenme 

ihtiyacı az olan üstün nitelikli çalıĢanların sayısının artması sendikaları yeni stratejiler 

üretmeye zorlamıĢtır (Dunn, 2013: 61). 

Yeni üretim ve yönetim sistemlerinin geliĢmesiyle birlikte sanayi sektörünün 

daralması, hizmet sektöründe çalıĢan sayısının artması, esnek çalıĢmanın yaygınlaĢması, iĢsiz 

sayısının artması ve iĢsizliğin süreklilik kazanması sendikalar açısından örgütlenme ve temsil 

sorunlarını da beraberinde getirmiĢtir (ġenkal, 1999: 41). Bunun sonucunda fordist üretimin 

hâkim olduğu dönemde mavi yakalı iĢçilerin yoğun olarak çalıĢtığı büyük fabrikalarda altın 

çağını yaĢayan sendikalar, küreselleĢmenin beraberinde getirdiği endüstrisizleĢtirmeyle 

birlikte iĢlevlerini önemli ölçüde kaybetmiĢlerdir (Zencirkıran, 2012: 490). Claude Jessua‟nın 

“yeni bir sanayi devrimi” olarak nitelendirdiği, teknolojik geliĢmelerin yarattığı bu dönüĢüm 

tüm sektörleri etkilemiĢ (Jessua, 2005: 49) ve sendikaların güç ve kazanımlarının önemli 

ölçüde gerilemesine neden olmuĢtur.  

Sektörel, niteliksel ve mesleki ayrımlar ile cinsiyet ayrımlarına dayalı olarak ve farklı 

çalıĢma biçimleriyle ortaya çıkardığı karmaĢık istihdam yapısı, iĢletmelerin uyguladıkları 

iĢgücü esnekliğiyle daha karmaĢık hale gelmektedir. Aynı iĢletmede çalıĢanlar arasında farklı 

çalıĢma biçimleri ve ücret uygulamaları sendikal örgütlenmeyi de olumsuz etkilemektedir. 

Sendikaların geçmiĢte vurguladığı “sınıf ve ücret dayanıĢması” anlayıĢı çalıĢanlar arasında 

giderek önemini kaybetmeye baĢlamıĢtır (Koray, 2008:225). ĠĢgücünün, sendikalaĢma 

oranının nispeten yüksek olduğu sanayi sektöründen, sendikalaĢma eğilimi daha düĢük olan 

hizmetler sektörüne kayması sendikaların geleneksel tabanını zayıflatmaktadır (Çelik, 2006: 

33). 
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1.1.7. Yönetim AnlayıĢında Meydana Gelen DeğiĢimler  

Son yıllarda, insan kaynakları yönetiminin sendikaların geleceğine iliĢkin tehdit 

oluĢturduğu konusundaki görüĢler artmaya baĢlamıĢtır. Artan uluslararası rekabetle birlikte 

iĢletmelerin iĢgücü maliyetlerini düĢürmeye ve esneklik uygulamalarına önem vermeleri, 

iĢgücünün maliyet açısından en uygun anlayıĢla kullanmasını amaçlayan insan kaynakları 

yönetiminin öneminin artmasına yol açmıĢtır (IĢık, 2009: 160). Böylece 1980‟ler ve 

1990‟larda Personel Yönetimi ve Endüstri ĠliĢkileri kavramı giderek gündemden düĢerken, 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi yükselen bir değer haline gelmiĢtir (Çelik, 2006: 23).  

Özellikle büyük ölçekli ve sendikalı iĢletmelerde yoğun olarak kullanılan insan 

kaynakları politikalarıyla birlikte firmalar, sendikaları devre dıĢı bırakarak iĢçilerle dolaysız 

olarak iletiĢim kurmayı amaçlamaktadırlar (IĢık, 2009: 160). Bu nedenle insan kaynakları 

yönetimiyle birlikte gündeme gelen, çalıĢanların yönetime katılması fikri, “sendikadan 

kaçınma stratejisi” olarak değerlendirilmektedir (ġenkal, 1999: 50). Nitekim insan kaynakları 

yönetimi iĢçilerin sendikalara değil, iĢletmelere bağlılık göstermesini beklemekte, iĢletmelerin 

değerlerini ve amaçlarını benimseyerek daha fazla çalıĢmalarını talep etmektedir (Yıldırım, 

2005: 162). Bu bağlamda insan kaynakları yaklaĢımını ön plana çıkaran iĢletme politikaları da 

iĢgücü içindeki bireysel eğilimlerin artmasında etkili olmuĢ ve sendikaların gerekliliği tartıĢılır 

hale gelmiĢtir.  

Ġnsan kaynakları yönetiminin de etkisiyle çalıĢma yaĢamında bireyselliğin yükselen bir 

değer haline gelmesi, sınıf bilinci ve birlikteliğini derinden etkilemiĢtir. BireyselleĢme 

eğilimiyle birlikte taleplerin çeĢitlenmesi ve kariyer geliĢtirme gibi öncelikler sendikal 

örgütlenmenin ve sınıf bilincinin önüne geçmiĢ; vasıf düzeyi ve bireysel pazarlık gücüne 

güvenen çalıĢanlar, birlikte hareket ederek pazarlık güçlerini arttırmak yerine bireysel 

pazarlıklara yönelmiĢlerdir. Bu durum ise baĢta üye kaybı ve toplu pazarlıkların etkinliğini 

kaybetmesi olmak üzere sendikaların geleceğini tehdit eder hale gelmiĢtir (Yorgun, 2007a: 46-

47). 
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1.1.8. Uluslararası Göç 

Esneklik uygulamaları sadece üretim süreciyle sınırlı kalmamıĢ, aynı zamanda emeğin 

coğrafi esnekliği de sermaye birikimi için gerekli hale gelmiĢtir (Munck, 2010b: 9). 

KüreselleĢmeyle birlikte mal ve hizmetlerin hareketliliğinin yanı sıra iĢgücünün de bölgeler, 

ülkeler ve kıtalar arasındaki hareketliliği artmıĢtır. KüreselleĢmenin etkisiyle ortaya çıkan göç 

hareketlerinin en önemli özelliği ise göçün kiĢisel bir tercih olmaktan öte, zorunluluk haline 

gelmesidir (Gökbayrak, 2006). 

KüreselleĢmenin yarattığı etkiler sonucunda günümüzde geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkeler arasında küresel gelir dağılımı adaletinin bozulması ve geliĢmekte olan ülkelerde 

yoksulluğun giderek artması uluslararası göçlerin en önemli nedenini oluĢturmaktadır 

(Gökbayrak, 2006). Ülkeler arasındaki geliĢmiĢlik farkının derinleĢmesinin yanı sıra iletiĢim 

teknolojilerinin geliĢmesiyle insanların diğer ülkelerdeki yaĢam koĢullarından, ekonomik ve 

siyasal geliĢmelerden daha kolay haberdar olmaları, göç hareketlerinin hızlanmasını 

sağlamıĢtır (Gençler, 2005: 176). Ayrıca geliĢmiĢ ülkelerde nüfusun giderek yaĢlanması, söz 

konusu ülkeler için göçmen iĢçilerin önemini artırmıĢtır (Temiz, 2004: 75). 

Tablo 8: Uluslararası Göçmen Sayısı (Milyon) 

 1990 2000 2010 2013 

Dünya 154,2 174,5 220,7 231,5 

GeliĢmiĢ 

Ülkeler 
82,3 103,4 129,7 135,6 

GeliĢmekte 

Olan Ülkeler 
71,9 71,1 91,0 95,9 

Kaynak:http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrat

ionreport2013/Full_Document_final.pdf 

Tablo 8‟de görüldüğü gibi göçmen sayısı yıllar itibariyle artıĢ göstermektedir. Göçmen 

sayısı 1990 yılında 154,2 milyonken, bu sayı 2000 yılında 174,5 milyona, günümüzde ise 

231,5 milyona yükselmiĢtir. Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyine göre değerlendirildiğinde geliĢmiĢ 

ülkelere yönelik göçlerin geliĢmekte olan ülkelere göre daha yoğun olarak gerçekleĢtiği 

görülmektedir. Nitekim günümüzde geliĢmekte olan ülkelerdeki göçmen sayısı 95,9 

milyonken, geliĢmiĢ ülkelerde 135,6 milyona ulaĢmıĢtır. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
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KüreselleĢmeyle birlikte bir yandan nitelikli iĢgücü açığını karĢılamak amacıyla 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde beyin göçü önem kazanmakta, diğer yandan ucuz emek gücü ve 

esneklik taleplerinin bir sonucu olarak niteliksiz göçmenler de ön plana çıkmaktadır. BiliĢim 

sektöründe çalıĢan uzmanlar baĢta olmak üzere temel bilimler ve mühendislik alanındaki 

uzmanlar beyin göçünün en önde gelen gruplarını oluĢturmaktadır  (Gökbayrak, 2006). 

Eğitimli ve vasıf düzeyi yüksek göçmenler, sürekli istihdam olanağı bulabilirken; niteliksiz 

olanlar iĢletmelere düĢük maliyet ve esnek iĢgücü fırsatı sağlamaktadırlar. Göçmenler geçici, 

mevsimlik ve çoğu zaman yerel halkın çalıĢmayı tercih etmediği ağır, tehlikeli ve sağlıksız 

iĢlerde istihdam edilmektedirler. Bu nedenle diğer çalıĢanlara göre çok daha kötü ve 

güvencesiz Ģartlarda çalıĢmakta, genellikle düĢük ücretli iĢlere ve enformel sektöre 

yönelmektedirler. Ayrıca dil, eğitim, nitelik ve sosyal iliĢkilerden yoksunluk gibi bazı 

dezavantajlar nedeniyle iĢ bulmalarının zorlaĢması da enformel sektöre yönelmelerinde önemli 

bir rol oynamaktadır (Temiz, 2004: 74-75). 
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Tablo 9: Avrupa‟da Göçmenler ve Ülke VatandaĢları Arasındaki Ücret Farkı(%)  

Ülkeler Ücret Farkı 

Kıbrıs 34,8 

Ġspanya 29,9 

Yunanistan  29,9 

Ġtalya 26,7 

Portekiz 25,4 

Ġzlanda 24,4 

Estonya 22,7 

Danimarka 21,0 

Ġrlanda 19,2 

Hollanda 16,5 

Avusturya 15,8 

Lüksemburg 14,9 

Fransa 14,9 

Finlandiya 14,7 

Norveç 12,2 

Polonya 12,2 

Belçika 9,8 

Letonya 9,0 

Ġngiltere 8,4 

Ġsveç 8,4 

Almanya 7,4 

Slovenya 6,9 

Kaynak:http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/13/

documents/backgrounddocs/GFMD_ILO_Discussion%20Paper_Promoting%20Decent%20W

ork%20for%20MWs.pdf 

 Tablo 7‟de görüldüğü gibi geliĢmiĢ ülkelerde, göçmen iĢçilerin ücret düzeyleriyle ülke 

vatandaĢlarının ücret düzeyleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Göçmen iĢçilerin 

enformel sektörde, güvencesiz ve düzensiz iĢlerde yoğun bir biçimde çalıĢtırılmaları emek 

piyasasında çalıĢma koĢulları ve ücretler açısından göçmenler ve vatandaĢlar arasında farklı 

standartlar ortaya çıkarmaktadır. Bu farklılık göçmen iĢçilerin çalıĢma ve yaĢam standartları 

açısından dezavantajlı grupları oluĢturduklarını göstermektedir. 

  Göçün artmasıyla birlikte bu grupların ihtiyaçları, beklentileri, çalıĢma ve hayat 

koĢulları hem göçmenler hem de diğer çalıĢanlar açısından önemli sorunları da beraberinde 

getirmiĢtir (Yorgun, 2007a: 49). Göçün artması, emek piyasasında iĢçileri ulusal köken ve 

vatandaĢlık statülerine göre ayırmaktadır. Bu nedenle göçmen iĢçilerin taleplerine cevap 
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veremeyen ve onlarla yeterince bağ kuramayan sendikaların bu grupları örgütlenmesi 

zorlaĢmaktadır (Munck, 2013: 236).  

 

1.1.9. Yeni Toplumsal Hareketler  

Sendikaların, örgütlerin dinamizmini arttıracak çabalarının yanında sendikal 

mücadeleyi güçlendiren farklı toplumsal dinamikler de ortaya çıkmıĢtır. KüreselleĢme ve 

neoliberalizmin yarattığı yoksulluk ve iĢsizlik gibi toplumsal sorunlar birçok ülkede ekonomik 

ve siyasal sisteme karĢı eylemlerin ve protestoların artmasına yol açmıĢtır. 

“Yeni toplumsal hareketler” olarak adlandırılan ve küreselleĢme sürecini hedef alan bu 

protesto hareketleri dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve farklı nitelikler taĢıyan toplumsal 

hareketleri bir araya getirebilmektedirler (Kalfa ve Ataay, 2008: 127). Yeni toplumsal 

hareketler bu anlamda bölgesel ve yerel düzeyde olabileceği gibi küresel nitelik de 

taĢıyabilmektedirler. Bu hareketler iĢçi haklarının yanı sıra kadın hareketleri, insan hakları, 

ekoloji, etnik azınlık ve barıĢ gibi farklı konuları da içererek yeni kimlikler geliĢtirdikleri gibi 

yeni istekleri de dile getirmektedirler. Yeni toplumsal hareketler ayrıca kendilerini parti 

politikalarından ve sivil toplumdan bağımsız olarak nitelendirmektedirler (Munck, 1998).  

 Yeni toplumsal hareketlerin özelliklerine bakıldığında ise bu hareketler toplumsal 

değiĢime yönelmekte, mücadeleci bir kimlikle hareket etmekte ve hiyerarĢik bir yapıya sahip 

olmayıp katılımcı demokrasinin uygulandığı kolektif mücadeleler olarak karĢımıza 

çıkmaktadırlar (Pillay, 2013a: 12). Yeni toplumsal hareketler, iĢçi hakları, çevre ve ayrımcılık 

gibi birçok toplumsal sorunun kaynağını kapitalizm olarak görmekte;  özgürlük, eĢitlik, adalet 

gibi ideallerin kapitalist sistemde çözülemeyeceğine inanmaktadırlar (Kalfa ve Ataay, 2008: 

141).  

 KüreselleĢme ve neoliberalizmin etkisiyle Fransa, Yunanistan, Ġtalya ve Almanya gibi 

birçok geliĢmiĢ ülkede sanayi iĢçileri, enformel sektör ve kamu çalıĢanları, göçmenler ve 

üniversite öğrencileri gibi çeĢitli toplumsal kesimleri bir araya getiren yeni bir hareket dalgası 

ortaya çıkmaktadır (Demirhan, 2011: 15). Refah devleti uygulamalarının terk edilmesi, 

emeğin güvencesizleĢtirilmesi, yoksullaĢma ve göçmen sorunu etrafında Ģekillenen bu kitle 
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hareketleri hükümetleri tehdit eder hale gelmeye baĢlamaktadır (Demirhan, 2011: 30). Söz 

konusu hareketler Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO), Uluslararası Para 

Fonu (International Monetary Fund-IMF) ve Dünya Bankası (World Bank-WB) gibi 

uluslararası finans kuruluĢlarının toplantılarının engellemesine yönelik gerçekleĢtirilen 

gösterilerle önemli bir sıçrama yaĢamıĢ ve dünyanın gündemine girmeye baĢlamıĢlardır (Kalfa 

ve Ataay, 2008: 128).  ĠĢçi hareketlerinin yanı sıra etnik azınlık örgütleri, kadın, çevre ve barıĢ 

hareketlerini de kapsayan bu hareketler; Avrupa toplumunun demokrasi geleneğinin de 

etkisiyle gönüllü örgütler aracılığıyla kampanyalar düzenlemekte ve birçok toplumsal 

ihtiyacın karĢılanmasında önemli rol oynamaktadırlar (Sanlı, 2011: 58).  

 GeliĢmiĢ ülkelerin yanı sıra üçüncü dünya olarak adlandırılan Latin Amerika ve Afrika 

ülkelerinde de toplumsal hareketlerin giderek yükseliĢe geçtiği görülmektedir. Ancak bu 

ülkelerde ortaya çıkan neoliberalizm ve küreselleĢme karĢıtı hareketler, diğer ülkelerden farklı 

olarak ülke ekonomilerinin kapitalist dünya piyasasına dâhil olma biçimlerine ve 

emperyalizme bağlı olarak diğer ülkelerden farklı karakterler taĢımaktadırlar. Söz konusu 

ülkeler ithal ikameci dönemde görece sanayileĢmiĢken, neoliberalizmle birlikte hızlı bir 

sanayisizleĢme ve güvencesizleĢme sürecine girmiĢlerdir. Bu nedenle iĢçiler, iĢsizler, yoksul 

ve köylü hareketleri iç içe geçen toplumsal tepkiler olarak ortaya çıkmıĢtır (Demirhan, 2011, 

17).  

 Toplumsal hareketlerin merkezinde yer alan küreselleĢme, Afrika ve Latin Amerika 

ülkelerinin birçoğunda hükümetlerin eğitim, sağlık ve sosyal koruma sağlama iĢlevlerini 

azaltan ciddi bir borçlanma yaratmıĢtır. Ayrıca küreselleĢme, bu ülkelerde vergilendirme, 

düzenleme ve sosyal harcama gibi devlet iĢlevlerinin var olmadığı formel küresel ekonomiden 

dıĢlanmıĢ bölgelerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur (Deacon, 2011: 109). Bu nedenle 

küreselleĢme ve neoliberalizm karĢıtlığı toplumsal muhalefetin temel unsuru haline gelmiĢtir.  

 Ayrıca Üçüncü Dünya‟da 1970‟lerle birlikte hem içsel dinamikler hem de dıĢ 

unsurların etkisiyle otoriter ve (genellikle) askeri rejimler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır (Munck, 

1995: 285).  Otoriter rejimlere baĢkaldırı, bu ülkelerdeki toplumsal hareketlerin, özellikle 

Marksizmden etkilenen Avrupa ülkelerindeki hareketlerden farklı olarak, sınıfsal bir 

ayaklanmadan çok emperyalizme, yoksulluğa, etnik ayrımcılığa ve demokratikleĢmeye vurgu 
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yapan halk hareketleri olarak ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Nitekim bu ülkeler diğer 

ülkelerden farklı olarak kapitalizmin, küreselleĢmenin ve neoliberalizmin yarattığı 

olumsuzlukların yanı sıra ayrımcılık, anti-demokratik uygulamalar ve yoksulluk gibi farklı 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Bu durum ise toplumsal hareketlerin daha özgün bir 

karakter taĢımasına neden olmuĢtur. 

 Latin Amerika ve Güney Afrika baĢta olmak üzere üçüncü dünya ülkelerinde yükselen 

toplumsal muhalefetle birlikte sendikalar, salt sınıf kimliğine indirgenen geleneksel mücadele 

anlayıĢıyla toplumdaki bu dinamizmi kapsamada yetersiz kalmıĢlardır. Toplumsal hareketler, 

sosyal demokrat partiyi desteklemekle sınırlı siyasal mücadele anlayıĢına ve bürokratik 

iĢleyiĢe sahip sendikalar tarafından çoğu zaman sahiplenilmemiĢ ve sendikalar bu hareketlere 

karĢı sessiz kalmayı tercih etmiĢlerdir (Carroll ve Ratner, 1995: 196). 

 Söz konusu ülkelerde küreselleĢme ve neoliberalizmin etkilerine karĢı ortaya çıkan 

toplumsal hareketlerle, sendikal hareketin birbirini beslemesi ve bu hareketlerin sınıfsal bir 

kimlik kazanmaya baĢlaması sendikal harekete güçlü bir ivme kazandırmaya baĢlayan 

toplumsal hareket sendikacılığıyla mümkün olabilmiĢtir. Toplumsal hareket sendikacılığı bir 

yandan toplumsal muhalefete güç kazandırırken, diğer yandan toplumsal tepkiyi emek 

merkezli bir mücadeleye dönüĢtürebilmiĢtir. Böylece toplumsal hareket sendikacılığı, 

toplumsal hareketler üzerinde hem onları güçlendiren ve dönüĢtüren hem de yeni hareketler 

yaratan çift yönlü bir etkiye sahip olmuĢtur.  

 Toplumsal hareket sendikacılığının ortaya çıkıĢını yeni toplumsal hareketlere 

dayandıran Peter Waterman, iĢçi olarak tanımlansalar bile yoksul, güçsüz, marjinalleĢtirilmiĢ 

ve yabancılaĢtırılmıĢ kiĢilerin sendikalaĢmadığı gerçeğinden hareketle bu kesimlerin kapsamlı, 

çeĢitli, kompleks ve demokratik olarak nitelendirdiği yeni toplumsal hareketlerle 

örgütlenebileceğini savunmuĢtur (Waterman, 1993: 247). Toplumsal hareket sendikacılığının 

önemi ise bu hareketlerle yaptığı ittifaklar ve söz konusu kesimleri örgütleme çabasında ortaya 

çıkmaktadır. Günümüzde klasik iĢçi tanımından farklı özellikler taĢıyan bu kesimlerin giderek 

geniĢlediği dikkate alındığında, Waterman‟ın deyimiyle, “toplumsal hareket sendikacılığı, 

çağdaĢ dünyamızla ilgili olup, ona uygun olarak ĢekillenmiĢtir” (Waterman, 1993: 246).  
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1.2. Sendikalardan Kaynaklanan KoĢullar 

Sendikaların yaĢadığı güç kaybı, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yaĢanan 

değiĢimlerle bağlantılı olduğu kadar, sendikalardan kaynaklanan bir takım sorunlardan da ileri 

gelmektedir. Sendikaların değiĢen koĢullara ayak uyduramamaları ve bu koĢullar karĢısında 

kendilerini yenileyememeleri, sendikal hareketin bir çıkmaza girdiği konusundaki 

düĢüncelerin yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur.  

Sendikalar, 19. yüzyıl Avrupasında ilerlemeci örgütler olarak ortaya çıkmıĢ olsalar da, 

güçlenmeleri ve siyasal temsil hakkı kazanmalarıyla birlikte giderek kurumsallaĢmıĢlardır. 

KurumsallaĢma ise sendikaları, daha esnek yapılar olmaktan çıkarmıĢ ve daha hiyerarĢik bir 

hale getirmiĢtir. Bu durum, özellikle geliĢmiĢ demokratik ülkelerde bulunan hiyerarĢik 

yapıdaki sendikalarda, tabanın, liderlere karĢı ayaklanmalarına neden olmuĢtur (Pillay, 2013a: 

12). Yapılan birçok araĢtırmada sendikal geleneğin güçlü olduğu Ġskandinav ülkeleri dıĢında 

baĢta Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere sendikalarda sendikal demokrasiye 

önem verilmemesi, yöneticilerin demokratik ve katılımcı normlardan ve sendikal sorunlarla 

ilgili konularda hesap verme eğiliminden uzak oldukları ifade edilmektedir (Demirdizen ve 

Lordoğlu, 2013: 227-228). Sendikaların giderek bürokratikleĢmesi, sendika içi demokrasiyi 

iĢletememeleri, ideolojik bağlılık, yeni nesil iĢçilerin beklentilerini karĢılayamamaları gibi 

sendikalardan kaynaklanan birçok unsur da sendikaların güç kaybetmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır (Tokol, 2013: 48-49). 
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Tablo 10: OECD Ülkelerinde SendikalaĢma Oranları (%) 

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Avustralya 50,2 47,9 44,2 50,1 48,5 45,5 39,6 32,5 25,7 22,3 18,4 17,0 

Belçika 39,3 37,8 39,9 49,1 51,3 49,7 51,1 52,8 56,2 53,7 53,8 - 

Fransa 19,6 19,5 21,7 22,2 28,3 13,6 9,8 8,7 8,0 7,7 7,7 - 

Almaya 34,7 32,9 32,0 34,6 34,9 34,7 31,2 29,2 24,6 21,7 18,6 17,7 

Yunanistan - - - - - 37,5 34,1 31,3 26,5 24,6 22,5 - 

Ġtalya 24,7 25,5 37,0 48,0 49,6 42,5 38,8 38,1 34,8 33,6 35,5 36,9 

Japonya 32,9 35,3 35,1 34,5 31,1 28,8 26,1 24,4 21,5 18,8 18,4 17,8 

Ġsveç 72,1 66,3 67,7 74,5 78,0 81,3 80,0 83,1 79,1 76,5 68,2 67,7 

Türkiye - - - - - - 19,2 13,4 9,9 8,2 5,9 - 

Ġngiltere 38,8 38,7 43,0 42,0 49,7 44,2 38,1 33,1 30,2 28,4 26,4 25,4 

ABD 30,9 28,2 24,4 25,3 22,1 17,4 15,5 14,3 12,9 12,0 11,4 10,8 

OECD 

Ortalama 
34,1 33,1 34,0 34,7 33,2 29,2 26,3 23,3 20,2 18,8 17,6 16,9 

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN# 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi 1960‟lı ve 1970‟li yıllarda sendikalaĢma oranları birçok 

ülkede artıĢ göstermiĢtir. Ancak 1980‟li yıllara gelindiğinde sendikalaĢa oranlarının yıllar 

itibariyle azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Günümüzde, Ġskandinav ülkeleri dıĢında 

geliĢmiĢ ülkelerde güçlü bir sendikacılıktan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Nitekim 

Ġsveç, %67,7‟yle sendikalaĢmanın en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Ġsveç‟i %53,8 ile 

Belçika izlemektedir. SendikalaĢma oranlarının 1980 yılından günümüze kadar Avustralya‟da 

%48,5‟ten %17‟ye, Fransa‟da %28,3‟ten %7,7‟ye, Almanya‟da %34,9‟dan %17,7‟ye, 

Ġngiltere‟de ise %49,7‟den 25,4‟e gerilediği görülmektedir. 

Günümüzde özellikle ekonomik açıdan az geliĢmiĢ ülkelerin çoğunda, iĢçi sendikaları 

iĢgücünün çok küçük bir kesimini örgütleyebilmektedirler. Sendikalı iĢyerlerinde çalıĢan 

iĢçiler daha yüksek ücretlere sahipken, sendikasız iĢçilerin daha iyi çalıĢma koĢullarından 

yoksun olması çalıĢan sınıf içinde de farklılıklar yaratmaktadır. Bu anlamda iĢçi sendikalarının 

iĢçileri ve toplumun yoksul kesimlerini bir araya getirmekten çok, kendi üyelerini toplumun 

geri kalanından ayrıĢtırdıkları görülmektedir (Scipes, 1992a: 122). Nitekim iĢgücü piyasasında 

sendikalı ve sendikasız iĢçiler arasındaki ücret düzeyleri farklılıklar göstermekte ve bu durum 

gelir dağılımını iĢçiler açısından daha adaletsiz hale getirebilmektedir (Balcı, 2015: 197). 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN


 

39 
 

Sendikal örgütlenmenin ve kolektif bilincin giderek zayıfladığı koĢullarda, sendikalar iĢçilerin 

önemli bir bölümünü kapsamada yetersiz kalmakta ve böylece geleneksel misyonlarından 

farklı olarak toplumsal eĢitsizliği de yeniden üretebilmektedirler. Bu noktada, tüm çalıĢanların 

örgütlülüğünü arttıracak ve sendikal mücadeleyi tabana yayacak yeni sendikal anlayıĢlara 

ihtiyaç duyulmaya baĢlanmıĢtır. 

Ayrıca günümüzde toplumsal cinsiyet farklılığı ve etnik yapı gibi unsurlar da sınıf 

kimliği gibi birer toplumsal kimlik alanı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu durum sendikaları 

salt sınıf kimliğine dayalı geleneksel anlayıĢlardan uzaklaĢtırarak tüketiciler, kadınlar, etnik 

azınlıklar gibi sınıfsal olmayan çeliĢkileri de gündemlerine almaya zorlamaktadır (Özuğurlu, 

2000: 143). 

Sendikalar, küreselleĢme ve neoliberalizmin yarattığı sonuçlar karĢısında bir yandan 

mevcut üyelerini koruma yönünde çaba gösterirken, diğer yandan da a-tipik ve esnek istihdam 

biçimleriyle çalıĢan, özellikle genç, kadın ve göçmen iĢgücünü örgütlemeye yönelik arayıĢlara 

girmektedirler (Gökbayrak, 2012: 39). Sendikaların geleneksel üyelerinin yanı sıra yeni 

potansiyel üyelerini de dikkate almaları, sendikal hareket açısından olumlu bir geliĢme olarak 

değerlendirilmektedir (Çetik ve Akkaya, 1999: 50). Günümüzde birçok sendikacı ve 

akademisyen, sendikaların yaĢanan değiĢimi dikkate almaları ve yeniden yapılandırılmalarıyla 

sorunların çözülebileceğini savunmaktadır (Özveri, 2006: 75). Bu nedenle hem iĢçilerden 

gelen sendikalara yönelik beklentiler hem de iĢçi sınıfının değiĢen yapısıyla birlikte 

sendikaların geleneksel örgütlenme modellerinin iĢçileri örgütlemede yetersiz kalması, 

sendikaların yeni örgütlenme stratejilerine ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır.  

Ayrıca yeni yönetim tekniklerinin iĢçilere sunduğu sendikasız çalıĢma iliĢkilerinin 

çalıĢanları tatmin etmemesi, toplu pazarlık sisteminin yerine geçebilecek bir alternatifin 

bulunmaması, çağdaĢ yönetim sistemlerinin etkili bir Ģekilde kullanılamaması ve çözümlerin 

kısa vadeli olması iĢçiler arasında sendikalara duyulan ihtiyacın yeniden artmasına da neden 

olmaktadır. Böylece sendikalarda gündeme gelen yeniden yapılanma süreciyle birlikte 

sendikal örgütlenme tekrar umut haline gelmeye baĢlamaktadır (Yorgun, 2007a: 55).  

KüreselleĢmenin sendikal hareket açısından uzun vadeli ve yapısal bir krizi beraberinde 

getirdiği ve sendikal mücadelenin enformasyon toplumuyla birlikte ortadan kalkacağına dair 
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görüĢler birçok yazar tarafından kabul görse de yapılan araĢtırmalar 1990‟lardan itibaren iĢçi 

hareketlerinin tekrar yükseliĢe geçtiği ve iĢçilerin küreselleĢmenin neden olduğu değiĢimler 

karĢısında giderek artan tepkiler geliĢtirmeye baĢladıklarını göstermektedir (Silver, 2009: 12). 

Bu bağlamda sendikacılık hareketinin krizine, “sendikacılığın krizinden çok, belirli bir 

tip sendikacılığın krizi olarak yaklaĢılması” (Özuğurlu, 2000: 144) sendikal harekete, yeni 

mücadele yöntemlerini sağlama konusunda fırsatlar sağlamaktadır. Erkek sanayi iĢçilerinin 

belkemiğini oluĢturduğu sendikacılık türü, küreselleĢmeyle birlikte ortaya çıkan dönüĢümlerle 

önemli ölçüde gücünü yitirmiĢtir. Ancak sendikaların yöneldiği yeni gruplar ve yeni mücadele 

anlayıĢları, sendikal hareketin geleceğine yönelik beklentileri olumlu yönde etkilemektedir 

(Yıldırım, 1997: 196).  Sendikaların ulusaĢırı sermayenin artan gücüne karĢı koyabilmek ve 

daha adil çalıĢma koĢulları yaratabilmek amacıyla yeni arayıĢlara girdiği görülmektedir 

(Thomas, 2013: 79). 

Bazı sendikalar, taraflar arası iĢbirliği sonucunda sendikaların daha güçlü olacağını; 

hem iĢyeri düzeyinde ve sektörel düzeyde hem de devletle olan iliĢkilerde daha etkin katılım 

sağlayacaklarını ileri sürmektedirler (Selamoğlu, 1995: 63). Bu anlayıĢ çerçevesinde 

sendikalar, küreselleĢmeyi kaçınılmaz olarak kabul edip; çok uluslu Ģirketlerle kurulan sosyal 

diyalog, sosyal sorumluluk projelerine verilen destek, adil ve sosyal küreselleĢme yönündeki 

çağrılar gibi dayanıĢmayı, uzlaĢmayı ve iĢbirliğini esas alan çabalar geliĢtirmektedirler. 

 Bazı sendikalar ise taraflar arası iĢbirliğini kabul etmemekte ve sendikaların 

sermayeye, çok uluslu Ģirketlere ve neoliberalizme karĢı mücadeleci bir kimlikle baĢarılı 

olabileceğini savunmaktadırlar. Günümüzde küreselleĢmeye ve küreselleĢmenin olumsuz 

sonuçlarına karĢı kolektif kimliği ön plana çıkaran bu mücadeleci ve enternasyonalist 

yaklaĢıma sahip yeni sendikal anlayıĢların da güçlenmeye baĢladığı görülmektedir. 

 Küresel bir toplumsal hareket haline gelmeyi amaçlayan sendikalar, tek bir çalıĢma 

alanından daha geniĢ bölgeleri ve kesimleri örgütlemeyi hedeflemekte, sosyal sorunların 

sonuçlarından çok nedenlerini ortadan kaldırmak için mücadele etmektedirler (ġenkal, 2005: 

559-560). Bu anlayıĢla hareket eden sendikalar için küreselleĢme, neoliberal politikalar, çok 

uluslu Ģirketler gibi eğilimler ve aktörler sendikal hareket için en büyük tehlikeyi 

oluĢturmaktadırlar. Bu nedenle sendikalar “küreselleĢmeye sosyal boyut kazandırılması” 
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Ģeklindeki politikalara karĢı çıkmakta ve küresel emek enternasyonalizmini savunmaktadırlar 

(Özuğurlu, 2000: 167). 

Günümüzde özellikle Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde birçok sendika, bu 

mücadeleci ve muhalif yaklaĢımı, sendikaların güçlenebilmesi için bir zorunluluk olarak 

görmektedir. Politik sendikacılığın gerekliliğini savunan bu yaklaĢım, sadece ücret 

sendikacılığının iĢçilerin gereksinimlerini karĢılamaya yetmediğini ve ekonomik ve toplumsal 

sistemde köklü değiĢiklikler yapılmasını zorunluluk olarak görmektedir (ġen, 2004: 143). Bu 

yaklaĢımda, iĢbirliğini esas alan anlayıĢtan farklı olarak birlik ve bütünlük söyleminin yerini 

sınıf bilinci almakta; küreselleĢmeye karĢı verilen mücadele için küresel dayanıĢmanın önemi 

vurgulanmaktadır (Yücesan Özdemir, 2009: 231).  

KüreselleĢmenin iĢçilerin aleyhine iĢlemesi, bireysel pazarlık sistemlerinin uzun 

vadede çalıĢanların sorunlarını çözmede yetersiz kalması, çalıĢanların sistem içinde yalnızlığa 

itilmesi, yeni vasıflara duyulan ihtiyacın artması ve iĢgücünün buna adapte olamaması 

sendikalara duyulan ihtiyacın yeniden artmasına neden olmaktadır (Yorgun, 2007b: 325).  

KüreselleĢme ve neoliberalizmin etkisiyle ortaya çıkan yeni çalıĢma biçimleri, istihdamın 

yapısının değiĢmesi, iĢsizlik gibi birçok unsur sendikaları olumsuz etkilese de, sınıfsal 

çeliĢkilerin derinleĢmesi, sendikaların yeniden güçlenebilmesine de olanak sağlamıĢtır. 

Sendikalar özellikle üçüncü dünya ülkelerinde bu mücadeleci anlayıĢla, önemli baĢarılar 

sağlayabilmiĢlerdir.  

  Günümüzde bazı sendikaların standart dıĢı çalıĢanları da gündemlerine alarak bu 

kesimleri örgütlemeye yönelik çeĢitli stratejiler geliĢtirdikleri görülmektedir. Fransa‟da Genel 

ĠĢ Konfederasyonu (Confederation Generale du Travail-CGT), esnek çalıĢma biçimleriyle 

istihdam edilenlere yönelik ayrı bir birim oluĢturmuĢtur. Ġngiltere‟de ev iĢçilerinin sendika 

üyeliğini arttırmak amacıyla özel büro oluĢturulmuĢ ve bu iĢçilerin aidatları azaltılmıĢtır. 

Kanada ve Güney Afrika‟da da evde çalıĢan ve geçici iĢçileri örgütleyen çeĢitli sendikalar 

kurulmuĢtur (Tokol, 2013: 170-171). 

  Sendikaların enformel sektörde çalıĢanları örgütlemeye yönelik çeĢitli araçlar 

geliĢtirmeye çalıĢtıkları görülmektedir.  Sendikalar, enformel çalıĢanları doğrudan bünyelerine 

almalarının yanı sıra bu iĢçileri kapsayan özel birimler de kurmakta, enformel çalıĢanları 
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örgütleyecek özgün sendikal örgütlenmeler oluĢturmaktadırlar. Özellikle Latin Amerika ve 

Afrika ülkelerinde örgütlenmede farklı ve yeni yöntemlerle, enformel çalıĢanları örgütlemeye 

yönelik önemli adımlar atılmaktadır (Kapar, 2007: 103-104). Ayrıca Ġtalya, Fransa, Ġngiltere 

ve Almanya‟da da bazı sendikalar enformel sektör çalıĢanlarını örgütlemek için yoğun bir 

çaba harcamaktadırlar (Sapancalı, 2007: 21). 

  ĠĢsizliğin giderek artmasıyla birlikte, sendikalar “büyüyen iĢsizler ordusunu” 

örgütlemeye yönelik de çeĢitli stratejiler geliĢtirmektedirler (Munck, 2011: 9). Sendikalar bir 

yandan iĢsiz kalan üyelerini kaybetmemek için onlara çeĢitli yardımlar sağlamakla birlikte, 

diğer yandan iĢsizleri sendikal mücadeleye katmaya çalıĢmaktadırlar. Birçok ülkede iĢsizleri 

örgütleyen iĢsiz sendikaları ortaya çıkmakta, bu sendikalar özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

hızla örgütlenmektedirler. 

  Bazı ülkelerde sendikalar, göçü de eĢit ve demokratik bir Ģekilde örgütleyerek sendikal 

hareketin, toplumun geniĢ kesimlerine yayılarak canlanmasına neden olmuĢlardır (Munck, 

2010b: 11). Artan göçle birlikte, sendikalar, ulusal endüstri iliĢkileri sistemlerinden farklı 

olarak, küresel seviyede de yeniden yapılandırılmaktadırlar (Munck, 2010b: 17). Örneğin 

Fransa‟da Genel ĠĢ Konfederasyonu (General Confederation of Labour-CGT), konfederasyon 

içinde ayrı bir birim oluĢturarak, göçmen iĢçileri örgütleyebilmek için Avrupa Göçmen ĠĢçileri 

Sendikası‟nı kurmuĢ,  göçmen iĢçilerin köken ülkelerinin sendikalarıyla yakın iliĢki kurmaya 

baĢlamıĢtır (Tokol, 2013: 170). Almanya‟da sendikalar, tarım ve inĢaat sektöründe çalıĢan 

Polonyalı göçmen iĢçileri örgütleyebilmek için Polonya‟daki sendikalarla iliĢki kurulmuĢ ve 

VarĢova‟da özel büro açmıĢlardır. Ġsviçre‟de Endüstri ve ĠnĢaat Sendikası (Trade Union for 

Construction and Industry-GBI), göçmlenleri örgütlemeye yönelik çabaların sonucunda 

üyelerinin üçte ikisinin göçmen çalıĢanlardan oluĢtuğu bilinmektedir. Ġngiltere‟de Portekizli 

göçmen iĢçileri örgütleme çalıĢmaları sonucunda 20 bin Portekizli göçmen çalıĢan sendika 

üyesi olmuĢtur. Ayrıca ABD‟de AFL-CIO, çoğu Latin Amerikalı göçmen çalıĢanlardan oluĢan 

600 bin yeni üye kazanmıĢtır (Kapar, 2007: 105). 

1980 sonrası yaĢanan değiĢimlerle birlikte, ücretli emek içinde sanayi iĢçilerinin 

payının azalıp hizmet sektörünün payının artmaya baĢlaması, kadınların ve gençlerin 

genellikle bu sektörlerde çalıĢmaya baĢlamasıyla sendikalar bu kesimleri örgütleme çabasına 
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girmiĢlerdir. Bu kesimlerin sendikalara katılmasıyla, özellikle 1990‟lı yılların ikinci yarısından 

sonra ve 2000‟li yıllar boyunca gerçekleĢtirilen baĢarılı grevler, sendikalara olan güveni ve 

ihtiyacı da arttırmaya baĢlamıĢtır. Buradaki dikkat çekici bir baĢka nokta ise, sendikaların bu 

grevleri iĢyeri mücadelesi olmaktan çıkarıp toplumsal bir mücadele haline getirmedeki 

baĢarısıdır. Cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, çocuk iĢgücü gibi birçok sorun bu grevler 

süresince tartıĢılmıĢ ve toplumda yaratılan duyarlılık ile iĢverenler üzerinde baskılar 

kurulmuĢtur (Akkaya, 2004a: 110). 

 ĠĢçi sınıfı hareketi, 1980‟lerden sonra ortaya çıkan ve toplumsal muhalefeti merkezine 

alan bu yeni sendikal anlayıĢla özellikle Latin Amerika, Afrika ve Asya‟da ülkelerinde önemli 

bir ivme kazanmıĢtır. 1980‟lerle birlikte bu ülkelerin iĢçi sınıfı, sadece niceliksel olarak 

artmakla kalmamıĢ, bu ülkelerde radikal sendikalar da ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır (Özuğurlu, 

2000: 152-153). Toplumsal hareket sendikacılığı olarak adlandırılan bu yeni sendikal anlayıĢ, 

Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore‟de iĢyerlerini, insan haklarını ve 

vatandaĢlığı kaynaĢtıran “yeni iĢçi sendikacılığı” olarak ortaya çıkmıĢtır (Flores, Silva, Vaneti 

ve Braga, 2011: 82-83).  Sendikalar söz konusu ülkelerde otoriter rejimlerin kaldırılması ve 

demokrasiye geçiĢ sürecinde etkili olmuĢlardır (Özuğurlu: 2013: 43). Bu bağlamda, toplumsal 

hareket sendikacılığının ortaya çıkıĢı birçok yazar tarafından, otoriter devletlerin kurduğu 

siyasal baskıya karĢı “sivil toplumun yeniden diriliĢiyle” iliĢkilendirilmiĢtir (Hirschsohn, 

2007: 15).  
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Tablo 11: Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore‟de SendikalaĢma Oranları(%) 

 Güney Afrika Brezilya Filipinler Güney Kore 

1990 21 - 29 17 

1991 22 - 29 15 

1992 24 16,7 29 14 

1993 24 16,6 29 14 

1994 21 - 31 13 

1995 21 16,2 30 12 

1996 21 16,6 28 12 

1997 24 16,2 27 11 

1998 26 15,9 27 11 

1999 21 16,1 27 11 

2000 19 - 27 11 

2001 21 16,7 26 11 

2002 21 16,8 10 10 

2003 20 17,7 9 10 

2004 - 18,0 9 10 

2005 - 18,4 11 9 

2006 - 18,6 11 10 

2007 - 17,7 11 10 

2008 - 18,2 10 10 

2009 - 17,7 10 10 

2010 - - 8 9 

2011 29 - 8 9 

2012 29 17 8 - 

2013 28 16 8 - 

2014 29 - 8 - 

Kaynak: Philippine Statistics Authority (PSA), Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE) , Statistics South Africa (Statsaa) ve OECD‟den derlenerek hazırlanmıĢtır. 

 1990‟lı ve 2000‟li yıllar boyunca geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin neredeyse 

tamamında sendikalaĢma oranları sürekli azalıĢ gösterirken, toplumsal hareket sendikacılığının 

ortaya çıktığı ülkelerde sendikalaĢma oranlarının artıĢlar gösterdiği görülmektedir. Tablo 

11‟de görüldüğü gibi 1990‟lı yıllarda Filipinler ve Güney Afrika‟da, 2000‟li yıllarda ise 

Brezilya‟da sendikalaĢma oranları yükselmiĢtir. Güney Afrika‟da 2000‟li yıllarda bir düĢüĢ 
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yaĢansa da sendikalaĢma oranları son yıllarda tekrar yükseliĢe geçmiĢtir. Güney Kore‟de ise 

sendikalaĢma oranları daha düĢük seviye de kalmıĢtır. Sendika yoğunluğundaki dönemsel 

değiĢimlere rağmen, söz konusu ülkelerde birçok ülkeye göre sendikalaĢma oranlarının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Toplumsal hareket sendikacılığının kısa bir sürede sendikal harekete kattığı bu 

dinamizm kuĢkusuz yeni bir sendikal harekete olan ihtiyaçtan kaynaklanmıĢtır. Küresel 

dünyanın, sendikal hareket üzerinde yarattığı etkileri dikkate alarak geliĢtirilen örgütsel 

anlayıĢ ve toplumsal muhalefeti sendikal hareketle birleĢtirmedeki baĢarısı, toplumsal hareket 

sendikacılığının Latin Amerika ve Güney Afrika baĢta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 

geliĢim göstermesine neden olmuĢtur. Böylece sendikal hareket de küresel dünyaya karĢı 

kendini ideolojik ve pratik olarak güncelleyebilmiĢ ve sendikacılık yeniden bir güç haline 

gelmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle toplumsal hareket sendikacılığı, küreselleĢmenin, tüm 

alanlarda olduğu gibi sendikal alanda da yarattığı değiĢimi yansıtmaktadır. 

 

 2. TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞI KAVRAMI 

Toplumsal hareket sendikacılığı, kavram olarak 1980‟lerde ortaya çıkmıĢ ve ortaya 

çıkıĢından bu yana kavrama farklı anlamlar yüklenmiĢtir. Farklı bakıĢ açıları olsa da 

günümüzde toplumsal hareket sendikacılığı hem sendikal hareketlerle ilgilenen 

akademisyenler hem de sendikal mücadelenin içinde yer alan aktivistler tarafından yaygın 

olarak kabul görmektedir.  

Çok sayıda yazarın ve sendikacının kavramla ilgilenmesinin en önemli nedeni 

hareketin, tüm dünyada emek çevrelerini endiĢelendiren sendikal krize çözüm olarak gündeme 

gelmesidir. Diğer sendikal hareketlerin baĢarısızlığı ve 1980 sonrası yaĢanan sosyo-ekonomik 

değiĢimlere karĢı yeni politikalar üretememeleri yeni bir sendikal harekete duyulan ihtiyacı 

arttırmıĢ ve toplumsal hareket sendikacılığı, sendikaların dinamizmini artıracak bir çözüm 

olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. 
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Toplumsal hareket sendikacılığı ile ilgili ilk argümanlar, 1980‟li yıllarda Filipinler, 

Brezilya ve Güney Afrika‟daki iĢçi mücadelelerinde dile getirilmeye baĢlanmıĢtır. 1990‟lı 

yıllarda ise Güney Afrikalı Emek Bülteni (South African Labour Bulletin-SALB), Uluslararası 

Emek AraĢtırmaları Bülteni (Newsletter of International Labour Studies-NILS), Uluslararası 

Emek Raporları (International Labour Reports-ILR), Yeni Toplum (Nueva Sociedad), Z 

Magazin gibi süreli yayınlar ile Boston‟daki South End Press/Zed Press ve Londra‟daki Pluto 

Books gibi yayınevlerinin çıkardığı konuyla ilgili çeĢitli kitaplar da hareketi kavramsallaĢtırma 

çabalarına katkı sağlamıĢtır (Akkaya, 2011: 172). 

Toplumsal hareket sendikacılığı kavramı ilk olarak 1984 yılında Peter Waterman 

tarafından, daha sonra Eddie Webster tarafından Güney Afrika'daki sendikal hareketi 

tanımlamak için kullanılmıĢtır (Pillay, 2013a: 11). Rob Lambert ve Webster‟in 

kavramsallaĢtırmasında hareket, “Yeni Emek Enternasyonalizmi” olarak tanımlanmıĢtır 

(Lambert ve Webster, 2011: 337). Son yıllarda toplumsal hareket sendikacılığı, Güney Afrika, 

Brezilya, Güney Kore ve Filipinlerde sendikal hareket çalıĢmalarında popüler bir hale 

gelmiĢtir. Daha yakın zamanda araĢtırmacılar ve aktivistler tarafından kavram, kaybettiği 

siyasal ve ekonomik gücünü yeniden kazanmak isteyen sendikalar için bir ideal olarak 

görülmeye baĢlanmıĢtır (Robinson, 2000: 109). Böylece toplumsal hareket sendikacılığı 

alternatif bir sendikacılık modeli olarak giderek önem kazanmıĢtır (Noyes, 2009).  

Sendikaların etkinliklerini kaybetmesi, örgütlenmede yaĢanan sıkıntılar, sınıf bilincinin 

zayıflaması, iĢçilerin sendikalara olan güveninin azalması gibi olumsuzluklar, iĢçi sınıfı 

hareketine karĢı karamsar bir bakıĢ açısı oluĢtursa da söz konusu ülkelerde,  bu yeni sendikal 

anlayıĢla birlikte sendikal hareketin yeniden güçlenmeye baĢladığı görülmektedir.  

Özellikle Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore gibi ülkelerde, kendi 

toplumundaki yoksulların sorunlarını gündemine alan, mücadeleci, özerk ve sınıf bilinci 

yüksek farklı bir sendikal hareket ortaya çıkmıĢtır. Bu sendikalar, çalıĢma Ģartlarıyla ülkenin 

durumunun birbiriyle yakından iliĢkili olduğunu düĢünmektedir. Ayrıca sendikalar ücretler, 

iĢçi sağlığı ve istihdam güvenliği gibi çalıĢma koĢullarıyla ilgili konuların yanında demokrasi, 

insan hakları, cinsiyet ayrımcılığı ve etnik ayrımcılık gibi siyasal mücadeleleri de gündemine 

almaktadırlar (Scipes, 1992a: 123). Sendikalar, iĢyeri ve toplumsal hayattaki sorunları 
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birbirinden bağımsız olarak görmemekte ve her iki alanı da kapsayacak bütüncül bir 

yaklaĢımla hareket etmektedirler. 

Sendikalar, ücret ve çalıĢma koĢullarıyla sınırlı olmayan mücadeleci anlayıĢla; ulaĢım, 

konut, eğitim ve sağlık gibi konuları da sendikal mücadelenin temel konuları olarak görmekte, 

böylece farklı toplumsal grupları da harekete geçirebilmektedirler (Doğruer, 2004). Toplumsal 

hareket sendikacılığı bu anlayıĢla, sadece iĢçilerle sınırlı kalmayıp daha geniĢ kitlelere hitap 

ederek sendikal mücadelenin tüm toplum tarafından sahiplenilmesini sağlamıĢtır. Sendikalar 

böylece sendikal mücadeleyi toplumsal mücadeleyle birleĢtirerek daha kitlesel bir karaktere 

sahip olmuĢlardır. 

Toplumsal hareket sendikaları, devlete bağımlı sendikaların dönüĢüm geçirmesiyle 

oluĢmamıĢ sendikalardır. Ayrıca, tümü bazı eylemliliklerin sonucunda oluĢmuĢ ve fiili olarak 

ortaya çıkmıĢlardır. Bu nedenle bulundukları ülkelerin endüstri iliĢkileri sistemlerinin yasal 

zemini dıĢında doğmuĢlardır (Özuğurlu, 2013: 43). Güçlerini kitlesel halk eylemlerinin 

dinamizminden alan sendikalar, bu sayede toplumsal tabanda daha kolay yayılmıĢ, hem iĢçiler 

hem de toplumun diğer kesimleri tarafından sahiplenilmiĢlerdir. 

Toplumsal hareket sendikacılığı, “sendikacılığın, her Ģeyden önce bir toplumsal 

muhalefet biçimi olduğu düĢüncesinden yola çıkılarak ortaya konulmuĢtur” (Sapancalı, 2007: 

21). Bu ülkelerdeki iĢçi hareketleri, neoliberal politikaların yarattığı yoksulluk ve iĢsizliğe 

karĢı toplumsal muhalefeti de harekete geçirerek ortak bir mücadele birliği oluĢturmuĢlardır. 

Bu sayede sendikal mücadelede, iĢyeri sorunlarıyla yetinmeyen; iĢsizler, yoksullar, kadınlar ve 

öğrenciler gibi çeĢitli toplumsal grupları kapsayan yeni bir sendikal anlayıĢ geliĢmiĢtir (Sevgi, 

2013). Böylece “örgütsüzlerin örgütlenmesi”ne dayalı bir mücadele stratejisi geliĢtirilmiĢtir. 

Özellikle kadınların sendikalaĢmasına önem verilmiĢ, ev ve mahalleler gibi kadın iĢgücünün 

yaĢam alanlarına dönük stratejiler geliĢtirilerek kadın iĢçilerin örgütlenmesinde önemli 

baĢarılar sağlanmıĢtır (Özuğurlu, 2000: 154).  

Toplumsal hareket sendikacılığının temel hedefi toplumsal gücü harekete geçirerek, 

kitlelerin tepkisini “toplumsal değiĢim” hedefine uygun olarak dönüĢtürebilmektir. Bu 

anlayıĢla sendikalar, çalıĢma ve hayat koĢullarını iyileĢtirmenin yolunun sosyo-ekonomik 

sistemin değiĢtirilmesiyle mümkün olacağını düĢünmektedirler. Bu açıdan bakıldığında 
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toplumsal hareket sendikacılığı, günümüzde hâkim olan diğer sendikal anlayıĢlara göre daha 

radikal bir karakter taĢımaktadır. 

KuĢkusuz iĢçi hareketi ve sendikalar, bulundukları ülkelerin sosyo-ekonomik 

yapısından bağımsız değildirler. Temelde aynı ideolojik bakıĢ açısına sahip görünseler de, 

aynı sendikal anlayıĢa sahip örgütler, bulundukları ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapısına 

göre farklı özellikler taĢıyabilmektedirler. Söz konusu farklılık toplumsal hareket sendikacılığı 

için de geçerlidir. 

Toplumsal hareket sendikacılığı Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde, otoriter 

yönetimlere karĢı siyasal demokrasi mücadelesi dönemlerinde devrimci ve sistem karĢıtı bir 

karaktere sahipken, ABD‟de “toplumsal adalet sendikacılığı” anlamına gelmektedir (Pillay, 

2013a: 10). Kavram, Güneyden Kuzeye doğru geçildiğinde daha kapsamlı ve karmaĢık hale 

gelmekte (Robinson, 2000: 109), Güney Afrika ve Latin Amerika‟da sendikaları daha 

devrimci bir çizgiye çekerken, ABD ve birçok Avrupa ülkesinde reformist karakter 

taĢımaktadır.  

Bazı araĢtırmacılar, toplumsal hareket sendikacılığının Güney Afrika‟da da zaman 

içinde farklı karakterler taĢıdığını söylemektedir. Toplumsal hareket sendikacılığı, 1980‟lerde, 

özellikle ayrımcılık politikalarına karĢı mücadelenin de etkisiyle, siyahi iĢçilerin mücadelesini 

içeren bir karakter taĢımıĢtır. Ancak günümüzde etnik sorunların yanı sıra tüm çalıĢanların 

sorunlarına odaklanmıĢtır (Naidoo, 2001: 5). Nitekim toplumsal hareket sendikacılığının 

hedefi, sadece devlete ve sermayeye karĢı savaĢmak değil, emek piyasası içinde farklılaĢmaya 

yol açan beyaz/beyaz olmayan, göçmen/yerli, kadın/erkek iĢçi gibi etnik köken ve toplumsal 

cinsiyet bağlamında oluĢan sınırları da ortadan kaldırmaktır (Shinoda, 2003: 9). Andries 

Bezuidenhout, buradan yola çıkarak toplumsal hareket sendikacılığının ortaya çıktığı 

dönemdeki Güney Afrika modelinin küresel bir sendikacılıktan uzak olduğunu ifade 

etmektedir (Fairbrother, 2008: 216). 

Toplumsal hareket sendikacılığı, ortaya çıktığı ülkelerdeki otoriter rejimlerin etkisiyle 

bu ülkelerin özelliklerini taĢısa da, özellikle kuzeyde hâkim olan iĢletme sendikacılığına ve dar 

kapsamlı “özgürlükçü” politikalara olan eleĢtirisi, hareketin daha evrensel bir nitelik 

taĢımasında etkili olmuĢtur (Fairbrother, 2008: 214). Böylece toplumsal hareket sendikacılığı, 
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“sistemle uyumlu” sendikal anlayıĢlara bir tepki olarak Ģekillenmeye baĢlamıĢ, etnik 

ayrımcılığın yarattığı sorunlara karĢı mücadeleyi aĢarak daha sınıf odaklı bir mücadeleye 

yönelmiĢtir. Toplumsal hareket sendikacılığı bu anlamda, ortaya çıktığı yıllarda sosyo-politik 

bir nitelik taĢırken, günümüzde daha sosyo-ekonomik bir karaktere sahiptir. Nitekim 

toplumsal hareket sendikacılığının temeli olarak kabul edilen Güney Afrika sendikaları, ırk 

ayrımcılığına karĢı verilen siyasal mücadeleyi sendikal mücadelenin temeline koyarken, 

günümüzde emek karĢıtı politikalara ve yoksulluğa karĢı mücadeleyi temel alan bir anlayıĢa 

yönelmiĢlerdir (Naidoo, 2001: 6). 

Toplumsal hareket sendikacılığıyla ilgili bazı genellemeler yapmak mümkün olsa da 

konuyla ilgilenen yazarların farklı bakıĢ açılarına sahip olması, literatürde konuyla ilgili farklı 

kavramsallaĢtırmaların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Yazarlar, toplumsal hareket 

sendikacılığının bazı temel unsurları konusunda fikir birliği içinde olsalar da, söz konusu 

unsurlara verilen öncelikler açısından aralarında görüĢ ayrılıkları bulunmaktadır.     

Örneğin Waterman, toplumsal hareket sendikacılığının tanımını yaparken yeni 

toplumsal hareketler ve iĢçi hareketlerinin iĢbirliğine dayanan bir kuramın oluĢturulması 

gerektiğini savunmuĢtur (Waterman, 2008: 303). Waterman‟a göre, alternatif bir dünya için 

gerekli olan yeni bir iĢçi hareketidir. ĠĢçi hareketlerinin, diğer toplumsal hareketlerle yapılacak 

iĢbirliğinin temelini oluĢturduğunu ve bu hareketin dünyayı değiĢtirecek güç olduğunu 

söylemektedir. Toplumsal iĢbirliğinin çekirdeğini oluĢturan ve iĢçi sınıfını harekete geçirecek 

bu örgütlenme toplumsal hareket sendikacılığıdır (Waterman, 2006: 23).   

Waterman‟ın kavramsallaĢtırmasına üç temel unsur bulunmaktadır: Toplumsal hareket 

sendikacılığı, sadece iĢçi sendikacılığının bir türü değil, toplumu dönüĢtürmenin aracıdır. 

Ġkinci olarak, Leninist sendikacılıktan farklıdır. Üçüncü olarak da diğer toplumsal hareketlerle 

bağlantılıdır (Scipes, 1992a: 128). Toplumsal hareket sendikacılığı bu açıdan Leninist 

sendikacılığın ortaya koyduğu siyasal ve ekonomik ayrımı ortadan kaldırmakta; ekolojik 

hareketler, insan hakları, barıĢ ve kadın hareketleri gibi sivil toplum hareketleriyle özerk, eĢit 

ve demokratik ortaklıklar oluĢturarak sosyo-politik sisteme karĢı oluĢturulan tepkinin 

örgütleyicisi olarak görülmektedir. 
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Webster ve Lambert ise Waterman‟da olduğu gibi “toplumsal hareket” kuramına özel 

bir vurgu yapmamıĢtır. Onlar toplumsal hareket sendikacılığını politik sendikacılık ile bir 

araya getirmeye eğiliminde olmuĢlar ve kavramı, 1970‟ler ve 1980‟lerde Güney Kore, 

Filipinler, Brezilya ve Güney Afrika‟da olduğu gibi otoriter yönetim koĢulları altında çalıĢan 

sendikalarla sınırlı tutmuĢlardır. Sendikaların, bağımsızlıklarını korurken, iĢyeri mücadeleleri 

ile halk mücadelelerinin, baĢka bir deyiĢle sendikacılığın ekonomik yüzü ile toplumsal 

yüzünün nasıl bir araya geldiğini göstermeye çalıĢmıĢlardır (Pillay, 2013a: 11). Çünkü iĢgücü 

piyasasının yarattığı olumsuzluklar, toplumun tüm alanlarına yansımakta ve siyasal bir mesele 

haline gelmektedir (Lambert ve Webster, 2011: 351). Webster, sendikaların bu iki iĢlevinden 

hareketle, iĢçi sendikacılığını kurum ve toplumsal hareketler ile piyasa ve iĢgücü arasındaki 

gerilimlerin toplu çözümü olarak görmüĢtür (Fairbrother ve Webster, 2008: 312). Buradan 

hareketle, Lambert ve Webster‟in toplumsal hareket sendikacılığına iliĢkin tanımı, toplumsal 

hareketleri merkeze alan Waterman‟a göre daha geniĢ bir içeriğe sahiptir. 

Amerikalı araĢtırmacı Kim Scipes ise Waterman, Webster ve Lambert‟in 

kavramsallaĢtırmasına katılmakla birlikte, Waterman‟ın yanı sıra Webster ve Lambert‟in 

kavramsallaĢtırmasını da toplumsal hareket sendikacılığını açıklamada yetersiz bulmaktadır. 

Scipes‟e göre, toplumsal hareket sendikacılığı, sendikacılığın geleneksel biçimlerinden farklı 

bir iĢçi sendikacılığıdır. Bu nedenle siyasal mücadele ve toplumsal hareketlerle ittifak 

toplumsal hareket sendikacılığını açıklamada yetersiz kalmaktadır. Toplumsal hareket 

sendikacılığını özgün kılan, iĢyeri mücadeleleri ile siyasal mücadeleyi birleĢtirmesidir. 

Toplumsal hareket sendikacılığı, özellikle pragmatik ve Leninist sendikacılıkta kabul edilen 

ekonomik ve siyasal mücadele ayrımını aĢmaktadır (Scipes, 1992a: 133).  

Scipes‟e göre toplumsal hareket sendikacılığında ekonomik ve siyasal alanın ayrımı 

yapay bir ayrımdır. ĠĢçilerin mücadelesi siyasal mücadeleden bağımsız değildir (Scipes, 

1992a: 133). Oysa Lambert ve Webster bu ayrımı net bir biçimde ifade ederken, toplumsal 

hareket sendikacılığının her iki alanı da kapsayan bir mücadele yöntemi geliĢtirmesi 

gerektiğini söylemiĢtir. Scipes‟in bu ayrımı teorik olarak kabul etmemesi, Lambert ve 

Waterman‟a karĢı eleĢtirilerinin temel dayanağını oluĢturmaktadır. 
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Peter Fairbrother ise toplumsal hareket sendikacılığının üç boyutu üzerinde 

durmaktadır. Bunlar; yerele odaklanma, toplumun demokratikleĢmesi için mücadele ve bu 

amaçları gerçekleĢtirebilmek için ittifak oluĢturmaktır (Fairbrother, 2008: 216). Sendikalar 

örgütlü bulundukları yerlerde iĢçi mücadelelerinin yanı sıra yerel halkın sorunlarıyla da 

yakından ilgilenmekte bu sorunlara karĢı mücadele araçları geliĢtirmektedirler. Yerel 

gündemlerin yanı sıra geniĢ toplumsal hedefler de toplumsal hareket sendikacılığının 

mücadele alanını oluĢturmaktadır. Sendikalar böylece bu iki mücadele alanını bir bütün olarak 

görmekte ve hedeflerine toplumun farklı kesimleriyle gerçekleĢtirilecek ittifaklarla 

ulaĢılabileceğini savunmaktadırlar (Fairbrother ve Webster, 2008: 310).  

Ancak Fairbrother‟in toplumsal hareket sendikacılığına iliĢkin kavramsallaĢtırması 

sadece bu üç boyutla sınırlı kalmamaktadır. Fairbrother, sendikaların bu niteliklerinin yanı sıra 

piyasa ve iĢgücü arasındaki gerilimlere de vurgu yaparak sendikaların ücretler ve çalıĢma 

Ģartlarına iliĢkin mücadelelerini de dikkate almaktadır. Ona göre sendikalar toplumdaki diğer 

kurumlar gibi toplumun bir parçası olup, siyasal mücadelenin yanında temsil ettiği çıkar 

grubunun toplumsal üretimden aldığı payla da ilgilenmektedirler. Fairbrother böylece, 

toplumsal hareket sendikacılığını toplumsal hareketlerden yola çıkarak açıklamaya çalıĢan 

Waterman‟ı eleĢtirmekte ve onun toplumsal ve ekonomik mücadelenin iç içe geçtiği bu 

karmaĢıklığı görmezden geldiğini söylemektedir (Fairbrother ve Webster, 2008: 310). 

Fairbrother‟i diğer yazarlardan özgün kılan, sendikaların aynı zamanda mevcut sistem 

içerisinde sosyal taraf olmalarından kaynaklanan rollerinin de dikkate alınması gerektiği 

üzerinde durmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Fairbrother, diğerlerinden farklı olarak 

korporatist düĢünceye de vurgu yapmaktadır. 

Bezuidenhout da toplumsal hareket sendikacılığına iliĢkin Fairbrother‟in ortaya 

koyduğu yerele odaklanma, demokratikleĢme ve ittifak oluĢturma boyutlarına katılmakla 

birlikte küresel kampanyalara ve küresel dayanıĢmaya da özel bir vurgu yapmaktadır. 

Bezuidenhout‟a göre aktif üye desteğini kazanmak ve toplumsal hareketleri güçlendirmek 

sendikaların küresel düzeyde verdiği mücadeleyle mümkün olabilecektir. Bu bağlamda 

Bezuidenhout, Fairbrother‟den farklı olarak yerele odaklanmanın yanı sıra küreselleĢmeye 

karĢı verilecek mücadelede yine küresel yöntemlerin kullanılması gerektiğine dikkat 
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çekmektedir (Bezuidenhout, 2000: 28). Bezuidenhout‟un toplumsal hareket sendikacılığına 

iliĢkin düĢünceleri genellikle, hareketin pratik boyunu oluĢturan mücadele yöntemlerine 

odaklanmıĢtır. 

Arjantinli akademisyen Ronaldo Munck ise toplumsal hareketlerin, iĢçi sendikalarına 

alternatif stratejiler oluĢturacağı görüĢüne kaĢı çıkmıĢtır (Munck, 1994: 90). Çünkü “yeni” 

toplumsal hareketler kuramı, toplumsal hareket sendikacılığına yapılan kavramsallaĢtırmadan 

ortaya çıkmıĢtır (Munck, 1994: 97). BaĢka bir deyiĢle, yeni toplumsal hareketler kuramı, 

toplumsal hareket sendikacılığıyla birlikte gündeme gelmeye baĢlamıĢ ve toplumsal hareket 

sendikacılığına paralel bir biçimde ĢekillendirilmiĢtir. Munck, Waterman‟da olduğu gibi yeni 

toplumsal hareketlere vurgu yapmamıĢ “yeni” olarak adlandırılmasını da eleĢtirmiĢtir. Ancak 

toplumsal hareket sendikacılığına yönelik kavramsallaĢtırmasında,  hareketin, ekonomik ve 

siyasal mücadele ayrımını ortadan kaldırdığı görüĢüyle Waterman‟a katılmaktadır. Munck 

ayrıca, birçok yazarın mücadeleci sendikal anlayıĢ olarak kavramsallaĢtırdığı toplumsal 

hareket sendikacılığının “çatıĢmacı” bir sendikal anlayıĢtan ayrıĢması gerektiğini düĢünmekte 

ve toplumsal barıĢı temel alarak “toplum sözleĢmesi”ne vurgu yapmaktadır. 

Amerikalı yazar Kim Moody‟e göre, toplumsal hareket sendikacılığı her Ģeyden önce 

enternasyonalist bir kimliğe sahip olmalıdır. Sendikalar ancak bu kimlikle iĢçi sınıfının 

çeĢitliliğini kucaklayabilirler. Böylece sınıfın gücünü maksimize edebilirler (Moody, 2002: 

437).  Bu açıdan bakıldığında Moody‟nin kavramsallaĢtırması Bezuidehout‟la büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. Moody‟ göre toplumsal hareket sendikacılığının bir diğer özelliği 

ise üyelerin aktif katılımıdır. Sendikalar, üyelerini aktif bir biçimde harekete geçirerek ve 

sendikal demokrasiyi etkin kılarak siyasal alanda sadece seçimler ve koalisyonlar aracılığıyla 

değil; kitlesel eylemlerle sokakta da aktif biçimde rol alırlar. Moody ayrıca diğer yazarlar gibi 

toplumsal ittifakların da önemini belirtmekte ve bu ittifakların geçici koalisyonlardan çok, 

güçlü ve sürekli nitelikte olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Ancak sivil toplumu 

kapitalizmin kurumlarından biri olarak gören Moody, diğerlerinden farklı olarak bu ittifakların 

sivil toplumcu bir anlayıĢtan farklı olarak sınıf vizyonuna güçlü bir Ģekilde bağlı olması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Moody, 2002: 424).  
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Waterman‟ın kavramsallaĢtırmasıyla karĢılaĢtırıldığında, Moody‟nin, Waterman‟a göre 

daha sınıf perspektifli bir yaklaĢıma sahip olduğu söylenebilir. En azından daha net bir Ģekilde 

anti-kapitalist olup, sendikaların sınıf içerikli bir mücadeleye sahip olması gerektiğini 

belirtmektedir (Akkaya, 2004b). Bu nedenle Moody‟nin bakıĢ açısı Waterman‟a göre önemli 

farklılıklar taĢımaktadır. Nitekim Moody‟nin kavramsallaĢtırmasına yönelik en büyük eleĢtiri 

de Waterman‟dan gelmektedir. Moody‟nin Fordist üretim iĢçilerini dikkate alarak geliĢtirdiği 

iĢgücü ve toplum iĢbirliği, farklı sektörleri dikkate almaması açısından hizmet ve tarım 

sektörünün yoğun olarak bulunduğu Güney Afrika ve Latin Amerika‟daki üretim iliĢkilerini 

açıklamakta yetersiz kalması dolayısıyla Waterman tarafından eleĢtirilmektedir (Waterman, 

2008: 303). 

Pauline Dibben ise, toplumsal hareket sendikacılığına iliĢkin üç temel varsayım ortaya 

koymaktadır. Bunlardan ilki taban demokrasisi ve tabanına dönen sendikalardır. Ġkincisi, 

sendikaların baĢka toplumsal gruplara ulaĢmaya ve büyük toplumsal adalet hedeflerinin 

peĢinde koĢmaya yönelmesidir. Üçüncüsü ise uluslararası iĢ dünyasının aĢırılıkları ve 

neoliberal hegemonyaya karĢı mücadeledir (Parker, 2008: 2). Toplumsal hareket sendikacılığı 

bu hedefleri bir araya getiren ve toplumu bu hedefler ekseninde değiĢtirmeye çalıĢan çabaların 

bir ürünüdür. Bu nedenle Dibben de birçok yazar gibi toplumsal hareket sendikacılığını 

toplumsal değiĢimin en önemli temsilcisi olarak görmektedir (Dibben, Wood and Mellahi, 

2012: 495-496). 

Devan Pillay ise, toplumsal hareket sendikacılığını ikiye ayırmıĢtır. Toplumsal hareket 

sendikaları özelikle ABD‟de, Pillay‟in “toplumsal adalet” sendikaları olarak nitelendirdiği 

sistemle barıĢık sendikaları temsil ederken; birçok ülkede ekonomik ve toplumsal sistemi 

dönüĢtürmeyi hedefleyen devrimci sendikaları temsil etmektedir. Devrimci olanlar ise, 

Marksist-Leninist sendikacılığın birçok özelliğini barındırmasına rağmen bağımsızlık ve 

demokrasi konularında Marksist-Leninist sendikalardan ayrılmaktadırlar. Pillay, Marksist 

sendikaları siyasi partilere olan bağımlılıkları ve örgütsel yapılarındaki hiyerarĢik iliĢkilerden 

dolayı eleĢtirmiĢ ve toplumsal hareket sendikacılığını “sendikal bağımsızlık” ve “gerçek 

demokrasi” ilkeleriyle Marksist sendikacılıktan ayırmıĢtır. Gerek sistem karĢıtı gerekse 

mevcut sosyo-ekonomik sistemle barıĢık karaktere sahip olsun, toplumsal hareket 
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sendikalarının ortak özelliklerini ise üretim politikalarının toplumsal politikalarla 

birleĢtirilmesi, katılımcı karar alma süreçlerini içeren demokratik bir örgüt ve diğer ilerlemeci 

örgütlerle açık iĢbirliği olmak üzere üç boyutta incelemiĢtir. Pillay‟a göre toplumsal hareket 

sendikacılığı toplum odaklı olduğundan ve geniĢ bir sınıfı temsil ettiğinden bu sendikacılık 

anlayıĢının her iki türü de ilerlemecidir (Pillay, 2013a: 15-16). Pillay böylece toplumsal 

hareket sendikalarını açıklarken, sadece hareketin güçlü olduğu Güney Afrika ve Latin 

Amerika‟da bulunan sendikalardan hareket etmemiĢ, ülkelerin farklı sosyo-ekonomik 

özelliklerini de dikkate alarak toplumsal hareket sendikacılığını daha evrensel boyuta 

taĢımıĢtır. 

Zia Rahman ve Tom Langford da Pillay‟e benzer Ģekilde tek bir toplumsal hareket 

sendikacılığı kavramsallaĢtırmasına karĢı çıkmıĢlardır. Ancak Pillay‟dan farklı olarak, 

toplumsal hareket sendikacılığını sistemle barıĢık veya devrimci olarak değil, bulundukları 

ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine göre sınıflandırmıĢlardır. Rahman ve Langford‟a göre 

küreselleĢmenin yarattığı eĢitsiz geliĢim, geliĢmiĢ Avrupa ülkelerinde ve geliĢmekte olan 

ülkelerde iĢgücü hareketlerinin de farklı karakterler taĢımasına yol açmıĢtır. Örneğin, 

ekonomik refahın ve okuryazarlık oranının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde iĢçi sınıfı 

hareketi, internet eriĢiminin olanaklarından etkin bir biçime yararlanırken, Güney Afrika ve 

Latin Amerika iĢçilerin çoğu internet olanaklarına dahi sahip değildir. Bu da toplumsal hareket 

sendikacılığının, üyelerin etkin katılımını sağlama hedefine engel oluĢturmaktadır (Rahman ve 

Langford, 2010: 62). Rahman ve Langford bu eĢitsizliğe çözüm olarak ise küresel iĢgücü 

dayanıĢması modelini önermektedir. Farklı ülkelerdeki iĢçilerin birbirleriyle iletiĢiminin 

artmasıyla iĢçiler sınıf mücadelesine dair birbirlerinden daha fazla Ģey öğrenecekler ve 

toplumsal hareket sendikacılığı daha güçlü bir hareket haline gelecektir (Rahman ve Langford, 

2010: 63). 

Stephanie Ross ise, toplumsal hareket sendikacılığını “sosyal sendikacılık” olarak 

isimlendirmektedir. O‟na göre, toplumsal hareket sendikacılığı gibi literatürdeki farklı 

versiyonlar anlam karmaĢasına yol açmaktadır. Ross, toplumsal hareket sendikacılığını, 

iĢletme sendikacılığının karĢıtı olarak nitelendirmiĢtir. Bu sendikaların,  iĢletme sendikalarının 

aksine, iĢçilerin sorunları karĢısında, toplu pazarlığın ötesinde anti-ekonomist bir bakıĢ açısına 
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sahip olduklarını söylemiĢtir (Ross, 2007: 18). Sendikaların anti-ekonomist tanımı ise 

iĢyerleriyle ilgili mücadelelerin dıĢında toplumsal kimlikler, haksızlıklar, iĢçilerin günlük 

hayatları ve ilgi alanları gibi farklı unsurları kapsamaktadır (Ross, 2008: 133).  

Ross sosyal sendikacılığı açıklarken, çalıĢma hayatı dıĢındaki mücadeleleri de 

gündemine alması, kendi üyelerinin yanı sıra tüm çalıĢanları kapsama çabası, üyelerin aktif 

katılımı ve toplumsal dönüĢüm gibi toplumsal hareket sendikacılığının özelliklerine vurgu 

yapmaktadır. Ancak Ross‟a göre, toplumsal hareket sendikacılığı, sosyal sendikacılığa 

yüklenen farklı anlamlardan biri olup, bu “kavram kargaĢası”ndan kaçınmak gerekmektedir. 

Bu nedenle Ross, toplumsal hareket sendikacılığı kavramını kullanmaya karĢı çıkarak “sosyal 

sendikacılık” kavramına vurgu yapmaktadır. 

Toplumsal hareket sendikacılığı ile ilgili net bir tanımın yapılamaması sendikal hareket 

ile ilgilenen yazarların bakıĢ açıları yanında ülkelerin farklı sosyo-ekonomik ve kültürel 

yapılara sahip olmasından da kaynaklanmaktadır. Ancak yazarların, kavramsallaĢtırmada 

“Güney Afrika” örneğinden yola çıkması ve bu sendikal hareketin özelliğinin aynı sendika 

örneklerinden hareket edilerek belirlenmesi, genel bir teorik çerçeve oluĢturulmasına fırsat 

vermektedir. 

Toplumsal hareket sendikacılığı ile akademik çalıĢmalar ve sendikal pratikler, 

sendikaların, yeni toplumsal hareketlerle paralel bir biçimde geliĢtiğini ve sendikal hareketi 

tüm toplumun sahiplenmesini hedefleyen bir anlayıĢla hareket ettiğini göstermektedir. Bu 

nedenle de toplumsal hareket sendikacılığı sendikal bir hareket olduğu kadar aynı zamanda 

siyasal bir harekettir. Yerel gündemlerin yanı sıra küreselleĢmeye karĢı da yine küresel 

mücadele araçları geliĢtirebilmiĢ ve böylece sendikal mücadeleyi evrensel bir boyuta 

taĢıyabilmiĢtir. Sendikalar bu anlayıĢla, temsil ettiği sınıfın çıkarlarını korumalarının yanı sıra 

toplumsal bir güç haline gelerek “toplumsal değiĢim” hedefine odaklanmıĢlardır. Bu bağlamda 

toplumsal hareket sendikacılığının, anti-kapitalist ve anti-empertayalist bir karaktere sahip 

olduğu açıktır.  

Ancak toplumsal hareket sendikacılığı bu ideolojik duruĢuna rağmen en büyük 

eleĢtiriyi de Marksistlerden almıĢtır. Söz konusu eleĢtirilerin temelinde ise sınıf kavramına 

karĢı geliĢtirilen farklı bakıĢ açıları yatmaktadır. Toplumsal hareket sendikacılığı, 
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Marksistlerin aksine ücretli çalıĢmaya iliĢkin sınıf tanımını reddetmekte ve ücretli çalıĢanlar 

dıĢında farklı toplumsal kesimleri de iĢçi tanımına dâhil etmektedir. Ayrıca Marksistlerin 

temel mücadele alanını sınıf mücadelesi oluĢtururken toplumsal hareket sendikacılığının 

sınıfsal çeliĢkilerin yanı sıra ırk, cinsiyet, vatandaĢlık, barıĢ, çevre gibi farklı toplumsal 

sorunları da sınıf mücadelesi gibi ayrı birer mücadele alanı olarak görmesi de birçok Marksist 

tarafından eleĢtirilmektedir.  

 

3. TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞININ TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 

Farklı araĢtırmacılar ve emek çevreleri tarafından kavrama farklı anlamlar 

yüklenmesine karĢılık, toplumsal hareket sendikacılığına iliĢkin yapılan tanımlamalarda bazı 

ortak unsurlar yer almaktadır. KüreselleĢme ve neoliberalizm karĢıtlığı, toplumsal hareketlerle 

iĢbirliği, kitlesel mücadele, politik sendikacılık ve uluslararası dayanıĢma, toplumsal hareket 

sendikacılığıyla ilgilenen araĢtırmacıların tümünün üzerinde durduğu temel unsurlar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

3.1 KüreselleĢme ve Neoliberalizm KarĢıtlığı 

Toplumsal hareket sendikacılığı, mücadeleci ve enternasyonalist sendikacılık 

anlayıĢıyla, birçok yazar tarafından, sendikaların neoliberal küreselleĢme ile yüzleĢerek 

yeniden harekete geçirilmesi için önemli bir araç olarak görülmeye baĢlanmıĢtır (Aganon, 

Serrano ve Certeza, 2009: 47). Nitekim küreselleĢmenin emek üzerinde yarattığı baskılar iĢçi 

sınıfını ve onun örgütlerini daha mücadeleci bir anlayıĢla hareket etmeye zorlamaktadır. Bu 

gereklilik ise küreselleĢme ve neoliberalizme karĢı gündeme gelen toplumsal hareket 

sendikacılığının ideolojik tutumunun ve uygulamalarının giderek popülerleĢmesine neden 

olmuĢtur (Moody, 2002: 436).  

Toplumsal hareket sendikacılığı, neoliberal küreselleĢmenin ortaya çıkardığı 

değiĢimlere karĢı sendikaların nasıl yanıt verebileceğini gösteren önemli bir geliĢme olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Rahman ve Langford, 2010: 47). Diğer sendikal anlayıĢlar, 

küreselleĢmeyle birlikte yaĢanan değiĢimlere karĢı emek örgütlerini ideolojik ve pratik olarak 
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güncelleyememiĢtir. Bu durum sendikal hareketin yaĢanan sosyo-ekonomik değiĢimlere karĢı 

giderek daha pasif bir tutum sergilemesine neden olmuĢtur. Toplumsal hareket 

sendikacılığının ise küreselleĢmeye karĢı mücadeleyi merkezine alan yaklaĢımı ve bu 

mücadelede geliĢtirdiği araçlarla sendikal hareketlerin yeniden canlanmasına yol açtığı 

görülmektedir. 

Toplumsal hareket sendikalarının küreselleĢmeye karĢı verdikleri mücadele baĢlangıçta 

ulusal düzeyde olmuĢ, küreselleĢmenin etkilerine yerel mücadelelerle karĢı çıkılmıĢtır 

(Moody, 2002: 423). Ancak küreselleĢmenin sonuçlarının sadece iĢyerleri ve iĢçilerin yaĢam 

alanlarıyla sınırlı kalmaması, sendikaların mücadele alanlarını geniĢletmelerine neden 

olmuĢtur. KüreselleĢme karĢıtı eğilimler, sendikal hareket içinde toplumsal hareket 

sendikacılığıyla birlikte örgütlenmiĢ ve sendikalar bu tepkileri kitlesel mücadelelere 

dönüĢtürmede önemli baĢarılar sağlamıĢlardır. 

Sendikaların neoliberal küreselleĢmeye verdiği en etkili yanıt ise, küresel mücadeleyi 

esas alan “emek enternasyonalizmi” anlayıĢıdır. Bu anlayıĢ da kooperatifler, emek yanlısı 

partiler ve aydınlar ile spor, kültür, internet ve medya gibi çeĢitli araçları kullanarak 

geliĢtirilen geniĢ bir yelpazeyi ifade etmektedir (Waterman, 2001: 319). Bu nedenle toplumsal 

hareket sendikacılığı, geleneksel sendikal anlayıĢların terk edilip, neoliberalizm ve 

küreselleĢmeye karĢı mücadelede, sendikal fonksiyonları üstlenmenin yanı sıra gittikçe 

güçlenen bir toplumsal hareket olarak görülmektedir (Naidoo, 2001: 4).  

 

3.2.Toplumsal Hareketlerle ĠĢbirliği 

Günümüzde sendikaların, küreselleĢmeye karĢı geliĢtirdikleri stratejilerden biri de 

toplumsal hareketlerle ortaklık içine girmeleridir (Munck, 1998). Sendikalar sömürü, eĢitsizlik 

ve ayrımcılıkla mücadele için toplumsal hareketlerle iĢbirliğine girebilmekte; bu iĢbirliği, sınıf 

temelli olabildiği gibi, daha genel siyasal ve ekonomik temelli toplumsal sorunların 

değiĢmesiyle de ilgili olabilmektedir (Parker, 2008: 2). 
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Toplumsal hareket sendikacılığı birçok yazar tarafından toplumsal hareketlerle bir 

bütün olarak algılansa da toplumsal hareketlerle toplumsal hareket sendikacılığı arasında 

önemli bir farklılık bulunmaktadır. Toplumsal hareketler, konjonktüre bağlı olarak yükselen 

veya düĢüĢe geçen geniĢ toplum olaylarını ifade ederken; toplumsal hareket sendikacılığı 

aktivizm ve sürekliliğe dayalı bir sendikacılık türüdür. Birçok sendika örneğinin gösterdiği 

gibi, toplumsal hareket sendikacılığı, geniĢ toplumsal hareketlerin var olmadığı dönemlerde 

ortaya çıkabilmekte (Turner ve Hurd, 2001: 11), toplumsal hareketleri dönüĢtürebildiği gibi 

yeni toplumsal hareketlere de zemin hazırlayabilmektedir. 

Toplumsal hareket sendikacılığı, çalıĢma hayatıyla ilgili konuları aĢarak, “toplumsal 

adalet” hedefi için diğer gruplara ulaĢmayı hedefleyen sendikacılık olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak toplumsal hareket sendikacılığının temel unsurlarından biri olan sivil ittifak oluĢumu, 

“yeni toplumsal hareket sendikaları” tarafından ortaya konan yeni bir buluĢ olmayıp,  

geçmiĢten bu yana sendikal hareketin bir parçası olmuĢtur (Parker, 2008: 1). Toplumsal 

hareket sendikacılığını, geçmiĢteki hareketlerden ayıran yönü ise toplumsal güçlerle yapılan 

iĢbirliğinde sendikaların bağımsızlığını koruması olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sendika ve 

siyaset iliĢkilerinde, geleneksel anlayıĢlara sahip olan sendikalar, siyasi partilerin bir uzantısı 

olabilmektedir. Ancak toplumsal hareket sendikacılığında, sendikalar diğer toplumsal güçlerle 

iĢbirliği yapsalar da bağımsızlıklarını korumayı temel ilkeleri arasında saymaktadırlar. 

Toplumsal hareket sendikacılığına iliĢkin birçok çalıĢma, üniversiteler, dini gruplar, 

insan hakları savunucuları gibi diğer grupların da yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli 

kampanyalarda sendikalarla gittikçe daha fazla iĢbirliği yaptığını göstermektedir (Shinoda, 

2003: 10). Toplumsal hareket sendikacılığı böylece, sınıfsal olamayan ve sivil toplum yaratma 

çabasındaki demokratik ve çoğulcu hareketlerle de bir araya gelebilmektedir (Sapancalı, 2007: 

22). ĠĢbirliği, örgütsel düzeyde olabileceği gibi, kendi baĢına harekete geçemeyen örgütsüz 

iĢçiler, yoksullar ve iĢsizleri de kapsamakta, bu kitleleri harekete geçirecek toplumsal 

iĢbirliğine önem verilmektedir (Fairbrother, 2008: 215). Sendikalar, bu iĢbirliğinin baĢarıya 

ulaĢması için ise iletiĢim, koordinasyon, birlikte çalıĢma ve kaynakların paylaĢımı ilkelerini 

benimsemekte; gösteri, yürüyüĢ ve kampanyalar gibi kolektif hareket biçimlerini bu ilkeleri 

esas alarak örgütlemektedirler (Aganon, Serrano ve Certeza, 2009: 45). Devlete ve sermayeye 
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karĢı kurulan bu iĢbirliği belirli bir gündem üzerinden kurulan kısa vadeli iliĢkiler olabildiği 

gibi uzun vadeli de olabilmektedir (Scipes, 1992b). 

Ancak toplumsal hareket sendikacılığında, toplumsal güçlerle yapılan iĢbirliği 

genellikle, diğer örgütlerden farklı olarak sadece geçici koalisyonlarla veya seçim 

dönemleriyle sınırlı bir iĢbirliği olarak kalmamaktadır. Toplumsal hareket sendikacılığına 

örnek oluĢturabilecek sendikaların bu yöndeki çalıĢmalarına bakıldığında, diğer örgütlerle 

yapılan iĢbirliği, daha güçlü ve sürekliliği olan ittifaklar olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Fairbrother, 2008: 214). Bazı durumlarda ittifaklar tek bir hareket olarak örgütlenirken, bazı 

durumlarda ise platform olarak veya koordinasyonlu bir biçimde gerçekleĢtirilmektedir 

(http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html).   

Örneğin toplumsal hareket sendikacılığı ile iliĢkilendirilen Güney Afrika Sendikaları 

Kongresi (Congress of South African Trade Unions-COSATU), hem iĢyeri mücadelelerini 

hem de yerel ve ulusal toplumsal mücadeleleri desteklemek için Afrika Ulusal Kongresi 

(African Nationals Congress-ANC), Güney Afrika Komünist Partisi (South African 

Communist Party-SACP) ve Ulusal Ekonomik Kalkınma ve Emek Konseyi (National 

Economic Development and Labour Council-NEDLAC) gibi toplumsal ve siyasi örgütlerle 

iĢbirliği yapmıĢtır. Ancak COSATU, bağımsızlığını her zaman korumuĢ ve ortaklar arası 

eĢitliğe dayanan ittifaklar konusunda ısrar etmiĢtir (Pillay, 2013a: 10).  

Ġngiltere‟de 6,2 milyon çalıĢanı temsil eden ve 54 sendikayı örgütleyen 

(http://www.tuc.org.uk/about-tuc) Sendikalar Kongresi (Trade Union Congress-TUC)‟nin de 

son zamanlarda sivil ittifak giriĢimlerinde bulunması, toplumsal hareket sendikacılığı 

bağlamında tartıĢılmaya baĢlanmasına neden olmuĢtur. TUC‟un ırkçılık karĢıtı gösteriler, 

eğitim kursları gibi iĢçi/sendika yetkileri ve toplumsal/politik adalet hedeflerinin iç içe geçtiği 

ittifaklara katıldığı dikkat çekmektedir. TUC birçok örgüt ve yardım kurumlarının önayak 

olduğu siyasal hareketler ile yoksulluk karĢıtı hareketler gibi etkinliklerin içinde yer alarak bu 

hareketleri desteklemiĢ veya kısmen örgütlemiĢtir (Parker, 2008: 4-5). 

Filipinler‟de toplumsal hareket sendikacılığının simgesi haline gelen ve yedi sendika 

tarafından 1980 yılında kurulan 1 Mayıs Hareketi (Kilusang Mayo Uno-KMU) de, 1984 

yılında Yeni Yurtsever Ġttifak (Bagong Alyansang Makabayan-BAYAN) ile bir araya gelerek 

http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html
http://www.tuc.org.uk/about-tuc


 

60 
 

üç gün süren genel grev gerçekleĢtirmiĢtir. Grev esnasında toplu taĢıma araçları çalıĢmamıĢ, 

tüm dükkânlar kapatılmıĢ ve halk caddelere barikatlar kurarak greve destek vermiĢtir. Grev 

ülke çapında büyük bir ses getirmiĢ, askeri komutanlar halkla uzlaĢmanın yollarını aramak 

zorunda kalmıĢlardır (Scipes, 1992a: 143). KMU günümüzde ise, Ġlerici Emek Ġttifakı 

(Alliance of Progressive Labor-APL) ile ittifak içerisindedir. 

 

   3.3. Kitlesel Mücadele 

Toplumsal hareket sendikacılığı, iĢçileri aynı zamanda toplumun bir parçası olarak 

görmekle birlikte (Munck, 2011: 14), sendikalaĢabilen iĢçilerin yanı sıra evde çalıĢan iĢçiler, 

köylüler, ev hanımları,  enformel ve düzensiz çalıĢanlar, teknisyen ve profesyoneller gibi 

sendikalaĢmayan veya sendikalaĢması mümkün olmayan kesimleri de kapsayarak sendikal 

mücadeleye dâhil edebilmektedir (Waterman 2008: 306). Toplumsal hareket sendikacılığında 

sendikal mücadelenin toplumsal mücadeleyle bir bütün olarak görülmesi ise bu kesimlerin 

toplumsal muhalefetin tabanını oluĢturmasına ve kitlesel halk hareketlerinin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. 

Nitekim eĢitsizlik ve adaletsizliğe meydan okuyarak demokratik eylemleri teĢvik 

etmek toplumsal hareket sendikacılığı ile iliĢkilendirilmektedir (Pillay, 2013a: 10). 

Sendikaların toplumsal dinamizmi arttırmadaki en etkili aracı ise üye tabanının yerel 

örgütlerle bağlantıları, örgütsel canlılık ve diğer hareketlerle kurulan ittifaklardır (Hirschsohn, 

2007: 19).  ĠĢçiler sendika içinde kendilerini rahatça ifade edebildikleri ve diğer toplumsal 

kesimlerle bir araya gelebildikleri için dayanıĢma ve muhalefet bilinçleri artmakta,  böylece 

kitleler daha kolay harekete geçirilebilmektedir (Waterman 2008: 306).   

Toplumsal hareket sendikacılığı kısa sürede imalat sanayisinde çalıĢan iĢçilerin yanı 

sıra hizmet sektörü iĢçilerini, kamu çalıĢanlarını, enformel sektörde çalıĢanları ve iĢsizleri 

örgütleyerek radikalleĢtirmiĢ, bu yeni üyelerle birlikte güç olduğu ülkelerde toplumsal 

muhalefetin merkezine dönüĢmüĢtür. Böylece sendikalar toplumun geniĢ kitlelerini 

örgütleyerek verdikleri mücadeleyle Güney Afrika ve Latin Amerika‟daki ülkelerde otoriter 

yönetimlerden demokrasiye geçiĢte önemli rol oynamıĢlardır (Akkaya, 2011: 181).  
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Toplumsal hareket sendikacılığının toplumsal duyarlılığı harekete geçirme yönündeki 

çabası sadece üçüncü dünya ülkelerindeki otoriter yönetimlere baĢkaldırıyla sınırlı 

kalmamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde de sendikalar toplumun farklı kesimlerini sendikal mücadele 

etrafında bir araya getirebilmiĢlerdir.  

Toplumsal hareket sendikacılığı, toplumsal muhalefeti örgütlemedeki baĢarısıyla hem 

daha fazla insanı harekete geçirerek yeni toplumsal hareketlere zemin hazırlamakta hem de 

toplumsal hareketlerden beslenerek daha da güçlenebilmektedir (Shinoda, 2003: 10). Bu 

nedenle toplumsal hareket sendikacılığının temel dayanak noktasını bir “toplumsal hareket 

kazanma arayıĢı” oluĢturmaktadır (Selamoğlu, 2004: 50). 

  

 3.4. Politik Sendikacılık 

 Toplumsal hareket sendikacılığı, sadece iĢçi sendikalarını ilgilendiren ekonomik ve 

siyasal haklarla ilgilenmemektedir. Bunun yerine, baskıcı toplumsal ve ekonomik sistemlerin 

“sosyal maliyetlerine” karĢı da mücadele etmektedir. Toplumsal hareket sendikacılığı iĢçilerin 

çıkarlarının ekonomik ve siyasal sistemden bağımsız olmadığını savunarak; ekonomik, siyasal 

ve sosyo-kültürel tüm alanlarda iĢçi hakları için mücadele etmektedir. Toplumsal hareket 

sendikacılığı bu anlamda, toplumsal dönüĢümü de en önemli amaçlarından biri olarak kabul 

etmektedir (http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf:8). 

Toplumsal hareket sendikacılığı,  eski politik sendikacılık modelinden daha farklı bir 

anlayıĢa sahiptir. Bu farklılık, toplumsal değiĢim için verilen mücadelenin farklı bir anlayıĢla 

örgütlenmesinden kaynaklanmaktadır. Geleneksel politik sendikacılık modelinde iĢyeri ve 

iĢyeri dıĢındaki sorunlar keskin çizgilerle birbirinden ayrılmıĢ, üretimle ilgili sorunlar, daha 

genel siyasal çerçevelere oturtulamamıĢtır. Sendikalar, politik aktörler olarak tanımlanmakla 

birlikte, toplumsal dönüĢümün öznesi siyasi örgütler olarak görülmüĢtür (Çidamlı, 2004).  

Sendikalara ise bu örgütlere destek verecek birer “araç” olarak bakılmıĢtır. 

Toplumsal hareket sendikacılığında ise, sendikalar iĢyeri mücadelesiyle ekonomik ve 

siyasal mücadeleyi bir bütün olarak görmektedirler. Geleneksel modelin aksine toplumsal 

hareket sendikacılığında, sendikalar toplumsal dönüĢüm mücadelesinin merkezinde yer 

http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf


 

62 
 

almaktadırlar.  Diğer toplumsal güçleri harekete geçirmek ve ittifaklar kurarak mücadeleyi 

tüm topluma yaymak sendikacılık hareketinin en önemli unsurudur. 

Sendikaların üye tabanlarını siyasal mücadeleye dâhil etmeleri ise etkin üye katılımı, 

sendikal memnuniyet, sendika içi demokrasi ve sendikal bağlılıkla gerçekleĢtirilmektedir. 

Sendikaların demokratik iĢleyiĢi, üyelerin taleplerini ifade etmelerine olanak tanımakta ve 

karar alma mekanizmalarına olan yoğun katılımla birlikte üyeler bu süreçte mücadele içinde 

sosyalleĢtirilmektedirler. Böylece sendikal mücadelede daha aktif rol oynayan üyeler, iĢyeriyle 

sınırlı konuları aĢarak siyaseten daha yetkin hale gelmektedirler (Hirschsohn, 2007: 19). 

Toplumsal hareket sendikacılığında, iĢçi sınıfının iĢyerinde ve iĢyeri dıĢında yüz yüze 

kaldığı saldırılar, aynı saldırı politikasının iki yüzü olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda, 

hem çalıĢma yaĢamı hem de toplumsal yaĢama yönelik bütünsel bir mücadelenin 

geliĢtirilmesi, diğer siyasal ve toplumsal örgütlenmelerden çok, doğrudan sendikal harekete 

dair bir sorumluluk olarak görülmektedir (http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html).  

 

3.5.Uluslararası DayanıĢma 

KüreselleĢmeyle birlikte sermaye, daha yüksek kâr elde etmek amacıyla ulusal sınırları 

aĢarak ucuz iĢgücü istihdam etmeye yönelmiĢtir. Günümüzde hiçbir üretim sanayisi ucuz 

iĢgücü yarıĢının dıĢında kalamamıĢ ve üretimlerini emek maliyetinin ucuz olduğu geliĢmekte 

olan ülkelere yöneltmeye baĢlamıĢlardır. Böylece sendikalar da uluslararası bir ekonomide 

iĢçilerin yaĢadıkları sıkıntıların ancak uluslararası mücadele yöntemleriyle çözüleceğinin 

farkına varmaya baĢlamıĢlardır (Aronowitz, 1998: 119). 

KüreselleĢme öncesi dönemde emeği bir ulusallık içinde kabul edip ulusal aktörlerle 

geliĢtirilen bir dayanıĢma modeli hâkimken, küreselleĢme süreciyle emeğin de küresel 

düzeyde örgütlenme ihtiyacı gündeme gelmiĢtir. Nitekim küreselleĢmiĢ kapitalizmde emeğin 

küresel dayanıĢması hem kurumların daha fonksiyonel olması hem de çekiĢmelerin ortadan 

kaldırılmasıyla sendikaların daha etkin hale gelmesine neden olmaktadır (Peterson, Wahlström 

ve Wennerhag, 2012: 630). 

 

http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html
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Toplumsal hareket sendikacılığı da günümüzde sendikal için kritik hale gelen küresel 

dayanıĢmayı sendikal mücadelenin temel unsurlarından biri kabul etmektedir. Bu nedenle de 

sendikalar uluslararası düzeyde ortak hareket edebilmek için çaba harcamakta ve baĢarılı 

ittifaklar kurabilmektedirler. 

Örneğin Güney Afrika; Brezilya, Güney Kore ve Filipinler‟deki sendikacılar arasında 

gittikçe daha fazla iliĢki kurulmaya baĢlanmıĢtır (Shinoda, 2003: 4). Filipinlerdeki KMU, 

Güney Afrika‟daki COSATU, Brezilya‟daki ĠĢçilerin BirleĢik Merkezi (Central Unica dos 

Trabalhadores-CUT) ve Güney Kore‟deki Kore Sendikalar Konfederasyonu (Korean 

Confederation of Trade Unions-KCTU) birbirleriyle yakın bağlantı içindedirler. Ayrıca bu 

sendikalar Ġtalya‟daki Ġtalyan Genel ĠĢçi Konfederasyonu (Italian General Confederation of 

Labour-CGIL), Fransa‟daki CGT, Fransa Demokratik ĠĢ Konfederasyonu (French Democratic 

Confederation of Labour-CFDT) ve Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler 

Kongresi (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations -AFL-CIO) 

baĢta olmak üzere Avrupa ve Amerika‟daki sendikalarla da iliĢkilerini geliĢtirmektedirler 

(Scipes, 1992a: 145). 

Bu dayanıĢmanın bir sonucu olarak COSATU‟nun giriĢimiyle CUT ve CGIL 1991 

yılında bir araya gelmiĢ ve “ĠĢçi Denetimli Enternasyonal‟e Doğru (Towards the International 

Workers Supervised)”  isimli metni kaleme almıĢlardır. Bu metinde sendikalar, liberalizme ve 

sermayenin küresel hâkimiyetine karĢı mücadele çağrısı yapmıĢlardır. KMU da 1990 yılında 

“çok uluslu Ģirketlere, borç bağımlılığına, emperyalizme ve diktatörlük rejimlerine karĢı 

mücadele etme” çağrısı yapmıĢtır. KMU ayrıca 1980‟lerin ortalarından bu yana “Uluslararası 

DayanıĢma Kurultayı (Intarnational Solidarity Assembly-ISA)”  programını sürdürmektedir 

(Özuğurlu, 2013: 47).  

Ġttifak giriĢimlerinden en önemlisi ise 1999 yılında Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Afrika ve Latin Amerika‟daki bağımsız ve demokratik sendikaların örgütü olan KüreselleĢme 

ve Sendikal Haklar Güney GiriĢimi (Southern Initiative on Globalization and Trade Union 

Rights-SIGTUR)‟un kurulması olmuĢtur. COSATU, Hint Sendikalar Merkezi (The Center of 

Indian Union-CITU), Tüm Hindistan Sendikalar Kongresi (The all India Trade Unions-

AITUC), KCTU,  KMU ve CUT‟un yanı sıra Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka, 
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Pakistan ve Çin‟de yeni oluĢan sendikaları da kucaklayan bu giriĢim (Lambert ve Webster, 

2001: 341-342) toplumsal hareket sendikacılığını hayata geçirebilmenin yolunun küresel 

dayanıĢma ve eylemlerden geçtiğini temel ilkelerinden biri olarak kabul etmiĢtir (Lambert ve 

Webster, 2001: 346). 

Ayrıca AFL-CIO‟nun mücadele programında da, “çok uluslu Ģirketlerin yeteneklerinin 

üstüne çıkılarak farklı ülkelerdeki iĢçileri bir araya getirmek ve küresel ekonomiye karĢı 

mücadele etmek” yer almaktadır (Özuğurlu, 2000: 164). 1980‟lerden bu yana AFL-CIO, 

CGIL, CGT, KCTU, CUT, COSATU gibi toplumsal hareket sendikacılığına örnek oluĢturan 

sendikalar Uluslararası Hür ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (International Confederation of 

Free Trade Unions-ICFTU)‟na da katılarak, ICFTU‟yu dönüĢtürmek ve uluslararası sendikal 

hareketle ortak mücadeleye girmek için çaba harcamaktadırlar (Erdoğdu, 2006: 289-290). 

 

4. TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞININ DĠĞER SENDĠKACILIK 

MODELLERĠ ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

 Toplumsal hareket sendikacılığı hem ideolojik tutum hem de sendikal ve toplumsal 

konulara bakıĢı açısından diğer sendikacılık modellerine göre önemli farklılıklar 

göstermektedir. Bu farklılıklar modellerin dayandıkları felsefi yapı, etkileyen düĢünürler, 

temel amaçlar, kullanılan yöntemler, sınıf bilinci, sendika-siyaset iliĢkileri, etkinlik alanları, 

toplu pazarlık, grev, örgüt yapısı ve etkili oldukları ülkeler gibi sendikaların temel 

karakterlerini belirleyen özelliklerde kendisini göstermektedir. 
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Tablo 12: Sendikacılık Modellerinin Sınıflandırılması 

 
Pragmatik 

Sendikacılık 
Reformist 

Sendikacılık Dini Sendikacılık Anarko-

sendikalizm 
Marksist 

Sendikacılık 
Toplumsal Hareket 

Sendikacılığı 

Felsefi 

Yapı Liberalizm Fabianizm 
Korporatizm, 

Plüralizm, 

Antikomünizm 
AnarĢizm 

Bilimsel 

Sosyalizm, 

Diyalektik 
Materyalizm 

Sosyalizm, 

Kolektivizm 

 

Etkileyen 

DüĢünürler 
Samuel 

Gompers 

Eduard Beinstein, 
Fabian Topluluğu, 

Sidney ve Beatrice 

Weeb 

Papaların 

Yayınladıkları 
Encycliqueller 

Pierre-Joseph 

Proudhon, 
Mihail 

Bakunin, 

Fernand 
Pelloutier 

Karl Marx, 

V. Ġ. Lenin 
 

 

Temel 

Amaçlar 

Üyelerinin 

hak ve 
çıkarlarını 

korumak ve 

geliĢtirmek, 
çalıĢma ve 

hayat 

koĢullarını 
iyileĢtirmek 

Kapitalizmin 

aksaklıklarının 

ortadan 

kaldırılması, adil 

ve demokratik bir 

toplum yaratmak, 
toplumsal refahı 

sağlamak 

Sınıflar arası 

iĢbirliği ve barıĢı 
sağlamak 

Kapitalizmi 

ortadan 
kaldırmak 

Kapitalizmi 
ortadan 

kaldırarak, 

iktidarın iĢçi 
sınıfının eline 

geçmesini 

sağlamak 

Ekonomik ve siyasal 

sistemi değiĢtirmek, 

toplumsal adaleti 

sağlamak, sendikaların 

siyasal gücünü 
arttırmak 

Kullanılan 

yöntemler 
Toplu 

pazarlık 

Siyasal 
örgütlenme, toplu 

pazarlık 

Sanayi 

kurulları(iĢçi-

iĢveren ortak 
kurulları) 

Genel Grev 

Sınıf çatıĢması, 

siyasi eylem, 
siyasi 

örgütlenme ve 

genel grev 

Sendikal bağlılık, 

Toplumsal hareketlerle 

iĢbirliği, kampanyalar, 
mahalle örgütlenmeleri 

Sınıf Bilinci Zayıf Yüksek Zayıf Yüksek Yüksek Yüksek 

Sendika-

Siyaset 

ĠliĢkileri 

GeniĢ 

anlamda 
siyaset 

Dar anlamda 

siyaset 
Dar anlamda 

siyaset 

Siyasetle ve 
siyasal 

partilerle 

iliĢki kurmaz 

Dar anlamda 

siyaset 

Dar anlamda siyaset 
(Ġttifak oluĢturabilir, 

ancak bağımsızlığını 

korur) 
Etkinlik 

Alanları Kendi üyeleri Tüm çalıĢanlar Toplum Toplum Toplum Toplum 

Toplu 

Pazarlık 

Birçok hakkın 
elde 

edilmesinde 

tek araç 

Ekonomik 

amaçları 
gerçekleĢtirmede, 

sınıflar arası 

denge sağlamada 
araç 

UyuĢmazlıkları 
gidermenin ve 

iĢbirliği yapmanın 

aracı 

Etkili değil 

ĠĢçi sınıfının 

günlük 
çıkarlarına 

hizmet eder, 

geçici çözüm 
üretir. Ancak 

sendikaların 

güçlenmesi için 
bir araçtır 

Toplumsal mücadele 

ile bir bütün olarak 
görür 

Grev 
En son 

baĢvurulacak 

yöntem 

Ekonomik 

amaçları 

gerçekleĢtirmek 
için baĢvurulur 

En son 

baĢvurulacak 
yöntem. Genel 

grev ve siyasi 

grevi kabul etmez 

Kapitalizmi 
çökertmenin 

tek yolu 

Siyasal bir 

hareket 

Toplumsal sorunlara 
karĢı baskı 

oluĢturmada bir araç 

Örgüt 

Yapısı ĠĢyeri ĠĢkolu ĠĢkolu 

Yönetici ve 

kurulları 

olmayan 
güçlü ve tek 

sendika 

ĠĢkolu 

ġeffaf, katılımcı, iĢçi 
egemenliğini esas alan, 

bürokratik olmayan 

yapı 

Etkili 

Olduğu 

Ülkeler 
ABD, Kanada Batı Avrupa 

Ülkeleri 

Avrupa Ülkeleri, 
Kanada, Latin 

Amerika 

Fransa, 

Ġspanya 

Fransa, Ġtalya, 
Sosyalist 

Ülkeler, Latin 

Amerika, Asya 
ve Afrika 

Ülkeleri 

Güney Afrika,  
Brezilya, Filipinler, 

Güney Kore 

Kaynak: IĢıklı Alpaslan (2005), Sendikacılık ve Siyaset, Ġmge Yayınevi, ss. 225-464 ve Tokol 

Aysen (2013), Endüstri ĠliĢkileri ve Yeni GeliĢmeler, Dora Yayıncılık, Bursa, ss. 22-25‟ten esinlenerek 

hazırlanmıĢtır. 
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4.1. Felsefi Yapı 

Pragmatik sendikacılığın ortaya çıkısında ve felsefi temellerinin oluĢturulmasında 

liberalizm etkili olmuĢtur. Liberal düĢüncede emek, alınıp satılabilen bir mal olarak 

görüldüğünden, iĢçilerin örgütlenmesinin bunu değiĢtiremeyeceği düĢüncesinden hareket 

edilmiĢtir. Ancak Adam Smith‟in sendikalarla ilgili bazı düĢüncelerine rastlamak mümkündür. 

Smith, sendikaları birer pazarlık aracı olarak kabul etmekte ve iĢçilerin ücretleri yükseltmek 

için örgütlenmeyi bir amaç olarak kullandıklarını belirtmektedir (Talas, 1979: 149). Smith 

böylece sendikaların varlık sebebini ücretlerle sınırlı tutmuĢ, iĢçi örgütlerine diğer sendikal 

yaklaĢımlardaki gibi siyasal ve toplumsal bir görev yüklememiĢtir. Smith‟in bu düĢüncesi, tek 

amacı iĢçilerin ekonomik çıkarlarının geliĢtirilmesi olan pragmatik sendikal anlayıĢın temel 

felsefesiyle örtüĢmektedir.  

Reformist sendikacılığın temelini ise fabianizm oluĢturmaktadır. 1883‟te kurulan 

Fabian Cemiyeti tarafından ortaya atılan fabianizm, ılımlılık ve tavizciliğe dayanmakta ve bu 

açıdan Marksizm‟e karĢı çıkmaktadır. Sınıf çatıĢması yerine ikna metodunu ve kapitalizmin 

evrimini savunan bu anlayıĢ, sınıf ayrılıklarına karĢı çıkan rasyonalist ilkelere dayalı bir 

toplumsal sistemi savunmaktadır (IĢıklı, 2005: 159-160). Fabianizmde amaç, kapitalizmin 

korunmasıyla birlikte, aynı zamanda demokrasi, toplumsal refah ve gelir dağılımının daha adil 

bir hale getirilmesidir. Bu nedenle fabianizm siyasal demokrasi ve genel oy hakkı gibi 

taleplerle ortaya çıkmıĢ ve özellikle Batı Avrupa‟da siyasal yapının geliĢmesinde önemli rol 

oynamıĢtır (Koray, 1996: 95).  Günümüzde de reformist sendikalar, bu anlayıĢa paralel olarak, 

“toplumsal sorunların çözümünde sosyal politika anlayıĢını benimsemekte ve siyasi 

radikalizmi reddetmektedirler” (Güven, 1995: 63). 

Hıristiyan sendikacılığın felsefi yapının geliĢimde ise korporatizmin etkileri 

görülmektedir. Temellerini 19. yüzyıl Roma Katolik düĢüncesinden alan korporatizm, 

ekonomik ve siyasi güçler ile ahlaki değerlerin bütünleĢtirilmesi düĢüncesine dayanarak 

kurulmuĢtur. Bu düĢünceyle hareket eden dini sendikalar, örgütlerinin güçlerini, üyelerini 

kontrol edip sınırlamak amacıyla kullanmıĢlardır (Jackson, 1996: 207).  

 



 

67 
 

Hıristiyan sendikacılığın düĢünsel temellerini etkileyen bir baĢka görüĢ de 

plüralizmdir. Kökenini liberal düĢünceden alan plüralizme göre, toplumsal ve siyasi güç 

toplumdaki farklı çıkar grupları arasında dağılmıĢtır. Hükümetlerin karar vermedeki gücü, 

sendikalar, sivil toplum, muhalefet partileri gibi diğer güçler tarafından sınırlandırılmalı ve 

kontrol edilmelidir (Arslan, 2003: 116). Hıristiyan sendikalar da bu düĢünceye paralel olarak 

kendilerini toplumdaki bir baskı unsuru olarak görmekte ve toplumsal ve ekonomik alana 

müdahale amacı gütmektedirler.  

Hıristiyan sendikacılıkta, kilisenin anti-Marksist tutumu da etkili olmuĢ ve sosyalizm 

karĢıtlığı zamanla Hıristiyan sendikacılığın temel doktrini haline gelmiĢtir. Bu anlayıĢ, iĢçiler 

arasında, sosyalizme karĢı yürütülen mücadelede etkin bir silah olarak kullanılmıĢtır (IĢıklı, 

2005: 301-302). Dünyada sosyalist akımların güç kazanmasıyla birlikte, iĢçilerin Marksist 

ideolojiden uzak durması ve Marksist sendikaların gücünün kırılması Hıristiyan sendikaların 

temel amacı haline gelmiĢtir. 

Anarko-sendikalizmin ortaya çıkıĢında ise anarĢist ideoloji etkili olmuĢtur. 19. yüzyılın 

köklü düĢünce akımlarından biri olan anarĢizm, devleti ve her türlü otoriteyi reddederek devlet 

ve onun kurumlarının olmadığı bir toplumsal sistemi savunmuĢtur. AnarĢistlere göre 

toplumdaki ekonomik tekeller ile toplumsal ve siyasal kurumlar ortadan kaldırılarak daha 

özgür bir topluma ulaĢılacaktır. AnarĢistler, sendikalara devrimci bir görev yükleyerek, 

sendikaları hem toplumsal dönüĢümü gerçekleĢtirecek hem de kurulacak yeni sistemin 

temelini oluĢturan kurumlar olarak görmüĢlerdir (Uçkan, Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 105). 

Anarko-sendikalizmin teorik temelleri anarĢizmi önde gelen ideologları tarafından 

oluĢturulmuĢtur. Devlet fikrini reddeden anarĢistler, her türlü otoriteden arındırılmıĢ bir 

toplumsal sistem kurmayı hedeflemekte ve kapitalist sistemle birlikte devletin de ortadan 

kalkacağını düĢünmektedirler. AnarĢistler ayrıca bu yönde bir toplumsal dönüĢümün 

kendiliğinden ortaya çıkacak devrimci eylemle gerçekleĢeceğine inanmıĢ, bu nedenle de çoğu 

zaman örgütlenme fikrine karĢı çıkmıĢlardır (IĢıklı, 2005: 339-340). 

Marksist sendikacılık ise Marx‟ın geliĢtirdiği diyalektik materyalizm ve bilimsel 

sosyalizmin temelleri üzerinden ĢekillenmiĢtir. Marx diyalektik materyalizmi, tarihsel 

süreçleri açıklamada kullanarak tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihi olarak görmüĢtür. Böylece 
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tarih boyunca, sınıfların birbiriyle mücadele ederek veya devrimci süreçlerle toplumsal 

dönüĢümlerin yaĢandığını söylemiĢtir. Günümüzde ise toplum burjuvazi ve proletarya olmak 

iki sınıfa bölünmüĢtür.  Proletaryanın sınıf savaĢımı yeni bir toplumsal sistemi, yani 

sosyalizmi ortaya çıkaracaktır (Marx ve Engels, 2005: 11-12). Marx, iĢçi sınıfına devrimci bir 

misyon yükleyerek sosyalist bir toplumun temellerini ortaya koymuĢtur. Böylece ütopik 

sosyalistlerden farklı olarak sosyalizmi bilimsel temellere oturtarak evrensel bir boyut 

kazanmasını sağlamıĢtır. 

Toplumsal hareket sendikaları mücadelelerini, anti-kapitalist, ezilenlerin güçlenip 

iktidara hâkim olmasına dayalı ve kitle demokrasisine sahip bir toplumsal sistem oluĢturma 

üzerine Ģekillendirilmektedirler (Scipes, 1992a: 153). Sendikalar, kamu hizmetlerinin 

metalaĢması, özelleĢtirme, esneklik, kuralsızlaĢtırma gibi sermayeden yana politikaların 

karĢısında yer alarak neoliberalizm karĢıtlığı ve kapitalizmi tümüyle reddeden sosyalist 

eğilimleri barındırmaktadırlar. Nitekim Güney Kore‟deki KCTU dıĢındaki, toplumsal hareket 

sendikalarına örnek oluĢturabilecek neredeyse tüm sendikaların ana metinlerinde sosyalizm 

hedefi açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir (Özuğurlu, 2013: 45). Örneğin COSATU, ANC ve 

SACP ile geliĢtirdiği üçlü ittifakta amaçlarının sosyalizm mücadelesi olduğunu açıkça 

belirtmiĢtir (http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=2051). KCTU ise sosyalizme vurgu 

yapmamakla birlikte amacının eĢitlikçi, özgür ve demokratik bir toplumsal sistem olduğunu 

dile getirmektedir (http://kctu.org/aims).  

Toplumsal hareket sendikacılığının bireyciliğe karĢı toplumsal amaçlar için verdiği 

mücadele, iĢçilerin yanı sıra toplumdaki tüm dezavantajlı grupları ortak amaçlar etrafında 

birleĢtirerek dayanıĢma ruhunu geliĢtirmesi ve toplumun ortak çıkarlarına vurgu yapması, 

kolektivist bir kimliğe sahip olduğunu da göstermektedir. 

Toplumsal hareket sendikacılığında anti-emperyalizm de önemli bir yer tutmaktadır. 

Toplumsal hareket sendikacılığını benimseyen sendikalara göre emperyalizm ve yoksulluk 

arasında sıkı bir bağlantı bulunmakta ve ulusal bağımsızlık, iĢçilerin özgürlük mücadelesinin 

önemli bir parçası olarak görülmektedir (Selçuk, 1998: 9).  

 

http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=2051
http://kctu.org/aims
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Ayrıca toplumsal hareket sendikacılığı, örgütsüz ve sigortasız iĢçileri, kadın 

hareketleri, mahalle toplulukları ve kilise taban örgütleri gibi oluĢumları da sendikal 

mücadeleye dâhil eden, iĢyeri ile iĢyeri dıĢındaki alanları kapsayacak bir örgütlenme 

anlayıĢına sahiptir. Bu yönüyle örgütsüz olanların dıĢlanmasına dayanan korporatizmden de 

ayrılmaktadır (Selçuk, 1998: 9). 

 

4.2. Etkileyen DüĢünürler 

Pragmatik sendikacılık, ABD‟de ortaya çıktığından, bu sendikacılık anlayıĢı üzerinde 

ABD‟nin sosyo-ekonomik yapısı etkili olmuĢ ve geliĢmesinde Samuel Gompers önemli rol 

oynamıĢtır (Tokol, 2013: 23). Elli yıla yakın bir süre AFL‟nin baĢkanlığını yapan Gompers, 

ABD sendikal hareketinin sembolü haline gelmiĢ,  düĢünceleri ABD sendikal hareketine yön 

vermiĢtir. Böylece günümüzde de ABD sendikacılığında egemen olan ekonomik fonksiyonu 

ön planda tutan ve toplu pazarlıkla sınırlı sendikacılık anlayıĢı Gompers‟ın düĢünceleriyle 

ĢekillenmiĢtir (IĢıklı, 2013: 250).  

Reformist sendikacılığın geliĢiminde ise Eduard Beinstein ve Fabian Topluluğu önemli 

rol oynamıĢtır (Tokol, 2013: 23). Beinstein, Marksizmi eleĢtirerek sanayileĢmenin olduğu 

ülkelerde mutlak yoksulluğun olmadığını ve iĢçilerin eylemlerinin kapitalist toplumlardaki 

yoksulluğu sınırlayabileceğini söylemiĢtir. Beinstein‟in ekonomik ve demokratik reformlarla 

kapitalizmin düzenlenmesine iliĢkin görüĢleri dönemin sosyal demokrat ve Marksist partileri 

üzerinde önemli etkiler yaratmıĢ ve bu örgütler içinde ayrıĢmalara neden olmuĢtur (Uçkan-

Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 103). 

Ayrıca Fabian Derneği‟ne üye Sidney ve Beatrice Webb‟in görüĢleri de bu anlayıĢ 

üzerinde etkili olmuĢtur (IĢıklı, 2005: 158). Sidney ve Beatrice Webb‟ler 1897 yılında yazmıĢ 

oldukları “Endüsriyel Demokrasi (Industrial Democracy)” adlı eserde sendikacılık hareketine 

ekonomik ve siyasal olmak üzere iki görev yüklemiĢlerdir (Talas, 1979: 152). Webb‟lere göre 

siyasal faaliyetleri, iĢçilerin lehine yasal düzenlemeler yapılabilmesi için sendikaların lobi 

faaliyetlerinde bulunması; ekonomik faaliyetleri ise toplu pazarlıklar oluĢturmaktadır  (Uçkan, 

2006: 22). Webb‟ler böylece reformist sendikacılığın temel felsefesini oluĢturan ekonomik 
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çıkarların yanında siyasal faaliyete yönelerek toplumsal çıkarların da gözetilmesi gerektiği 

düĢüncesinin temellerini atmıĢlardır. Ayrıca reformist sendikalar Webb‟lerin görüĢlerine 

paralel olarak günümüzde de liberalizme karĢı devlet müdahalesinin ve refah politikalarının 

gerekliliğini savunan bir sendikal anlayıĢla hareket etmektedirler.   

Hıristiyan sendikacılığın oluĢmasında papaların yayınladığı “encycliqueller” etkili 

olmuĢtur. Belli bir konuyu aydınlatma amacı taĢıyan encycliquellerin en önemlisi Papa XIII. 

Leon‟un 1891‟de yayınladığı “Encyclique Rerum Novarum‟dur” (Tokol, 2013: 24). ĠĢçi 

örgütleri, Hıristiyan düĢüncesinde ilk kez bu belgede yer almıĢ, ancak iĢçi örgütlerinden ne 

anlaĢıldığı açık bir biçimde ifade edilmemiĢtir. Belgede sevgi ve adalet kavramları yer almakla 

birlikte “eĢitsizlik ve ıstırapların zarureti” vurgulanmıĢtır (IĢıklı, 2005: 297-298). Papa Pie 

XI‟in yayınladığı “Quadrogesimo Anno” isimli Encyclique‟de de sosyalizmin Katolik 

kilisesiyle bağdaĢmadığı ifade edilmiĢ ve bu belge Hıristiyan sendikaların anti-Marksist 

tutumunda etkili olmuĢtur (IĢıklı, 2005: 301). 

Anarko-sendikalist görüĢün üzerinde ise anarĢizmin öncülerinden Pierre Joseph 

Proudhon, Mihail Bakunin ve Fernand Pelloutier‟in düĢünceleri etkili olmuĢtur. Proudhon ve 

Pelloutier sendikaları anarĢizm okulları ve yeni kolektif üretim ve tüketimin örgütleneceği 

yerler olarak görmüĢtür (Uçkan, Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 105).  Kapitalist toplumda iĢçi 

sınıfı için bir kurtuluĢ yolu olmayacağını söyleyerek iĢçileri kapitalizme karĢı baĢkaldırıya 

çağırmıĢtır. Bakunin ise Proudhon ve Pelloutier‟den farklı olarak bu baĢkaldırının Ģiddet 

eylemlerini de içermesi gerektiğini savunmuĢtur (Mahiroğulları, 2013: 31). 

Marksist sendikacılık ise Karl Marx ve Friedrich Engels‟in düĢünceleriyle 

ĢekillenmiĢtir. Marx sendikaları, parçalanmıĢ ve birbiriyle rekabet eden iĢçileri bir araya 

getiren sosyalizm ve dayanıĢma okulları olarak görmüĢ ve anarĢistlerin aksine sendikaların 

kazanımlarına önem vermiĢtir (Uçkan, Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 102). Marx ve Engels‟e 

göre devrimi gerçekleĢtirecek olan iĢçi sınıfı, sendikalarda örgütlenerek bilinçlenecek ve 

toplumsal ve siyasal hareketleri destekleyecektir. Bu nedenle Marx ve Engels‟e göre 

sendikalar her Ģeyden önce sınıfsal örgütlerdir ve tek amaçları siyasal eylem yoluyla 

güçlenerek sosyalist bir toplumu kurmak için mücadele etmek olmalıdır (Talas, 1979: 151-

152). 
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Toplumsal hareket sendikacılığı ise iĢçilerin ve yoksulların mücadelesiyle ortaya 

çıkmıĢ, tabandan gelen ve pratik içinde Ģekillenen bir harekettir.  Toplumsal hareket 

sendikacılığının bu yönü, hareketin özgün yanını oluĢturmaktadır. Toplumsal hareket 

sendikacılığı, diğer sendikacılık türlerinden farklı olarak, ortaya çıkmadan önce düĢünürler 

tarafından ideolojik zemini oturtulup kuralları belirlenmemiĢ ve sendikalar belirli ideolojilere 

göre ĢekillendirilmemiĢtir. Bu nedenle hareketin özellikleri ve teorik alt yapısı, emek çevreleri 

ve akademisyenler tarafından sendikal hareketlerin yarattığı deneyimler yorumlanarak ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 4.3. Temel Amaçlar  

Toplu pazarlık sendikacılığı veya iĢletme sendikacılığı olarak da adlandırılan 

pragmatik sendikalar, eylemlerini iĢyeri ile sınırlayan “bağımsız” sendikaları ifade etmektedir. 

Ġlgilendikleri temel konu, üyelerinin çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesidir (Pillay, 2008: 13). 

Pragmatik sendikalarda mesleki ve ekonomik çıkarların korunması amaçlanmaktadır. Daha 

geniĢ toplumsal çıkarlar göz ardı edilirken, üyelerinin çalıĢma ve hayat koĢullarının 

geliĢtirilmesine önem verilmektedir (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2004: 106).  

Reformist sendikacılıkta ise amaç, kapitalizmin aksaklıklarını ortadan kaldırarak daha 

adil ve demokratik bir toplumsal sistem oluĢturmaktır (Tokol, 2013: 23). Reformist sendikalar 

bir yandan kendi üyelerinin ekonomik çıkarlarının korunması ve geliĢtirilmesini sağlarken, 

diğer yandan toplumdaki tüm çalıĢanların çıkarlarını gözeten politikalarla toplumsal bir baskı 

unsuru olmayı hedeflemektedirler (Koray, 1996: 95). Bu nedenle reformist sendikalar toplu 

pazarlığın yanı sıra sendikaların siyasal hareketliliğini de arttırmaya da önem vermektedirler 

(Wheeler, 2004: 85). Reformist sendikacılıkta, siyasal demokrasi, daha adil bir gelir dağılımı, 

refah ve eĢitlik gibi taleplerle sadece kendi üyelerinin değil, tüm çalıĢanların hak ve 

çıkarlarının korunması amaçlanmaktadır. Reformist sendikalar bu açıdan pragmatik 

sendikalardan ayrılmaktadırlar ( Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2004: 107). 
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Hıristiyan sendikalara göre sendikaların amacı; sınıf kavgasını tetiklemek değil, 

uyuĢmazlıkları gidermek ve barıĢçı iĢbirliğini sağlamak olmalıdır (IĢıklı, 2005: 321). Bu 

nedenle, özellikle ortaya çıktığı dönemlerde Hıristiyan sendikaların temel amacını, emek ve 

sermaye arasındaki çatıĢmanın ortadan kaldırılması ve bu çatıĢmanın sorumlusu olarak 

görülen Marksist siyasi partilere karĢı mücadele oluĢturmuĢtur (Tokol, 2013: 24). Nitekim 

Marksist sendikaların güçlenmeye baĢladığı birçok ülkede, bu sendikalara alternatif olarak 

Marksizm‟e karĢı, dini görüĢ etrafında Ģekillenen sendikaların da kurulmaya baĢlandığı 

görülmektedir.  

Anarko-sendikalizmde ise tek amaç kapitalizmin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak 

anarĢistler, Marksistlerden farklı olarak, devlet fikrini reddetmektedirler. Onlara göre; devlet 

kurtuluĢ için bir araç olamaz. Devletin kendisi baĢlı baĢına bir baskı ve sömürü unsurudur. Bu 

nedenle tek amaç devleti yıkmak olmalıdır (Lefranc ve Sülker, 1966: 25). AnarĢistler, 

yönetimden arındırılmıĢ bir toplumun Ģimdiki toplum yapısından çok daha iyi olacağını 

savunmuĢlardır (Uğur, 2010: 138). Anarko-sendikalizm, otoritenin kaynağı olan baĢta devlet 

olmak üzere tüm siyasal kurumların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmiĢtir.  Bunun 

sonucunda oluĢacak iĢçi ve iĢveren ayrımının olmadığı, sendikaların hâkimiyetine dayalı özerk 

bir toplumsal sistemi savunmuĢtur (Mahiroğulları, 2013: 31). Anarko-sendikalizm, bir yandan 

hiçbir kurum ve otoritenin bulunmadığı bir sistem öngörürken, diğer yandan da sendikalara bu 

yeni toplumsal sistemi düzenleme iĢlevi yüklemiĢtir.  Bu nedenle, anarko-sendikalizmin 

toplumsal kurumlara karĢı tepkisi dikkate alındığında,  özellikle otorite açısından bir takım 

çeliĢkiler barındırdığı görülmektedir. Ayrıca anarko-sendikalistlerin, kapitalizmin ortadan 

kaldırılmasının sonucunda oluĢturulacak sistemin, mülkiyet ve otoritenin reddinden baĢka 

nasıl bir sosyo-ekonomik sisteme sahip olacağı konusunda da yeterli öngörüleri de 

bulunmamaktadır. 

Marksist sendikaların temel amacı ise sömürüye dayalı kapitalist sistemin kaldırılarak 

sosyalist sistemin kurulmasıdır. Marksizm‟de amaç iĢçilerin sadece kapitalist sistem içinde 

çıkarlarını korumak değil, aynı zamanda sosyalist devrim için de mücadele etmektir (IĢıklı, 

2005: 393). Bu nedenle Marksist sendikaların hem ekonomik hem de siyasal mücadelelerinin 

temelinde sosyalizm mücadelesi yatmaktadır.  Marksizm‟e göre sınıfsız ve sömürüsüz bir 
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toplum ancak sosyalizmin kurulmasıyla mümkündür. 

Toplumsal hareket sendikacılığında ise sendikalar sadece iĢyerlerini değil, aynı 

zamanda toplumu da dönüĢtürme amacı taĢımaktadırlar (Yıldırım, 2005: 162). Sendikalar, 

adaletli bir toplumsal sistemi hedefleyen büyük bir toplumsal hareketin bir parçası olarak 

nitelendirmektedirler (Robinson, 2000: 113). Toplumsal değiĢim için kitleselleĢmeyi ve 

örgütlenmeyi ön planda tutan sendikalar, çalıĢanlar, iĢsizler ve yoksullar arasındaki ayrımı 

ortadan kaldırarak, bu kesimleri bir bütün olarak görmektedirler.  Sendikalar 

gerçekleĢtirdikleri eylemler, protestolar ve kampanyalarla kitleleri siyasallaĢtırarak 

küreselleĢme ve neoliberalizm karĢıtlığı ekseninde siyasal mücadeleyi toplumun tabanına 

yaymayı hedeflemektedirler. Ayrımcılığın ve neoliberal uygulamaların ortadan kaldırılması ile 

eĢitlik ve özgürlük ideallerinin hayata geçirilmesi toplumsal hareket sendikacılığının temel 

hedeflerini oluĢturmaktadır. 

 

         4.4. Kullanılan Yöntemler 

Pragmatik sendikacılıkta birçok hakkın elde edilmesinde tek araç toplu pazarlıktır 

(Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2004: 106). Pragmatik sendikalar kapitalizmin temel yapısını 

değiĢtirmeden, toplu pazarlıklar aracılığıyla üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumayı 

hedeflemektedirler (Mahiroğulları, 2013: 33). Pragmatik sendikaların iĢyeri ve çalıĢma 

koĢullarıyla ilgili ekonomik mücadeleye önem vermeleri, sendikaları sadece, çalıĢma 

koĢullarının iyileĢtirilmesini amaçlayan toplu pazarlıkla ilgilenmeye yöneltmektedir. Böylece 

pragmatik sendikacılıkta geniĢ toplumsal çıkarlar göz ardı edilmektedir. 

Reformist sendikalar iĢçilerin ekonomik çıkarları için toplu pazarlığa önem vermekle 

birlikte, ülke yönetiminde iĢçilerin etkinliğini sağlamak amacıyla siyasi örgütlenmeye de 

yönelebilmektedirler (Tokol, 2013: 23). Bu bağlamda reformist sendikalar için ekonomik 

amaçlara ulaĢmanın aracı toplu pazarlık iken, daha geniĢ kapsamlı toplumsal amaçlara 

ulaĢmanın aracını ise siyasal örgütlenme oluĢturmaktadır. Bu nedenle reformist sendikalar 

ekonomik amaçların yanı sıra daha adil bir toplumsal sistem için siyasi örgütlenmenin de 

gerekli olduğunu savunmaktadırlar (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2004: 107). 
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Hıristiyan sendikacılıkta sosyal taraflar arasında dengeyi sağlayacak en önemli araç 

sanayi kurullarıdır. Sanayi kurullarıyla oluĢturulacak ekonomik sistemde, her sanayi dalının, 

eĢit sayıda iĢçi ve iĢveren temsilcilerinden oluĢan kurullarla yönetilmesi ve çalıĢma hayatıyla 

ilgili mevzuat hükümlerinin bu kurullar tarafından belirlenip yürürlüğe konulması gerektiği 

ileri sürülmektedir. Bu kurullardan oluĢturulacak merkezi kurulun ise parlamento görevi 

görmesi ve devletin rolünü sınırlandırması öngörülmüĢtür (IĢıklı, 2005: 322). Böylece sanayi 

kurulları aracılığıyla toplumun, Hıristiyan sendikacılığın temel düĢüncesi olan sınıflar arası 

uyum ve iĢbirliği anlayıĢına paralel bir biçimde örgütlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Anarko-sendikalizmin diğer sendikacılık türlerinden farklı olarak seçim veya 

parlamento yoluyla siyasi eylemi ve mücadeleyi reddetmektedir. Bu anlayıĢ kuĢkusuz, 

anarĢizmin devlet fikrinin reddinden ileri gelmektedir. AnarĢizmde genel grev fikri, sistemi 

ortadan kaldırmanın tek yolu olarak görülmektedir (IĢıklı, 2005:342-343). Anarko-

sendikalzime göre kapitalist sistemin ortadan kaldırılması iĢçilerin ve sendikaların yapacağı 

doğrudan eylem, genel grev ve gösterilerle mümkündür (Mahiroğulları, 2013: 31). Ancak 

devrim için grevden baĢka hangi yollara baĢvurulacağı konusunda anarĢistler arasında fikir 

ayrılıkları da bulunmaktadır. AnarĢizmin bazı teorisyenleri genel grevin toplumsal dönüĢüm 

için yeterli olduğunu savunurken, Ericco Malatesta baĢta olmak üzere bazı anarĢistler ise 

grevin silahlı baĢkaldırıĢın sadece bir baĢlangıcı olduğunu savunmuĢlardır (Jackson, 1996: 

163). 

Marksist sendikacılıkta sendikalar parlamento ve siyasi iktidar üzerinde baskı 

oluĢturacak örgütlerdir (Tokol, 2013: 23). Bu baskıyı oluĢturmada ise sendikaların en önemli 

silahı grevdir (Lefranc ve Sülker, 1966: 26). Ancak Marksizm‟de greve özel bir önem 

verilmesine rağmen, anarko-sendikalizmin aksine grevin her Ģeyi sağlayacağı fikrine karĢı 

çıkılmıĢtır. Grevin iĢçi sınıfının mücadelesinin araçlarından sadece bir tanesi olduğu 

savunulmuĢtur (IĢıklı, 2005: 435). Marksizm‟e göre iĢçi sınıfının en etkili aracı siyasal 

örgütlenme ve bu sayede gerçekleĢtireceği sınıf çatıĢmasından beslenen siyasi eylemdir. 

Toplumsal hareket sendikaları ise diğer sendikalardan farklı olarak amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için sadece seçim politikaları ve toplu pazarlık gibi geleneksel yöntemlerden 

yararlanmamaktadırlar. Toplumsal hareket sendikacılığında esas olan üyelerinin sendikaya ve 
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toplumsal değiĢim hedeflerine olan güçlü bağıdır (Robinson, 2000: 113-114). Sendikalar 

ancak tabandan gelen güç ve bağlılıkla hedeflerine ulaĢabileceklerini düĢünmektedirler. 

Toplumsal hareket sendikaları aynı zamanda kendilerine yakın gördükleri toplumsal 

hareketlerle de ittifaklar kurarak tabandan gelen hareketleri güçlendirmekte ve böylece 

toplumsal hedefler için daha büyük bir güç oluĢturmaktadırlar. 

Toplumsal hareket sendikaları ayrıca toplumsal etkinliklerini arttırmak için 

örgütlenmede yeni araçlar da geliĢtirmektedir. Toplumsal hareket sendikacılığında, 

örgütlenme iĢ yeri ile sınırlı tutulmayarak, iĢçilerin yaĢam yerleri olan mahalleler de 

örgütlenme alanları olarak görülmektedir. Mahallelerdeki örgütlenme çalıĢmaları ise 

iĢçi/sendika evleri, tüketim kooperatifleri, mahalle dernekleri, mahalli iĢçi komiteleri ve 

konseyleri aracılığıyla sürdürülmektedir. Böylece sendikalar, iĢçilerin hem iĢyerleri dıĢındaki 

hayatlarında karĢılaĢtıkları beslenme, barınma, sağlık, ulaĢım, eğitim, sağlıklı çevre gibi 

sorunlarını da dikkate alan bir yaklaĢımla hareket etmekte hem de bir iĢyerinde düzenli olarak 

çalıĢmayanlar, kayıt dıĢı çalıĢanlar, küçük esnaf ve kadınlar gibi standart iĢçiler dıĢındaki 

kesimleri de örgütleyebilmektedirler (http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html). 

Toplumsal hareket sendikacılığında ayrıca sendikaların öncülüğünde gerçekleĢtirilen 

kampanyalar da önemli bir yer tutmaktadır. Sendikal kampanyalar sendika bürokrasisi, 

üyelerin sendikalara karĢı ilgisizliği ve üye katılımının azlığı gibi sorunları ortadan kaldıracak 

bir çözüm olarak görülmektedir (Shinoda, 2003: 10). Sendikalar, iĢyerlerinde karĢılaĢılan 

sorunlara ve toplumsal sorunlara karĢı yürüttükleri bu kampanyalarla hem üyelerini daha aktif 

hale getirebilmekte hem de toplumun farklı kesimlerini sendikal mücadeleye dâhil 

edebilmektedirler. 

 

4.5. Sınıf Bilinci 

Pragmatik sendikacılığının temel özelliği sınıf bilincinin zayıf olmasıdır. Bu nedenle 

pragmatik sendikacılıkta sınıf bilincine dayalı eylem ve sınıf çatıĢmasına dayalı mücadele 

anlayıĢı bulunmamaktadır (IĢıklı, 2005: 226). Bunun en önemli nedeni ise pragmatik 

sendikacılık anlayıĢının, siyasi ve doktriner bir nitelik taĢımaması dolayısıyla iĢçiler arasındaki 

http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html
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dayanıĢmayı sağlamada yetersiz kalmasıdır (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2004: 107). Ayrıca 

pragmatik sendikacılığın ABD‟de ortaya çıktığı düĢünüldüğünde, ABD‟li iĢçilerinin 

sendikalaĢma oranının düĢük olması, toplu pazarlığın iĢyeri düzeyinde yapılması, çeĢitli 

meslek grupları ve etnik kökene bağlı olarak bölünmüĢlüğü sınıf bilincinin geliĢmesini 

engellemiĢtir. Bu nedenle pragmatik sendikacılıkta sınıf bilinci yerine ücret ve meslek bilinci 

ön plana çıkmaktadır (IĢıklı, 2005: 232). 

Reformist sendikalar ise kendilerine kapitalizmin aksaklıklarını düzeltecek bir rol 

biçmiĢler; bu nedenle de sınıf mücadelesini kabul etmemiĢlerdir (Tokol, 2013: 23). 

Dolayısıyla reformist sendikalar, sınıf kavgasından çok, sınıfsal uzlaĢmayı esas almıĢlardır 

(Mahiroğulları, 2004: 361). Böylece devletin sınıfsal niteliğini değiĢtirmeden ve sınıf 

çatıĢmasına baĢvurmadan daha adil bir toplumsal sistemin mümkün olabileceğini 

savunmuĢlardır (IĢıklı, 2005: 160). Nitekim bu sınıfsal yaklaĢımı, reformist sendikacılığın 

felsefi temellerinin oluĢturulmasında önemli katkısı olan Sidney ve Beatrice Webb‟lerin 

düĢüncelerinde de görmek mümkündür.  Webb‟ler sınıf ayrılıklarını kabul etmekle birlikte, bir 

sınıfın diğerini ezmesi ve ona karĢı üstünlük sağlaması anlayıĢına karĢı çıkmıĢlardır (Talas, 

1979: 153). Webb‟lerin bu düĢüncesi, reformist sendikaların sınıf bilinci yüksek olmakla 

birlikte, sınıf çatıĢmasını kabul etmeyen mücadele anlayıĢında etkili olmuĢtur. 

Hıristiyan sendikacılık da sınıf çatıĢmasını reddetmiĢ, sınıf farklılıklarının kaçınılmaz 

olduğunu ve toplumsal barıĢ ve iĢbirliği anlayıĢını savunmuĢtur (Tokol, 20113: 24). Hatta bu 

iĢbirliği anlayıĢından hareketle iĢçi ve iĢverenlerin ortak sendikalarda örgütlenmesini dahi 

savunanlar olmuĢtur (IĢıklı, 2005: 316).  

Anarko-sendikalizmin temelini oluĢturan anarĢizm, Marksizm‟de olduğu gibi iĢçi sınıfı 

ideolojisiyle oluĢmamıĢ, küçük-burjuva aydın hareketi olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle 

anarĢizmin sendikalara etkide bulunmaya baĢlaması anarko-sendikalist hareket çerçevesinde 

aydınların sendikal harekete müdahalesiyle baĢlamıĢtır. Böylece anarĢist ideoloji sendikalara 

sonradan benimsetilmiĢtir (IĢıklı, 2005: 338). Bu bağlamda anarĢizm, sınıf temelli bir hareket 

olarak ortaya çıkmasa da, iĢçilerin kapitalizme karĢı olan tepkisini sınıf bilinciyle 

birleĢtirebilmiĢtir. AnarĢizm böylece sendikal hareketi sınırlı da olsa etkisi altına alabilmiĢtir. 
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Sınıf bilinci, Marksizmin sınıf analizinde önemli bir yer tutmaktadır. Marksizm‟e göre, 

kapitalizmi ortadan kaldırmaya yönelik eylemler sınıf temelli siyasi eylemlerle mümkündür 

(Arslan, 2004: 134-135). Marx, bireylerin ancak ortak bir sınıfa ait olduklarının farkına 

vardıklarında ortak bir mücadele geliĢtirebileceklerini savunmuĢtur (Marx ve Engels, 1999:  

98). Marksistlere göre sınıf bilinci, bireylerin toplumdaki sınıfsal konumunun ve sınıfsal 

çıkarlarının farkına varmalarını ve iĢçi sınıfının kapitalizmi dönüĢtürecek toplumsal eylemleri 

gerçekleĢtirmelerini içermektedir (Yılmaz, 2013: 351). Bu nedenle Marksist sendikaların 

ekonomik ve siyasal mücadeleleri, iĢçilerin sınıfsal bilincinin arttırılmasına odaklanmaktadır. 

Marksistler sendikaların sınıfsal eĢitsizliklere vurgu yaparak iĢçilerin emek ve sermaye 

arasındaki adaletsizliğe karĢı örgütlenmelerini savunmaktadır.  

Toplumsal hareket sendikacılığının temelini oluĢturan en önemli unsurlardan biri sınıf 

odaklı olmasıdır (Fairbrother, 2008: 217). Bu yönüyle Marksist sendikalara benzese de, 

hareketi, Marksist sendikalardan ayıran farklılık iĢçi sınıfına yönelik kavramsallaĢtırmadan 

kaynaklanmaktadır. 

Toplumsal hareket sendikacılığı, sanayi sektöründe çalıĢan fabrika iĢçisine dayalı iĢçi 

tanımını reddetmektedir. Diğer sendikal anlayıĢlardan farklı olarak iĢçi tanımına ev kadınları, 

iĢsizler, enformel sektör çalıĢanları gibi toplumsal grupları da dâhil etmektedir (Akça, 2004: 

13). Böylece toplumsal hareket sendikacılığı, çalıĢan sınıfı gelir, eğitim seviyesi, istihdam, 

göçmen veya vatandaĢ olarak ayırmamakta ve formel iĢçiler dıĢında toplumun farklı 

kesimlerini de kapsamaktadır (http://archive.today/HPLWj). Bu yaklaĢım, hareketin, sınıf 

tanımına daha geniĢ bir anlam yüklemesi açısından, Marksist sendikacılık anlayıĢından 

ayrılmaktadır. Bu anlamda, toplumsal hareket sendikacılığı, iĢçi sınıfına yönelik klasik 

kavramsallaĢtırmanın ötesinde “yoksulluğu” merkeze alan bir sınıf bakıĢ açısına sahiptir. Bu 

anlayıĢa göre esas olan, bireylerin, üretim iliĢkilerinde  “bağımlı çalıĢma” kriterine göre 

aldıkları rol değil, elde etkileri gelir düzeyi ve hayat standardı açısından hangi toplumsal sınıfa 

dâhil olduklarıdır. ĠĢçi sınıfına yönelik bu kavramsallaĢtırma kuĢkusuz, toplumsal hareket 

sendikacılığının tüm toplumu örgütleme ve harekete geçirme idealiyle yakından ilgilidir. 

 

 

http://archive.today/HPLWj
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4.6. Sendika-Siyaset ĠliĢkileri 

 Pragmatik sendikalar için önemli olan sadece üyeleridir. Kapitalizme iliĢkin eleĢtirileri 

sınırlı ve geçicidir. Yeni siyasi partiler kurmak veya var olan rejimi sorgulamaktan çok siyasal 

sistem üzerinde eleĢtirel olmayan bir bakıĢ açısına sahiptirler (Robinson, 2000:113). Bu 

anlayıĢ, pragmatik sendikaların sadece dar anlamda iĢçi sorunlarıyla ilgilenmelerine ve siyasi 

partilerle yakın iliĢki içine girmemelerine yol açmaktadır (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2004: 106-

107). Bu nedenle pragmatik sendikalar için öncelikli olan mesleki ve ekonomik faaliyettir. 

Pragmatik sendikacılıkta siyaset, ekonomik faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek için bir araç 

olarak görülmektedir. GeniĢ anlamda siyaset yapan pragmatik sendikalar, siyasi partiler 

karĢısında daha “tarafsız” konumdadırlar. Ancak örgütsel çıkarları doğrultusunda partilerle 

doğrudan veya dolaylı iliĢki kurabilmektedirler (Mahiroğulları, 2004: 353). Bu nedenle 

pragmatik sendikalar, iĢçi çıkarlarının korunması açısından bazı adayları desteklemekten yana 

bir tutum takınabilmekte ve lobi yoluyla siyasal iktidarları etkileme çabasına 

girebilmektedirler (Koray, 1996: 117). Pragmatik sendikaların siyasetle iliĢkisi sadece 

üyelerini doğrudan ilgilendirdiğini düĢündükleri konularla sınırlıdır (Jackson, 1996: 157). 

 Reformist sendikalar, iĢletmelerle yapılan ücret pazarlığının yanı sıra hükümetlerle 

iĢçilerin çalıĢma ve hayat koĢullarının iyileĢtirilmesine yönelik görüĢmelerde de 

bulunabilmektedirler. Özellikle sosyal demokrat partilerin iktidarda olduğu dönemlerle bu 

görüĢmeler daha avantajlı hale gelmekte ve her iki tarafın da toplumsal reformlar üzerinde 

durması tarafların daha kolay uzlaĢabilmesine neden olmaktadır (Bartolomeo, 2006: 6). 

Reformist sendikalar hükümetlerin yanı sıra siyasi partiler aracılığıyla da siyasi faaliyetlerde 

bulunabilmektedirler. Sendikaların siyasi faaliyetleri parti kurmak veya dünya görüĢlerine 

yakın partileri desteklemek Ģeklinde olabilmektedir (Mahiroğulları, 2004: 353-354). Reformist 

sendikalar bu bağlamda dar anlamda siyaset yapmakta ve organik iliĢkiye varan bağımlı veya 

yarı bağımlı modeli benimsemektedirler. 

Hıristiyan sendikaların siyasi açıdan en önemli özelliği sosyalist akımlara karĢı ortaya 

çıkmıĢ olmasıdır. Hıristiyan sendikalar, iĢçilerin sosyalist partilere yönelmesine engel olmaya 

çalıĢmıĢ, kendilerine yakın gördükleri siyasi partilerle iĢbirliği yaparak iĢçileri de bu partileri 

desteklemeye yönlendirmiĢlerdir. Hükümet ve parlamento yoluyla çalıĢma hayatına ve 
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toplumsal sorunlara yönelik önlemlere önem vermiĢlerdir. Bu nedenle de kendilerine yakın 

siyasi partilerle iliĢkiler kurmuĢlardır (IĢıklı, 2005: 305). Bu bağlamda Hıristiyan sendikaların 

siyasetle olan iliĢkisi dar anlamda siyaset olarak değerlendirilmektedir. 

Anarko-sendikalizme göre sendikaların siyasal partilerden bağımsız olması 

gerekmektedir. Anarko-sendikalistler, sendikaların hem siyasi partiler aracılığıyla hem de 

baĢka mücadele araçlarıyla siyasal sisteme katılmaması gerektiğini savunmuĢlardır. 

Parlamenter faaliyetleri kariyerizm ve uzlaĢmacılık kaynağı olarak görmüĢlerdir (Uçkan, 

Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 105-106). Nitekim anarko-sendikalizmin temelini oluĢturan 

anarĢist ideolojiye göre devlete ve siyasi partilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Proudhon‟un da 

iddia ettiği gibi anarĢist toplumda kurumların ve siyasi partilerin yerini sendikalar alacaktır 

(Mahiroğulları, 2003: 363). 

Marksist sendikalar, hem sendikal hem de toplumsal konulardaki mücadeleyi 

birleĢtirerek, sosyalist bilince hizmet eden bir mücadele ortaya koymaktadırlar. Özellikle 

grevler, sosyalist bilincin okulları olarak görülmekte ve devlete ve sermayeye karĢı verilen 

siyasal mücadeleyle, iĢçilerin sınıf bilinci geliĢtirilmektedir. Marksist sendikalar bir “öncü 

partiye” ihtiyaç duymaktadırlar. Öncü partiyle arasındaki iliĢki, partiye bağlı cephe 

örgütlerinden biri olarak tam bağımlılık Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır (Pillay, 2008: 14). Söz 

konusu bağımlılık, Marksist sendikalarda gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilmektedir. 

Nitekim Sovyetler Birliği baĢta olmak üzere geçmiĢteki sosyalist ülkelerde sendikalar, 

komünist partiyle her konuda sıkı iĢbirliğine giren, rejimi ayakta tutmaya ve iktidarın 

politikalarını gerçekleĢtirmeye çalıĢan örgütler olarak görülmüĢtür. Bu nedenle sendikalar, 

devletle bütünleĢen komünist partilerle birlikte hareket etmiĢlerdir (Mahiroğulları, 2004: 359). 

Marksistlere göre, iĢçi sınıfının sendikal mücadelesini, grev, toplu pazarlık, ücretler, 

iĢçi sağlığı gibi konular oluĢtururken, toplumsal mücadeleyi ise iĢçi sınıfının, sosyalist 

toplumu kurmak için verdiği iktidarı ele geçirme hedefi oluĢturmaktadır. Kapitalist toplumda, 

iĢçi sınıfının çalıĢma hayatıyla ilgili ve sendikal hedeflerine ulaĢması mümkün olmadığından, 

Marksistler için temel hedef sosyalist bir toplumun oluĢturulmasıdır. Bu nedenle Marksist 

sendikalar, siyasal mücadeleye daha fazla önem vermiĢlerdir. Sendikal alanda verdikleri 

mücadeleyi ise kitleselleĢmek ve siyasal mücadelelerini güçlendirmek için bir araç olarak 
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görmüĢlerdir. 

Toplumsal hareket sendikaları seçim politikalarını yozlaĢmıĢ ve kendilerine karĢı 

olarak gördükleri için toplumsal eylemleri daha fazla önemsemektedirler (Robinson, 

2000:114). Ancak toplumsal eyleme daha fazla önem vermeleri, toplumsal hareket 

sendikalarının seçimleri görmezde gelmeleri anlamına da gelmemektedir. 

Toplumsal hareket sendikalarına göre seçimler, “elit kesim”in oyun alanı olmuĢtur. Bu 

kesimin ekonomik ve siyasal güçlerini sürdürmeleri, seçim zaferleriyle mümkündür. Bu 

nedenle seçimleri, çalıĢan insanların bu elitlere meydan okumasında bir araç olarak 

görmektedirler. Seçimlerde sağlanan baĢarılar ve ülke yönetiminde emek dostu insanların 

bulunması, yasaları iĢçilerin lehine değiĢtirebilmek açısından önem taĢımaktadır 

(http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf: 9-10). 

Toplumsal hareket sendikacılığında sendikalar, siyasi partilerden bağımsızdırlar. Kendi 

politikalarını kendi bakıĢ açılarıyla belirlemektedirler. Toplumsal güçlerle ittifak kursalar da 

uzun veya kısa süreli iliĢkilerini eĢit iliĢkiler temelinde gerçekleĢtirmektedirler (Akkaya, 2011: 

180). Nitekim toplumsal hareket sendikacılığının en güçlü örneklerinden bir olan COSATU; 

SACP ve ANC gibi örgütlerle kurduğu ittifakta, kuruluĢların birbirinden bağımsız olduğunu 

ve ortak amaçlar konusunda mücadele için bir araya geldiklerini vurgulamaktadır  

(http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=2051). Bu nedenle toplumsal hareket sendikalarının 

kurdukları ittifaklar bağımlılık yerine dayanıĢma esas alınarak oluĢturulmakta ve dar anlamda 

siyaset olarak değerlendirilmektedir. 

 

4.7. Etkinlik Alanları 

Pragmatik sendikalar, piyasa ekonomisine karĢı mücadeleden çok, adaletsiz ve düĢük 

ücretler ile “kötü” iĢverenlere odaklanmaktadırlar (Robinson, 2000: 113). Bu nedenle sadece 

üyelerinin çıkarlarını korumaya ve yeni çıkarlar elde etmeye yönelik çaba göstermektedirler 

(Ekin, 1989: 79). 

 

 

http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf
http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=2051
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Reformist sendikalar, pragmatik sendikalardan farklı olarak sadece kendi üyelerinin 

değil, tüm çalıĢanların sorunlarına odaklanmaktadır. Toplu pazarlığın yanı sıra çalıĢanların 

ekonomik ve toplumsal çıkarlarının korunması, sosyal refah ve gelir dağılımının 

adilleĢtirilmesi, reformist sendikaların mücadele alanlarını oluĢturmaktadır (Mahiroğuları, 

2013: 34). Bu nedenle reformist sendikalar, çalıĢanların hak ve çıkarlarını korumak için 

siyasal mücadeleye önem vermiĢ ve parlamentolarda iĢçilerin temsilcilerinin seçilmesi için 

çaba göstermiĢlerdir (Talas, 1979: 152). 

Hıristiyan sendikalar, üyelerinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal sorunlar karĢısında 

da varlıklarını hissettirebilmiĢlerdir. Özellikle sosyal güvenlik, sendika kurma hakkı, kadınlar 

ve gençler için koruyucu mevzuat, iĢyeri teftiĢi, sekiz saatlik çalıĢma günü ve adil ücret gibi 

sosyal politikaya iliĢkin çeĢitli konularda hükümetlere baskı yapmıĢlardır (IĢıklı, 2005: 324). 

AnarĢizmin fikir babası olarak kabul edilen Proudhon, kapitalist toplumda iĢçilerin 

ücretlerle ilgili mücadelelerinin iĢçilere daha çok zarar vereceği görüĢündedir. Proudhon, 

ücretlerin yükselmesiyle malların fiyatlarının da artacağından hareketle, bu mücadelenin 

iĢçilere herhangi bir çıkar sağlamayacağını savunmuĢtur. Proudhon ve diğer anarĢist 

düĢünürler ayrıca devlet ve otorite karĢıtı tutumlarından dolayı iĢçi sınıfının parlamenter 

alandaki mücadelesini de reddetmiĢledir (IĢıklı, 2003: 30). Bu nedenle anarĢistler iĢçi sınıfının 

kapitalist toplumda verdiği ekonomik ve siyasal mücadeleyi gereksiz bularak sadece anarĢist 

toplumun idealleri üzerine odaklanmıĢlardır. 

Marksist sendikacılıkta sendikal ve siyasal mücadele birbirini tamamlayan unsurlardır. 

Marx, sendikal mücadeleyi iĢçi sınıfının atmak zorunda olduğu ilk adım olarak kaçınılmaz ve 

gerekli görmüĢtür. Ancak sendikal mücadeleyi yeterli bulmayıp siyasal örgütlenmenin de 

önemini savunmuĢtur (IĢıklı, 2003: 35). Nitekim Marx, iĢçi sınıfının örgütlenmesinin 

baĢlangıçta ücretleri arttırmayı amaçladığını, ancak bu süreçte yaĢanan çatıĢmaların iĢçilerin 

sınıf bilincini arttırdığını ve siyasal bir mücadeleye dönüĢtüğünü söyleyerek ekonomik 

mücadeleyi de önemsediğini dile getirmiĢtir (Uçkan, Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 102). Lenin 

de sendikaların sadece ekonomik mücadele için yararlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

devrimci mücadelenin de çok önemli bir yardımcısı olduğunu ifade etmiĢtir (Lenin, 1992: 

118). Bu nedenle Marksist sendikalar iĢyerindeki ekonomik mücadeleleri siyasal mücadelenin 
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bir parçası olarak görmekte ve siyasal mücadeleyi daha ön planda tutmaktadırlar.  

Toplumsal hareket sendikacılığının mücadele alanı sadece iĢçi sınıfı örgütlenmesiyle 

sınırlı değildir. Farklı mücadele alanlarında, iĢçilerin yanı sıra toplumu da örgütleme ve 

harekete geçirmeye yönelik stratejilere de önem verilmektedir. Toplumsal hareket 

sendikacılığının etkinlik alanlarını kitlesel mücadele, seçimler, ittifaklar ve toplumun ideolojik 

olarak dönüĢümü oluĢturmaktadır (http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf: 7-

8). Bu nedenle toplumsal hareket sendikacılığı, iĢyerleriyle sınırlı bir mücadele yerine 

toplumsal sorunlara odaklanmaktadır. 

 

4.8. Toplu Pazarlık 

Pragmatik sendikaların toplumsal amaçlardan çok kendi üyelerinin ekonomik 

çıkarlarına önem vermesi, bu görüĢü benimseyen sendikaları, sadece iĢyeri düzeyiyle sınırlı 

kalan toplu pazarlık faaliyetlerinde etkin olmaya itmektedir. Bu nedenle iĢyeri düzeyinde 

yapılan toplu pazarlıklar daha geniĢ kapsamlı olmakta ve birçok konuyu içermektedir (Koray, 

1996: 96). 

Reformist sendikalar da üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliĢtirmek için toplu 

pazarlığın etkin bir biçimde kullanılmasını gerekli görmektedirler (Mahiroğulları, 2013: 34). 

Nitekim reformist sendikacılığın geliĢiminde önemli katlıları olan Webb‟ler de toplu pazarlığı, 

iĢçilerin çalıĢma ve hayat koĢullarını geliĢtirecek en önemli araç olarak görmüĢlerdir. Ayrıca 

iĢçilerin toplu pazarlıklar yoluyla, iĢverenlerin mümkün olduğu kadar az ücret ödeme 

tutumlarına karĢı koyabileceklerini söylemiĢlerdir (Uçkan, Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 104). 

Ancak reformist sendikalar pragmatik sendikalardan farklı olarak toplu pazarlığı, sadece 

iĢçilerin ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği için yeterli görmemektedirler.  Sendikalar iĢçi 

sınıfının kazanımlarının geliĢtirilmesi için siyasal mücadelenin de gerekli olduğu görüĢünü 

savunmaktadırlar. 

Hıristiyan sendikalar da amaçlarına ulaĢmak için iĢverenlerle yürütülen barıĢçı pazarlık 

ve uzlaĢma çabalarına büyük önem vermiĢlerdir (IĢıklı, 2005: 305). Taraflar arasındaki ortak 

çıkarların varlığını ve iĢbirliğini savunan Hıristiyan sendikalara göre toplu pazarlık, 

http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf
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uyuĢmazlıkları gidermenin ve çalıĢma hayatında barıĢı sağlamanın en önemli yoludur.  

Anarko-sendikalistler toplu pazarlığı bir uzlaĢma aracı olarak gördükleri için karĢı 

çıkmıĢ, ekonomik çıkarların yerine “endüstriyel militanlığı” esas almıĢlardır (Uçkan, 

Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 106). Buna göre; sendikalar, iĢverenlerle, toplu pazarlık baĢta 

olmak üzere her türlü uzlaĢma aracından uzak durmalı ve sadece genel grevlerle kapitalist 

sistemi ortadan kaldırma amacı gütmelidirler. 

Marksizm‟de siyasal eyleme öncelik verilmekle birlikte Marx, toplu pazarlıklar yoluyla 

iĢçilerin bazı kazanımlar sağlaması gerektiğini söylemiĢtir. Toplu pazarlık gibi iĢyerindeki 

ekonomik ve mesleki mücadelelerin, siyasal mücadelenin kaçınılmaz bir parçası olduğunu 

düĢünmüĢtür (IĢıklı, 2005: 398). Marksist anlayıĢa göre toplu pazarlık için verilen mücadeleler 

iĢçilere sendikal ve siyasal mücadelede deneyimler kazandıracak ve iĢçi sınıfının dinamizmini 

arttıracaktır. 

Toplumsal hareket sendikacılığı, sendikaların geleneksel rollerinden biri olan toplu 

pazarlık ile kolektif eylemi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sendikalar, toplu pazarlığın 

temelini oluĢturan fabrika temelli üretim politikaları ile toplumsal meseleleri bir bütün olarak 

gündemine almaktadırlar. Böylece sendikalar, siyasal mücadelenin yanı sıra toplu pazarlığı da 

önemli bir mücadele alanı olarak görmektedirler (Hirschsohn, 2007: 9). Toplumsal hareket 

sendikaları bu anlayıĢla, diğer sendikalara göre çok daha iyi toplu pazarlık Ģartları 

sağlayabilmekte ve iĢyerlerinde daha fazla iĢçiyi örgütleyebilmektedirler (Shiavone, 2006: 

77). 

 

4.9. Grev 

Pragmatik sendikalar, greve baĢvurmadan uzlaĢmacı bir anlayıĢla hareket etmekte ve 

grevi iĢçilerin hak ve çıkarlarının geliĢtirilmesine en son baĢvurulacak yöntem olarak 

görmektedirler. Sınıfsal bilince sahip diğer sendikal anlayıĢlar, iĢçilerin kazanımlar elde 

etmesinde grevi bir araç olarak kullanırken, pragmatik sendikalar çatıĢmadan uzak, iĢbirliğine 

dayalı sendikal anlayıĢla, taleplerini greve gerek kalmadan toplu pazarlıklarla gerçekleĢtirmeyi 

hedeflemektedirler. Bu nedenle pragmatik sendikalar, gerçekleĢtirdikleri etkin toplu 
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pazarlıklarla üyeleri için greve baĢvurmadan önemli kazanımlar sağlayabilmektedirler.  

Reformist sendikalara göre grev, toplu pazarlıkta olduğu gibi, “kapitalizmin 

sivriliklerini törpülemede yararı görülecek bir araç olarak düĢünülmektedir” (IĢıklı, 2003: 38). 

Bu nedenle sendikalar, toplu pazarlıklarla sonuç alamadıkları talepleri için çoğu zaman greve 

baĢvurmaktan çekinmemektedirler. Ancak reformist sendikalar, Marksist sendikalardan farklı 

olarak sınıflar arasındaki barıĢçı iliĢkilerin geliĢtirilmesine de önem vermektedirler. 

Hıristiyan sendikacılıkta grev, baĢvurulacak en son yöntem olarak görülmektedir. 

Genel grev ve siyasi grev ise kabul edilmemektedir. Ancak bunun ilk istisnası 1944 yılında 

Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında sosyalist CGT ile birlikte Nazi iĢgaline karĢı yapılan grevlerdir 

(IĢıklı, 2005: 300). Hıristiyan sendikalar bu dönem faĢizm tehdidine karĢı genel greve gitseler 

de, daha sonraki yıllarda grev karĢıtı tutumlarına devam etmiĢlerdir.  

Anarko-sendikalizmde kapitalizmin ortadan kaldırılması için en etkili ve tek araç genel 

grevdir (IĢıklı, 2005: 342).  Genel grevin sınıf mücadelesinin en önemli aracı olarak 

görülmesinde ise anarĢizmin kurucularından Georges Sorel‟in fikirleri etkili olmuĢtur (Uçkan, 

Kağnıcıoğlu ve Çelik, 2013: 106).  

Marksist sendikalar grevi, iĢçilerin sosyalist devrimi gerçekleĢtirmek için baĢvuracağı 

en güçlü mücadele araçlarından biri olarak değerlendirmekte (Mahiroğulları, 2013: 32) ve 

grevi diğer iktisadi eylemler gibi siyasal bir eylem olarak görmektedirler. Marksist 

sendikacılara göre grevler, iĢçi sınıfının kapitalizme karĢı verdiği iktidar mücadelesinde sınıf 

bilincini arttıracak, iĢçileri harekete geçirecek en etkili araçtır. 

Toplumsal hareket sendikacılığı da Marksist sendikacılığa benzer bir biçimde 

çalıĢanların hak ve çıkarlarının korunması ve geliĢtirilmesi konusunda iĢverenlerle 

iĢbirliğinden uzak, mücadeleci bir sendikal anlayıĢı benimsemektedir. Bu nedenle grevler 

sendikal mücadelede önemli bir yer tutmakta ve birçok hakkın elde edilmesinde önemli bir 

araç olarak görülmektedir. Ayrıca diğer sendikal anlayıĢlardan farklı olarak toplumsal hareket 

sendikacılığı, grevleri sadece iĢyerleriyle ilgili bir gündem olarak görmemekte, tüm mücadele 

alanlarında olduğu gibi grevlerde de toplumsal güçlerle iĢbirliği anlayıĢını baĢarılı bir biçimde 

uygulamaktadır. Bu nedenle toplumun geniĢ kesimlerini harekete geçirebilecek genel grevler 
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toplumsal hareket sendikacılığında önemli bir yer tutmaktadır. Böylece grevler iĢyeriyle sınırlı 

kalmamakta, diğer toplumsal kesimlerin de grevlere destek vermesi sağlanarak, grevler birçok 

sendika tarafından büyük ulusal kampanyalara dönüĢtürülebilmektedir.   

Örneğin toplumsal hareket sendikacılığının en önemli örneklerinden biri olan 

COSATU, 1994 yılından bu yana birçok kez genel grev çağrısı yapmıĢtır. Toplu iĢten 

çıkarmalar, iĢ yasalarının yeniden düzenlenmesi ve özellikle grev hakkının teminat altına 

alınması için genel grevlerin etkili olacağını düĢünmüĢtür. Böylece geniĢ kitleleri harekete 

geçirerek hem iĢverenlere karĢı etkili bir mücadele yürütmeyi hem de hükümet politikalarını 

etkilemeyi hedeflemiĢtir (Naidoo, 2001: 1).  

 

4.10. Örgüt Yapısı 

Pragmatik sendikaların temel hedefini üyelerinin çalıĢma koĢullarının iyileĢtirmesi 

oluĢturmakta bu nedenle örgüt yapıları iĢyeri düzeyiyle sınırlı kalmaktadır (Tokol, 2013: 24). 

ĠĢyeri düzeyinde örgütlenen pragmatik sendikalar, diğer sendikalara göre daha az iĢçiyi temsil 

etmekte ve iĢyeriyle sınırlı faaliyetlere yönelmektedirler. 

Reformist sendikalar ise iĢkolu düzeyinde örgütlenmeyi tercih etmekte, böylece hem 

vasıflı hem de vasıfsız iĢçileri örgütleyerek toplumsal etkilerini arttırmaya çalıĢmaktadırlar. 

Hem toplu pazarlık hem de siyasal faaliyete önem veren reformist sendikalar için bu 

örgütlenme modeli, sendikaların, faaliyetlerini daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirmelerine 

fırsat sağlamaktadır. 

Hıristiyan sendikaların örgüt yapısıyla ilgili kuramlar yetersiz olmakla birlikte, 

sendikalar genellikle taban örgütlenme modeli olarak iĢkolu sendikalarını, üst örgütlenme 

modeli olarak ise konfederasyon Ģeklinde örgütlenmeyi tercih etmiĢlerdir. 

Anarko-sendikalizmde örgütsel yapı da anarĢizmin bireyci ve otorite karĢıtı anlayıĢına 

paralel olarak diğer sendikalardan farklılık göstermektedir. Anarko-sendikalistler yöneticileri, 

kurulları ve kurallar olmayan bireysel kararlarla yönetilen bir örgüt yapısını savunmuĢ ve bu 

görüĢü benimseyen bazı sendikalarda bu modeli hayata geçirebilmiĢlerdir (IĢıklı, 2005: 341). 

AnarĢist sendikalarda yöneticilerden oluĢan hiyerarĢik yapıların yerine, gönüllülerden oluĢan 
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ve daimi olmayan temsilciler komitesi bulunmaktadır. ĠĢverenlerle yapılacak görüĢmeler bu 

komiteler aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca anarĢist sendikalar, diğer sendikalardan 

farklı olarak iĢkolu veya mesleki ayrıma dayalı örgütlenme modelini reddederek tüm iĢçilerin 

aynı sendikaya bağlı olduğu, genel sendikalara dayalı bir örgütlenme modelini savunmuĢlardır 

(Meyers, 1998: 4). 

Marksist sendikacılığın hangi esaslara göre örgütleneceği ve nasıl yönetileceği gibi 

örgütsel yapıyla ilgili kuramlar büyük ölçüde Lenin tarafından Sovyetler Birliği pratiği içinde 

ĢekillenmiĢtir. Lenin,  sendikaların sadece kendileriyle aynı görüĢü paylaĢan iĢçileri 

örgütlemesine karĢı çıkmıĢtır. Bu nedenle sendikaların iĢverenlere ve hükümetlere karĢı 

mücadele edebilmesi için tüm iĢçileri kapsaması gerektiğini belirtmiĢtir (Lenin, 1992: 116). 

Hem Marx‟ın hem de Lenin‟in ifadelerinde sendikaların olabildiğince fazla iĢçiyi kapsayan 

güçlü örgütler olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle Marksist sendikalar örgütlenme 

modeli olarak sendikaların, iĢyeri ve meslek sendikalarına göre daha kitlesel örgütler 

olmalarına olanak tanıyan iĢkolu sendikacılığını tercih etmiĢlerdir.  

Toplumsal hareket sendikalarının en önemli özelliği, üyelerin sendikaya bağlılığını 

sağlamak ve üyelerde sahiplenme duygusunu oluĢturmak için üyelerin karar alma süreçlerine 

katılımını sağlamaktır. Üyelerin, katılım mekanizmasındaki etkinliği ise sendikaların 

merkeziyetçi yapıdan uzaklaĢmalarına neden olmaktadır (Robinson, 2000: 114). Sendikalarda 

karar alma mekanizmaları yönetim kurulları gibi bürokratik yapılarla değil; üyelerin aktif 

katılımıyla gerçekleĢmekte; sendika Ģubeleri, genel merkezlerden özerk hareket edip, kendi 

eylem planlarını kendileri belirleyebilmektedirler (Ince, 2007: 25). 

Toplumsal hareket sendikacılığı, hiyerarĢik, otoriter ve teknokratik bir yapıyı 

reddederek, örgütsel düzeyde yatay iliĢkileri desteklemektedir. Bu nedenle sendikalar, 

sendikal yapı içindeki demokratik uygulamalara önem vermektedirler. Toplumsal hareket 

sendikacılığında, sendika demokrasisi doğrudan katılımın sağlandığı tartıĢma forumlarıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. ĠĢyeri temsilcileri ise iĢyerindeki iĢçiler tarafından gizli oyla seçilmekte 

ve sendikaların karar verme mekanizmalarına doğrudan katılımları sağlanmaktadır (Akça, 

2004, 14-15). Sendikalar, üyeleri tarafından yapılan demokratik kontrol esasına dayanmakta 

ve dıĢsal kontrolü reddetmektedirler (Scipes, 1992a: 133).  
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 Toplumsal hareket sendikacılığındaki katılım mekanizmasının etkinliği üst düzey 

örgütler için de geçerlidir. Üst düzey örgütler, daha hiyerarĢik yapılar olmalarına rağmen, üye 

örgütlerin en alt düzeyine kadar katılımı sağlayan bölgesel çaplı alt birimlere ayrılmıĢlardır 

(Scipes, 1992a: 139). Brezilya‟da CUT, aynı göreve iki dönemden fazla süreyle seçilmeyi 

kabul etmemektedir. Afrika‟daki COSATU, tam zamanlı iĢyeri temsilciliği yapan amatör bir 

merkezi yönetime sahip olup, sadece genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı profesyonel 

sendikacılık yapmaktadır. Güney Kore‟de ise Kore Sendikalar Federasyonu (Federation of 

Korean Trade Unions-FKTU)‟nun merkezi yöneticileri, en düĢük iĢçi ücreti kadar maaĢ 

almaktadır (Akkaya, 2011: 181).  

Toplumsal hareket sendikalarında, sendikalar, etkinliklerini sürdürebilmek için 

niceliksel geliĢimin yanında niteliksel geliĢime de önem verilmektedir. Niteliksel geliĢimin 

sağlanmasında ise en etkili aracın, etkili kitle liderlerine sahip olmak olduğunu 

düĢünmektedirler (http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf: 9). Nitekim 

sendikal hareketin örgütlenmede stratejilerinde sağlayacağı baĢarılar, küreselleĢmenin çalıĢma 

iliĢkilerinde yarattığı değiĢimle mücadele edecek ve emeği temsil edebilecek yetkinliğe sahip 

liderlere sahip olmasına bağlıdır (Selamoğlu, 2004: 47). 

Toplumsal hareket sendikalarında, örgütlenmede iĢyeri veya iĢkolu esasına dayanan 

keskin bir ayrım yapılmamıĢtır. Sendikalar bir veya daha fazla iĢkolunu veya belli iĢyerlerini 

örgütleyebilmektedirler. Sendikalar üst düzeyde aynı iĢkolunda çalıĢan iĢçileri bir araya 

getiren dikey olarak örgütlenme modeline sahip federasyon olarak faaliyet gösterdikleri gibi 

farklı iĢkollarındaki sendikaları bir araya getirerek “yatay” örgütlenme modeline de sahip 

olabilmekte ve coğrafi esasa göre de örgütlenebilmektedirler (Scipes, 1992a: 137). Toplumsal 

hareket sendikacılığı bu anlayıĢla, iĢyeri, iĢkolu ve meslek gibi bölünmeleri aĢan, bütünsel bir 

örgütlenme modeli yaratmakta ve böylece iĢçilerin bir kısmını ilgilendiren eylem ve talepleri 

daha geniĢ bir iĢçi kitlesine yayabilmektedir 

(http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html). Toplumsal hareket sendikacılığında, 

diğer sendikalardan farklı olarak üyeler “standart” iĢçilerle de sınırlı kalmamaktadır. 

Sendikalar fabrikalarda ve hizmet sektöründe çalıĢanların dıĢında, evde çalıĢan kadınları, taksi 

Ģoförlerini ve çiftçileri de örgütlemektedir (Doğruer, 2004). 

http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part4.pdf
http://www.sendika.org/brosur/yeni_sendika6.html
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4.11. Etkili Olduğu Ülkeler 

 Pragmatik sendikacılık, ABD‟de ortaya çıkmıĢ ve ABD sendikal hareketinin temel 

ideolojisi haline gelmiĢtir. Özellikle 1886 yılında Samuel Gompers öncülüğünde kurulan AFL,  

Amerikan sendikacılığında bu anlayıĢın güçlenmesinde etkili olmuĢtur (Aydoğanoğlu, 2011: 

49). Ayrıca Kanada ve diğer Kuzey Amerika ülkeleri de pragmatik sendikacılığın güçlü 

olduğu ülkeler arasındadır (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2010: 106). 

 Reformist sendikacılık Batı Avrupa ülkelerinde etkili olmuĢtur. Bu ülkelerde reformist 

sendikalar sosyal demokrat görüĢlü partilerle iĢbirliğine girerek güçlü iĢçi hareketleri 

oluĢturmuĢlardır (Koray, 1996: 95). Reformist sendikacılık en güçlü etkisini ise Ġngiltere‟de 

göstermiĢtir. Sendikaların desteğiyle kurulan ĠĢçi Partisi, Ġngiltere‟nin en güçlü partilerinden 

biri haline gelerek reformist sendikaların siyasal alandaki önemli bir temsilcisi olmuĢtur. 

Reformist sendikacılık ayrıca Almanya ve Ġsveç sendikacılığı üzerinde de önemli etkiler 

yaratmıĢtır. 

 Hıristiyan sendikacılık Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Ġtalya, Ġsveç, Ġsviçre, 

Rusya, Kanada ve bazı Latin Amerika ülkelerinde etkili olmuĢtur  (Tokol, 2013: 24).   

Hıristiyan sendikacılık aynı zamanda Tunus, Fas, Cezayir gibi bazı Ġslam ülkelerinde de etkili 

olmuĢtur (IĢıklı, 2005: 294). Bu ülkelerde de sendikalar, tıpkı Hıristiyan sendikacılık da 

olduğu gibi sendikal mücadeleyi dini temellere dayandırarak, Hıristiyan sendikalarla benzer 

ideolojik zemine sahip olmuĢlardır. 

 Anarko- sendializmin en önemli etkisi Fransa ve Ġspanya sendikacılık hareketi üzerinde 

olmuĢ, iç çeliĢkileri nedeniyle sendikalar tarafından benimsenmemiĢtir (Tokol, 2013: 22-23).  

Anarko-sendikalizm Ġspanya‟da özellikle 1930‟lu yılların baĢında etkili olmuĢtur. AnarĢistler 

Ġspanya‟daki faĢist diktatörlüğe karĢı mücadele ederek önemli kazanımlar sağlamıĢlardır. 

Ancak anarĢist örgütler arasındaki görüĢ ayrılıkları ve Marksistlerle olan mücadele, hareketin 

bir süre sonra etkisini kaybetmesine yol açmıĢtır (Uğur, 2010: 148-149).  Fransa‟da ise 1892 

yılında kurulan Emek Borsaları Federasyonu (Federation of Labour Exchanges-FBT), anarko-

sendikalizmin güçlenmesinde etkili olmuĢtur (Özkiraz ve Talu, 2008: 114). Anarko-

sendikalizm, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde CGT ve FBT tarafından benimsense de bir süre sonra 

ütopik bulunduğu için bu görüĢten uzaklaĢılmıĢtır. Anarko-sendikalistler bu örgütlerden 
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tavsiye edilerek söz konusu sendikalarda Marksizm etkili olmaya baĢlamıĢtır (Mahiroğulları, 

2013: 33-34). Fransa‟da anarko-sendikalizmin geliĢmesinde Proudhon‟un görüĢleri etkili 

olurken, Ġspanya‟da ise Bakunin‟in düĢüncelerinin etkisi görülmektedir (IĢıklı, 2005: 355).  

Marksist sendikacılığın, Fransa, Ġtalya ve sosyalist ülkelerdeki sendikalar üzerinde 

etkisi daha fazla olmuĢtur. Ayrıca Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerindeki sendikal 

hareket üzerinde de önemli etkiler yaratmıĢtır (Tokol, 2013: 23). Özellikle Fransa‟da CGIL ve 

Ġtalya‟da CGT, Marksizm‟i benimseyen en güçlü konfederasyonlar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Koray, 1996: 94-95). Marksist sendikacılık, sosyalist ülkelerde de hâkim 

sendikacılık anlayıĢı olarak uzun süre varlığını sürdürmüĢtür. Ancak bu ülkelerdeki, 

sendikaları ekonomik ve siyasal sistemle uyumlu örgütler haline getirme çabaları, Marksist 

sendikaların sosyalist sistemlerdeki etkinliklerinin azalmasına neden olmuĢtur. 

 Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore toplumsal hareket sendikacılığının 

en güçlü olduğu ülkeler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu ülkeler dıĢında Hindistan, Arjantin, 

Ekvador, Bolivya, Hindistan ve Kolombiya gibi üçüncü dünya ülkelerinde de toplumsal 

hareket sendikacılığının örnekleri görülmektedir. Arjantin ĠĢçi Kongresi (Congreso de los 

Trabarojedes-CTA), Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (El Conferacion de 

Nacionalidades Indıgenas del Ecuador-CONAIE), Bolivya ĠĢçi Merkezi (Cental Obrera 

Boliviana-COB), Hindistan‟daki Serbest ÇalıĢan Kadınlar Örgütü (Self Employed Women‟s 

Association-SEWA) ve Kolombiya‟da bulunan Emcali Yerel Hizmet ĠĢçileri Sendikası 

(Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali-SINTRAEMCALI) 

toplumsal hareket sendikacılığının dünya üzerindeki güçlü örneklerini oluĢturmaktadır. Ayrıca 

Fransa, Ġtalya, Ġsveç gibi geliĢmiĢ ülkelerde bazı sendikaların faaliyetleri toplumsal hareket 

sendikacılığı bağlamında değerlendirilmektedir. Örneğin Ġtalya‟da CGIL, Fransa‟da CGT ve 

Ġsveç‟te Handels toplumsal hareket sendikacılığının geliĢmiĢ ülkelerdeki örneklerini 

oluĢturmaktadır. Ġngiltere‟de bulunan TUC‟ de son yıllarda toplumsal güçlerle ittifaklar 

kurmaya baĢlaması dolayısıyla, bazı yazarlar tarafından toplumsal hareket sendikacılığı 

bağlamında değerlendirilmektedir. 
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Toplumsal hareket sendikacılığının teorik temellerinin ortaya konulmaya çalıĢıldığı bu 

bölümde, hareketin diğer sendikal anlayıĢlara göre önemli ölçüde farklılıklar taĢıdığını 

söylemek mümkündür. Toplumsal hareket sendikacılığı ile ilgili teorik çerçevenin yanı sıra, 

toplumsal hareket sendikacılığı deneyimlerinin ele alınması da hareketin ortaya çıktığı 

koĢulların ve mücadele anlayıĢının daha somut bir biçimde anlaĢılabilmesi açısından önem 

taĢımaktadır. Bu nedenle çalıĢmanın ikinci bölümünde toplumsal hareket sendikacılığının 

etkili olduğu ülke örnekleri incelenecektir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞININ ETKĠLĠ OLDUĞU 

ÜLKE ÖRNEKLERĠ 

 

 

Toplumsal hareket sendikacılığı, geliĢimi için uygun sosyo-ekonomik koĢullar sunan 

Güney Afrika ve Latin Amerika ülkeleri baĢta olmak üzere üçüncü dünya ülkeleri olarak 

adlandırılan ve benzer geliĢmiĢlik düzeyine sahip ülkelerde ortaya çıkmıĢtır. Ancak hareketin 

giderek daha evrensel bir nitelik taĢımaya baĢlaması üçüncü dünyanın yanı sıra bazı geliĢmiĢ 

ülkelerde de etkili olmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda çalıĢmada ilk olarak toplumsal 

hareket sendikacılığının ortaya çıktığı ülkelerdeki etkileri incelemeye çalıĢılmıĢtır. Ġkinci 

olarak ise toplumsal hareket sendikacılığının, farklı sosyo-ekonomik özellikler gösteren ve 

sendikacılık hareketinin de farklı geleneklere sahip olduğu ülkelerdeki örnekleri ele alınarak 

hareketin evrensel niteliği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1. TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞININ MERKEZĠ OLAN 

ÜLKELER 

Toplumsal hareket sendikacılığı ortaya çıktığı ve sendikal hareket üzerinde önemli 

etkiler yarattığı ülkeler Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore‟den oluĢmaktadır. 

Söz konusu ülkeler ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan önemli benzerlikler göstermektedir. 

Gerek geçmiĢte bu ülkeler üzerinde kurulan emperyalist baskılar ve otoriter yönetim biçimleri 

gerekse küreselleĢme ve neoliberalizmin yoksulluk baĢta olmak üzere beraberinde getirdiği 

toplumsal sorunlar toplumsal hareket sendikacılığının geliĢmesi için uygun koĢullar 

yaratmıĢtır. Ayrıca bu ülkelerde sendikal mücadelenin antiemperyalizm, ayrımcılık ve 
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yoksulluk mücadelesiyle iç içe geçmesi sendikal hareketin de benzer özellikler taĢımasına 

neden olmuĢtur. Bu nedenle söz konusu ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları, sendikal 

hareketleri ve toplumsal hareket sendikacılığı örnekleri incelenerek toplumsal hareket 

sendikacılığının ortaya çıkmasına ve geliĢmesine zemin hazırlayan koĢullar ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır. 

 

1.1. Güney Afrika 

1.1.1. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Güney Afrika, federal sistemle yönetilen bir ülke olup, dokuz eyaletten oluĢmaktadır. 

Ülkenin üç tane baĢkenti bulunmaktadır.  Yürütme baĢkenti Pretoria, yasama baĢkenti Cape 

Town ve yargı baĢkenti ise Bloemfontein‟dir. Güney Afrika 54,8 milyon nüfusa sahiptir 

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF0DFD4106D05E177FEC 

91E1). Ayrıca BirleĢmiĢ Milletler, ILO ve IMF baĢta olmak üzere birçok uluslararası kuruluĢa 

üyeliği bulunmaktadır. Güney Afrika‟nın etnik yapısı dört farklı gruptan oluĢmaktadır. Bunlar 

Afrika‟nın yerlileri, 17. yüzyıldan itibaren Hollanda, Fransa, Ġngiltere ve Almanya‟dan 

Afrika‟ya gelmeye baĢlayan beyazlar, yerlilerin soyundan gelen karıĢık ırklı insanlar ve 19. 

yüzyılda tarımda çalıĢtırılmak üzere Endonezya, Hindistan ve Malezya‟dan getirilen 

Asyalılardır. Güney Afrika‟nın on bir tane resmi dili bulunmaktadır. Bunlardan dokuzu Güney 

Afrikalıların ilk dilleri olan Bantu dilleridir. Önceden resmi dil olan Afrikaanca ve Ġngilizce de 

önemini korumaktadır (Ekici, 2003: 49-50). 

Güney Afrika maden açısından dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahiptir. Ayrıca 

bitki örtüsünü çeĢitliliği açısından da dünya da üçüncü sırada yer almaktadır. Madencilik 

Güney Afrika‟nın en önemli sektörlerden biri olup; özellikle altın madenciliği ülke 

ekonomisinde geçmiĢten buyana önemli bir yer tutmuĢtur. Madenciliğin yanı sıra ülkede gıda, 

tekstil, kâğıt, metal, kimya, elektronik ve otomotiv gibi sanayi dalları da geliĢmiĢtir 

(http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF0DFD4106D05E177FE 

C91E1).  

 

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF0DFD4106D05E177FEC%2091E1
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF0DFD4106D05E177FEC%2091E1
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF0DFD4106D05E177FE%20C91E1
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF0DFD4106D05E177FE%20C91E1
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Güney Afrika‟nın en önemli eyaleti Gauteng olup, burası ülkenin sanayi, ticaret ve 

madencilik merkezidir. Eyaletin GSYĠH içindeki payı %40‟tır. Ülke ekonomisindeki ikinci 

önemli bölge ise tarım, turizm ve ağır sanayiye dayalı ekonomik yapısıyla ön plana çıkan 

Durban‟dır. Üçüncü olarak ise Western Cape, maden kaynakları ve sanayi açısından daha 

sınırlı olsa da tarım ve turizm açısından önemli bir merkezdir (Gülkaya, 2011: 59). 

Tarihsel açıdan bakıldığında Güney Afrika 17. yüzyıla kadar San, Khoikhi ve Bantu 

halklarının bağımsız olarak yaĢadıkları bir ülkeyken, 1800‟lü yıllarda beyazların Cape‟ye 

gelmeleriyle koloni haline getirilmiĢtir (Tuncer, 1997: 54). Ülkeye egemen olan güçlerin 

ekonomik ve siyasal alanda uyguladığı baskıcı politikalar, Güney Afrika yerlilerinin 

yüzyıllarca ayrımcı politikalarla karĢı karĢıya kalmasına neden olmuĢtur. Bu nedenle Güney 

Afrika‟da ırk ayrımcılığı 17. yüzyıla kadar dayanmaktadır.  

Güney Afrika‟da ilk ırksal çatıĢmalar Hollandalıların Güney Afrika‟ya gelip bir koloni 

toplumu oluĢturmasıyla baĢlamıĢtır. Hollandalılardan sonra Fransız, Alman ve Ġngilizler de 

ülkeye gelerek koloniler oluĢturmuĢlardır. Böylece hem farklı ülkelerden gelen koloniler hem 

de beyazlarla siyahlar arasındaki ayrım belirginleĢmiĢtir (Ekici, 2003: 52).  

Ġngilizlerin 1820 yılında Güney Afrika‟ya gelip ülkenin iç kısımlarına doğru ilerlemesi, 

siyahlar ve beyazlar arasında savaĢlar çıkmasına neden olmuĢtur. Ġngilizler, toprakların büyük 

bir kısmını ele geçirmiĢtir. Topraksız kalan siyah köylüler ise beyazlar için çalıĢmak zorunda 

kalan kölelere dönüĢtürülmüĢtür (Tuncer, 1997: 62-63). Ġngilizlerin Güney Afrika‟daki 

egemenliği, Güney Afrika Birliği‟nin kurulmasıyla sonuçlanmıĢtır. Güney Afrika Birliği, 

Britanya Ġmparatorluğu‟na bağlı olmakla birlikte kendini yöneten bir devlet olarak 1910 

yılında kurulmuĢtur. 

Ancak Ġngilizlerin ülkedeki egemenliği Hollanda kökenli Afrikanerler‟le Ġngilizler 

arasında gerilimlere neden olmuĢtur. Bunun sonucunda Afrikanerler‟le Ġngilizlerin eĢit düzeye 

getirilmesi ve Afrikanerler‟in kendi kültür ve geleneklerini geliĢtirilmesine yönelik kararlar 

alınmıĢtır. 1925 yılında ise Afrikaans dili resmi dil olarak tanınmıĢ ve 1926 yılında Güney 

Afrika bağımsız bir devlet haline gelmiĢtir. 1933 yılında kurulan Ulusal Parti (National Party-

NP) ise Afrikanerler ve Ġngilizleri bir araya getirmiĢtir. Ancak daha sonra partideki Ġngiliz 

egemenliği sona ermiĢ ve NP, Afrikaner milliyetçiliğini savunan güçlü bir parti haline 
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gelmiĢtir (Tuncer, 1997: 95-96). 

19. yüzyılda altın ve gümüĢ madenlerinin bulunması, Güney Afrika‟daki ırk 

ayrımcılığını daha da keskinleĢtirmiĢtir. Madenciliğin ve sanayinin geliĢmesiyle Afrikalı 

iĢçiler ücret ve çalıĢma Ģartları açısından ayrımcı yasalara ve uygulamalara tabi tutulmuĢlardır 

(Ekici, 2003: 52). 20. yüzyılın baĢlarında çıkarılan baĢta Toprak Yasası, Yerliler Yasası, Yerli 

Temsil Yasası ve Endüstriyel UzlaĢma Yasası (Industrial Conciliation Act) olmak üzere 

çıkarılan birçok yasayla ülkedeki ırk ayrımcılığı yasal bir zemine oturtulmuĢtur. Böylece ırk 

ayrımcılığını meĢrulaĢtıran bu yasalar,  apartheid rejiminin de temellerini oluĢturmuĢtur. 

1913 yılında kabul edilen Toprak Yasası‟yla siyahların kendilerine ayrılan topraklar 

dıĢında toprak almaları yasaklanmıĢtır. Siyahlara ayrılan topraklar ise tüm ülke topraklarının 

yüzde onundan daha azını oluĢturmuĢtur (Tuncer, 1997: 83). Bu yasayı 1923 yılında kentsel 

toprakları ırk ayrımına tabi tutun Yerliler Yasası, 1936 yılında ise siyahların oy hakkını 

tamamen ortadan kaldıran Yerli Temsil Yasası izlemiĢtir (Tören, 2014: 99). 

1924 yılında yürürlüğe giren Endüstriyel UzlaĢma Yasası‟yla birlikte siyahî Afrikalı 

iĢçiler yasal olarak “iĢçi” tanımından çıkarılmıĢlardır. Bu durum Afrikalı iĢçilerin iĢ 

yasalarının getirdiği haklardan faydalanamamalarına neden olmuĢtur. Örneğin, Beyaz iĢçiler, 

iĢçi ve iĢveren temsilcilerinin yer aldığı Endüstri Konseyi aracılığıyla ücretler ve çalıĢma 

Ģartları ile ilgili konularda toplu pazarlık hakkına sahipken, Afrikalı iĢçiler örgütlenme, 

temsiliyet, toplu pazarlık ve grev haklarından yoksun bırakılmıĢtır. Ayrıca ücretler açısında da 

Afrikalı iĢçilerle beyaz iĢçiler arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıĢtır (Bezuidenhout, 

2000: 5).  

Ayrımcı uygulamaların giderek artması ve bir devlet politikası haline gelmesi, 

yerlilerin tepkisinin artmasına ve bunun sonucunda çeĢitli ayaklanmaların ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur. 1912 yılında ANC‟nin kurulmasıyla bu tepkiler örgütlü bir zemine 

kavuĢmuĢtur. ANC, kısa sürede kitleselleĢerek siyahların mücadelesinde öncü bir rol 

üstlenmiĢ ve Güney Afrika‟da ırk ayrımcılığına karĢı mücadelenin sembolü haline gelmiĢtir. 
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ANC, renge dayalı ayrımcılığın kaldırılması ve siyahlara parlamentoda temsil ve oy 

hakkı verilmesi amacıyla kurulmuĢtur (Ekici, 2001: 48).  Örgüt, ırk ayrımcılığına karĢı 

mücadeleyi, demokratik bir toplumun yaratılmasını ve yoksulluğun ortadan kaldırılarak Güney 

Afrikalıların yaĢam kalitesini yükseltmeyi temel hedefleri olarak kabul etmiĢtir. Bu hedeflere 

ulaĢmak içinse milli demokratik devrimi benimsemiĢtir 

(http://www.anc.org.za/show.php?id=172). Ancak ANC kurulduğu yıllarda hükümetin 

baskıları nedeniyle etkin bir mücadele yürütememiĢ ve ayrımcı yasaların yürürlüğe girmesini 

engelleyememiĢtir. 

Güney Afrika‟da ırk ayrımcılığına dayanan Apartheid yönetimi, 1948 yılında NP‟den 

Daniel François Malan‟ın iktidara gelmesiyle baĢlamıĢtır. Bu dönemde, ülkede uygulanan 

ayrımcı politikalar daha da katılaĢtırılarak ayrımcılığı güçlendiren birçok yasa yürürlüğe 

girmiĢtir. Ayrımcılık eğitim, sağlık, iĢyerleri, yerleĢim bölgeleri ve kilise gibi toplumsal 

hayatın her alanında uygulanmıĢtır. 

Apartheid‟ın ortaya çıkmasında NP‟nin yanı sıra Hollanda Reformist Kilisesi de 

önemli bir rol oynamıĢtır. Kilise Apartheid‟ın günah olmayıp Tanrı‟nın yasalarıyla uyum 

içinde olduğunu ileri sürerek, Afrikaner halkına bu kutsal görevi yerine getirme çağrısında 

bulunmuĢtur. Kilisenin bu tutumu, dinlerine son derece bağlı Afrikaner halkı arasında 

Apartheid‟ın yerleĢip hızlanmasını daha da kolaylaĢtırmıĢtır (Tuncer, 1997: 87).  

Bu dönemde farklı ırkların evliliklerini yasaklayan, siyahî iĢçileri resmi çalıĢma 

sisteminden dıĢlayan, Ģehirlerin dıĢında yapılan insanlık dıĢı Ģartlardaki kulübelerde yaĢamaya 

zorlayan, kalifiye iĢlerde çalıĢmalarını yasaklayan ve paso taĢımayan siyahların 

tutuklanmalarını öngören birçok yasa çıkartılmıĢtır (Tören, 2009: 594). Afrikalılar Ģehirlerden 

tasviye edilerek, Ģehirlere olan göç ve yerleĢim sıkı bir biçimde kontrol edilmiĢtir (Silver, 

2009: 40). Güney Afrika‟da 1950‟li yıllar Apartheid yasaları olarak adlandırılan birçok 

yasanın yürürlüğe sokulup katı bir biçimde uygulandığı yıllar olmuĢtur. 

1950 yılında çıkarılan Komünizmi Bastırma Yasası (Suppression of Communism Act) 

ile SACP, ırk ayrımcılığına karĢı verdiği mücadeleden dolayı yasa dıĢı ilan edilmiĢtir. Bunun 

sonucunda SACP‟ın yanı sıra çok sayıda ANC üyesi de tutuklanmıĢtır. Aynı yıl çıkarılan 

Nüfus Kayıt Yasası (Population Registration Act) ile Güney Afrika‟da yaĢayan nüfus yerli, 

http://www.anc.org.za/show.php?id=172
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Avrupalı, melez ve Hint olmak üzere dört kategoriye ayrılmıĢtır. Yine 1950 yılında çıkarılan 

Grup Alanları Yasası (Group Areas Act) ile de farklı ırklara mensup kiĢiler farklı yerleĢim 

birimlerinde yaĢamaya zorlanmıĢtır. Bunun sonucunda siyah nüfus baĢta olmak üzere birçok 

insan zorunlu göçe tabi tutulmuĢ ve siyah nüfusun yaĢadığı yerlerde iĢsizlik ve yoksulluk 

büyük boyutlara ulaĢmıĢtır (Tören, 2014: 120). 

1950‟li yıllarda Apartheid yönetimine karĢı ilk örgütlü tepkiler de ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. ANC bu dönemde de, Nelson Mandela öncülüğünde Apartheid karĢıtı 

mücadelenin örgütleyicisi olmuĢtur. 1950‟li yıllardan önce eĢit haklar talebiyle demokratik bir 

mücadele yürüten ANC, bu dönemde daha çatıĢmacı bir mücadele tarzını benimsemeye 

baĢlamıĢtır. Apartheid karĢıtı mücadelenin yükseliĢe geçtiği bu yıllardaki en önemli geliĢme 

ise ANC öncülüğünde “Özgürlük Bildirgesi (Freedom Charter)”nin imzalanması olmuĢtur.  

23 Haziran 1955‟te yapılan Halk Kongresi (Congress of the People)‟yle Afrikalılar 

özgürlük taleplerini dile getirdikleri bir kampanya baĢlatmıĢlardır. Bunun sonucunda halkın 

istediği özgürlüklerin yer aldığı “Özgürlük Bildirgesi” imzalanmıĢtır. Bildirge, hükümetin 

ayrıcalıksız bir Ģekilde tüm halkın iradesini yansıtması, tüm toplulukların eĢit haklardan 

yararlanmaları, yasalar karĢısında herkesin eĢit olması, elveriĢli konutlardan tüm halkın 

yararlanması, eğitim ve kültür hizmetlerinin herkese açık olması, barıĢ ortamının kurulması ve 

yer altı ve yerüstü zenginliklerinden herkesin eĢit olarak faydalanması gibi talepleri içermiĢtir. 

Ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıĢ ve hükümetin ayrımcı politikalarında herhangi bir 

değiĢiklik olmamıĢtır (Mandela, 1986: 28). 

Malan‟dan sonra 1958 yılında iktidara gelen Hendrik Frensh Verwoerd döneminde ise,  

siyahların belirli Ģartlarda kentlerde yaĢamalarına ve göçmen iĢçi olarak çalıĢmalarına izin 

verilmiĢtir. Bu dönemde siyahların kentlerin dıĢında ayrı bir eğitim sistemine tabi tutularak, 

beyazlara boyun eğmeyi öğreten bir eğitim sistemiyle yetiĢtirilmeleri öngörülmüĢtür (Tuncer, 

1997: 102). Verwoerd döneminde çıkarılan birçok yasayla ayrımcı politikalar daha da 

keskinleĢtirilmiĢ ve Apartheid devletine karĢı oluĢan tepkiler sert bir biçimde bastırılmıĢtır. 

Hükümetin baskıcı uygulamalarının en önemlisi ise 1960 yılında gerçekleĢtirilen 

Sharpeville Katliamıdır. Verwoerd hükümeti 1960 yılında,  siyah iĢçilerin paso taĢımamaları 

halinde tutuklanmalarına izin veren bir yasa çıkarmıĢtır. Yasaya karĢı ANC, CPSA ve 
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SACTU‟nun da desteklediği kitlesel bir eylem gerçekleĢtirilmiĢtir. Eylemde polisin ateĢ 

açması üzerine 69 kiĢi ölmüĢ, yüzlerce kiĢi yaralanmıĢ ve aralarında Mandela‟nın da 

bulunduğu binlerce kiĢi gözaltına alınmıĢ ve tutuklanmıĢtır (Tören, 2009: 596). 

Sharpeville Katliamından sonra BirleĢmiĢ Milletler Güney Afrika‟ya yaptırım kararı 

almıĢ ve ülkedeki yabancı yatırımlar geri çekilmiĢtir. Bu yaptırımlara karĢı çıkan ABD, Güney 

Afrika‟yla ikili anlaĢmalar imzalanmıĢtır. Böylece iki ülke arasındaki iliĢkiler geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu iliĢkiler 1962 yılında CIA‟nin, Mandela‟nın yakalanıp Apartheid yönetimine 

teslim edilmesinde oynadığı rolle daha da pekiĢmiĢtir. GeliĢen bu iliĢkiler sonucunda ülkedeki 

ABD yatırımları hızla artmaya baĢlamıĢtır. Böylece ABD‟den ülkeye gelen sermaye akıĢı, 

yabancı yatırımların çekilmesiyle çöküĢe giden Güney Afrika ekonomisinin canlanmasında 

önemli bir etkiye sahip olmuĢtur (Tören, 2009: 596). Nitekim 1965 ve 1969 yılları arasında 

yabancı sermaye akıĢı yıllık ortalama 308 milyon dolarken, 1970 ve 1976 yılları arasında 

ABD yatırımlarının etkisiyle bu rakam 1 trilyon dolara çıkmıĢtır (Silver, 2009: 84). 

1960‟ların sonlarına kadar ABD yatırımlarının etkisiyle Güney Afrika, büyük bir 

ekonomik geliĢim kaydetmiĢtir. Bu dönemde hükümet, kamu mülkiyetine dayalı büyük 

Ģirketler ve döviz kontrolüyle ithal ikameci sanayileĢme politikaları izlemiĢtir. Ucuz iĢgücü ve 

altın fiyatlarının yüksek olmasının sağladığı yüksek vergi gelirleri de ekonomide önemli bir 

büyüme yaĢanmasına neden olmuĢtur (Bezuidenhout, 2000: 5). Ayrıca ABD‟nin otomobil, 

madencilik, savunma gibi birçok alanda yaptığı teknolojik yatırımlar sayesinde, ülkenin askeri 

ve teknolojik alt yapısı hızla geliĢmiĢtir. Bu geliĢmelerle bütün kamu kuruluĢları bilgisayarlı 

sisteme geçirilmiĢ ve siyah nüfusun parmak izleri alınarak, tüm bilgileri Apartheid yönetimi 

tarafından kontrol altında tutulmuĢtur. Bu nedenle 1960 ve 1970 yılları arasında yaĢanan bu 

dönem “Apartheid‟ın altın yılları” olarak adlandırılmaktadır. (Tören, 2009: 596).  

1970‟li yıllara gelindiğinde ise dünya ekonomisinde yaĢanan kriz, ülkedeki boykotların 

artması, diğer ülkelerin Apartheid karĢıtı hareketleri desteklemeye baĢlaması, teknolojik 

ilerlemelerin ortaya çıkardığı kalifiye iĢçi ihtiyacı ve ABD‟nin, siyahî iĢgücünün istihdam 

olanaklarının kısıtlanmasına karĢı oluĢturduğu tepkiler, Aparheid‟ın altın yıllarının sona 

ermesine neden olmuĢtur (Tören, 2009: 597). Bu yıllardan sonra Apartheid yönetimi ulusal ve 

uluslararası baskılar sonucu, ırkçılığa karĢı uyguladığı katı politikalardan uzaklaĢmak zorunda 
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kalmıĢtır. 

1989 yılında Frederik Willem de Klerck‟in, Pieter Willem Botha‟dan devlet 

baĢkanlığını devralmasıyla Güney Afrika‟da Apartheid yönetiminin tavsiye süreci baĢlamıĢtır. 

Klerck iktidara geldiğinde Apatrheid yönetimine ait bütün yasakları kaldırarak ülkede 

liberalleĢme sürecini devreye sokmuĢtur (Bezuidenhout, 2000: 7). Ayrıca 1990 yılında 

ANC‟nin yasağı kaldırılmıĢ ve Mandela yirmi yedi yıl süren tutukluluğun ardından serbest 

bırakılmıĢtır. Bunu Grup Alanı, Toprak ve Halkın Kaydı gibi ayrımcı yasaların kaldırılması ve 

1993 yılında yeni anayasanın kabulü izlemiĢtir. 1994 yılında ise Güney Afrika‟da ilk kez ırk 

esasına dayanmayan bir seçim gerçekleĢtirilmiĢtir (Ekici, 2003: 48). 

1994 yılında yapılan seçim ANC‟nin oyların büyük bir çoğunluğunu almasıyla 

sonuçlanmıĢtır. Güney Afrika‟da ırka dayalı ayrımcılığa karĢı mücadelenin sembolü haline 

gelen Mandela ise devlet baĢkanı seçilmiĢtir. Böylece, Güney Afrika‟da 1900‟lü yılların 

baĢından beri süregelen ırk ayrımcılığına karĢı mücadele sonuç vermiĢ ve Apartheid dönemi 

sona ermiĢtir. ANC‟nin iktidara gelmesiyle bu süreçte önemli bir rol oynayan COSATU ve 

SACP da iktidarın en önemli destekçileri olmuĢ ve ANC iktidarı boyunca ülke yönetiminde 

söz sahibi olmuĢlardır.  

1994‟ten 1996‟ya kadar geçen dönemde ANC sosyal politika alanında önemli 

giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bu dönemde konut sorunu ve gelir dağılımı baĢta olmak üzere 

siyahlar lehine birçok yasal düzenleme yapılmıĢtır. Ancak Apartheid‟ın ortadan 

kaldırılmasıyla ortaya çıkan siyah sermayedar sınıfın ekonomik büyüme, istikrar, özelleĢtirme 

ve esneklik gibi talepleri, ANC hükümetinin ülkede bir liberalleĢme süreci baĢlatmasıyla 

sonuçlanmıĢtır (Tören, 2009: 599).  

Bu dönemde Mandela, çok sayıda yurt dıĢı seyahati gerçekleĢtirmiĢ ve Güney 

Afrika‟ya yapılacak yatırımlar için taahhütler almıĢtır. Örneğin ABD‟de sermaye 

temsilcileriyle yaptığı bir görüĢmede serbest piyasa ekonomisine bağlı kalacaklarını açıkça 

belirtmiĢtir (Tören, 2014: 226). 1993 yılında IMF ile bir borç anlaĢmasının yapılmasıyla 

baĢlayan bu liberalleĢme süreci, 1996 yılında Maliye Bakanı Trevor Manuel‟in GeliĢme, 

Ġstihdam ve Yeniden Dağıtım (Growth, Employment and Redistribution-GEAR) adı verilen 

yeni bir programı parlamentoya sunmasıyla devam etmiĢtir. Dünya Bankası‟nın da desteğiyle 
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uygulamaya konulan bu program özelleĢtirmelerin hızlanması, mali liberalleĢme ve esnek 

iĢgücü piyasası uygulamalarının devreye sokulmasını öngörmüĢtür (Bezuidenhout, 2000: 9-

10). 

Liberal politikaların uygulanmaya baĢlanması, baĢta telekomünikasyon olmak üzere 

büyük kamu iĢletmelerinin özelleĢtirilmesini beraberinde getirmiĢtir. ÖzelleĢtirmeler sonucu 

ortaya çıkan iĢsizlik ülkedeki gelir dağılımını da olumsuz etkilemiĢtir. Ayrıca hükümetin 

devletçi politikalardan uzaklaĢması, ülkenin en önemli sorunlarından biri olan HIV/AIDS 

oranlarındaki artıĢ ve sağlık hizmetlerinde yaĢanan krizler gibi birçok sorunu da beraberinde 

getirmiĢtir (Tören, 2009: 600) .  

Liberal politikaların yarattığı sonuçlar, ANC-SACP ve COSATU‟nun yer aldığı ittifak 

içinde de tartıĢmaların yaĢanmasına neden olmuĢtur. Ġttifakta yaĢanan gerilimler sonucunda 

2007 yılında Polokwane Konferansı yapılmıĢtır. Konferans sonucunda ANC içinde sol kanat 

yeniden iktidarı ele geçirmiĢtir. ANC‟nin yönetimindeki bu değiĢim ittifakın da yeniden 

güçlenmesine neden olmuĢtur. Bu sayede COSATU ve SACP, 2009 yılında yapılan 

seçimlerde de ANC‟yi desteklemiĢ ve ANC %67 oy alarak yeniden iktidara gelmiĢtir (Tören, 

2009: 600). COSATU ve SACP‟ın etkisiyle 2007‟de ANC baĢkanı seçilen Jacob Zuma, 2009 

yılındaki seçimlerinde de yine bu iki örgütün desteğiyle devlet baĢkanlığına seçilmiĢtir.  

Zuma‟nın devlet baĢkanlığına seçilmesi, COSATU‟nun beklentilerinin aksine 

ANC‟nin iĢçi sınıfı eğilimli bir siyaset izlemesini sağlamamıĢtır. ANC, 2009 yılında iktidara 

geldikten sonra toplumsal eĢitsizliğin nedenlerini ortadan kaldırmak yerine, ekonomik 

büyümeye yönelmiĢtir. Böylece ülkedeki siyahlar arasında da eĢitsizlikler derinleĢmeye 

baĢlamıĢtır (Pillay, 2013b: 40-41). Nitekim günümüzde Güney Afrika‟da yoksulluk, %53,8‟lik 

oranla ülkenin en önemli sorunlarının baĢında gelmektedir 

(http://data.worldbank.org/country/south-africa). Güney Afrika‟da iĢsizlik oranı da son 

yıllarda sürekli artıĢ göstererek günümüzde  %25,5 „e ulaĢmıĢtır 

(http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2069).  

 

 

http://data.worldbank.org/country/south-africa
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1.1.2. ĠĢçi Hareketi ve Sendikalar 

Güney Afrika‟da iĢçi hareketleri ilk olarak 1800‟li yılların sonlarında ortaya çıkmıĢtır. 

Bu yıllarda altın ve elmas keĢifleri sanayileĢmenin artmasına neden olmuĢtur. Bunun 

sonucunda birçok sendika ortaya çıkmıĢtır. Ancak sendikalar Apartheid yönetiminin yasal ve 

yasadıĢı saldırılarına karĢı devamlılıklarını koruyamamıĢlardır (Bezuidenhout, 2000: 4). 

Güney Afrika‟nın önemli siyasal hareketi 1912 yılında kurulan ANC‟dir. Aynı 

zamanda dünyanın da en eski ulusal hareketlerinden bir olan ANC, ırk ayrımcılığına karĢı 

olarak kurulmuĢ ve siyahların yanı sıra beyazların da özgürlüğünü savunmuĢtur. ANC, 

kendisini sosyalist bir hareket olarak tanımlamasa da emekten yana, sömürüye karĢı mücadele 

eden ve bütün ulusların eĢit haklara sahip olmasını savunan bir anlayıĢla mücadele etmiĢtir 

(Tören, 2009: 595). Bu nedenle ANC, ortaya çıktığı koĢullar açısından ulusalcı bir karakter 

taĢısa da, emeği merkeze alan yaklaĢımı, hareketin sınıf temelli karakter taĢımasına neden 

olmuĢtur. 

Güney Afrika‟da sendikacılık hareketinin ortaya çıkması dört dönemde 

incelenmektedir. Ġlk dönem, 1919 yılında Endüstri ve Ticaret ĠĢçileri Sendikası (Industrial and 

Commercial Workers‟ Union-ICU)‟nın kurulmasıyla baĢlamıĢtır (Pillay, 2013a: 16).  ICU, 

sendikal harekette güçlü bir alternatifin bulunmamasının etkisiyle 1920‟lerde kayda değer bir 

büyüme sağlamıĢtır. Ancak bu büyümeye cevap verecek örgütsel yapıya ve kadrolara sahip 

olmaması, bürokratikleĢme ve iç yozlaĢma gibi nedenlerle zarar görerek kısa bir süre sonra 

kapatılmıĢtır (Bezuidenhout, 2000: 4-5).   

Ġkinci dönem, Güney Afrika Komünist Partisi (Communist Party of South Africa-

CPSA) ve Afrika Sendikaları Ortak Komitesi (Comitee of African Trade Unions-

CATU)‟ndeki Troçkistlerin etkisiyle kurulan Avrupa-dıĢı Sendikalar Konseyi (Council of 

Non-Europen Trade Unions-CNETU)‟nin kurulmasıyla baĢlamıĢtır (Pillay, 2013a: 16).  Bu 

dönemde ırk ayrımcılığına karĢı mücadelenin yanı sıra, sosyalist düĢünce de, sendikalarda güç 

kazanmaya baĢlamıĢtır. 
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Sendikal hareketteki üçüncü dönem ise 1955‟te Güney Afrika Sendikalar Kongresi 

(South African Kongres of Trade Unions-SACTU)‟nin kuruluĢu olmuĢtur. SACTU, Halklar 

Kongresi‟nde sosyal demokrat taleplerin ortaya konduğu “Özgürlük Beyannamesi”yle ortaya 

çıkan kongre ittifakının bir sonucu olarak ANC öncülüğünde kurulmuĢtur (Pillay, 2013a: 16). 

Apartheid politikalarına karĢı kurulan SACTU, aynı zamanda kapitalist sisteme karĢı 

mücadeleyi de esas almıĢ ve ülkedeki diğer ulusal ve sosyalist hareketlerle birlikte mücadele 

etmenin gerekliliğini savunmuĢtur (Tören, 2009: 595). SACTU 1957, 1958, 1960 ve 1961 

yıllarında grevler ve kitlesel protestolar düzenlemiĢ ve eylemler Güney Afrika‟nın tamamına 

yayılmıĢtır (Silver, 2009: 84). 

1950‟lerin ortalarında baĢlayan bu dönemde SACTU‟nun yanın sıra ANC ve 

CPSA‟nın önderliğinde geliĢen öğrenci ve ulusal özgürlük hareketleri güçlenmeye baĢlamıĢ ve 

ülke genelinde büyük ses getiren eylemler düzenlemeye baĢlamıĢlardır. Ancak 1960 yılında 

gerçekleĢtirilen Sharpeville Katliamından sonra ANC ve SACP‟ın yanı sıra SACTU da 

yasaklanmıĢtır.  

Bu olaydan SACTU yöneticilerinin çoğu Apartheid hükümeti tarafından sınır dıĢı 

edilmiĢ ve örgüt içten dağılmaya baĢlamıĢtır. Sınır dıĢı edilen SACTU yetkilileri, 1990‟lara 

kadar faaliyetlerini Londra‟da kurulan SACTU ofisinden devam etmek zorunda kalmıĢlardır. 

SACTU 1990‟lara kadar devam eden bu süreçte de Apartheid yönetimine karĢı mücadelede rol 

oynamaya devam etmiĢtir. 1990‟lara gelindiğinde ise SACTU yöneticileri Güney Afrika‟ya 

geri dönmüĢ ve örgüt, COSATU‟yla birleĢmiĢtir (Bezuidenhout, 2000: 4-5).   

1970‟li yıllarda Apartheid yönetiminin ekonomik ve siyasal anlamda güç kaybetmeye 

baĢlaması, ülkede iĢçi hareketlerinin canlanmasına neden olmuĢtur. Ekonomide yaĢanan 

olumsuzluklar iĢsizlik oranlarının yükselmesini, temel tüketim maddelerinin fiyatlarının 

artmasını ve iĢçilerin reel ücretlerindeki azalmayı da beraberinde getirmiĢtir. Nitekim bu 

dönemde siyah iĢsiz sayısı 2 milyona yükselerek rekor düzeye ulaĢmıĢtır. ĠĢsizlik, düĢük 

ücretlerle çalıĢan siyah iĢçilerin hayat standartlarının daha da düĢmesi ve siyasal otoritenin 

gücünü kaybetmeye baĢlaması birçok iĢçinin greve gitmesiyle sonuçlanmıĢtır (Clercq, 1979: 

73). Özellikle 1973 yılında gerçekleĢtirilen ve Durban Grevleri olarak adlandırılan grevler 

ülkede Apartheid‟a karĢı geliĢtirilen mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuĢtur. 
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1973 yılının Ocak ayında baĢlayan grevlere yaklaĢık 100.000 iĢçi katılmıĢtır. Grevler 

Durban-Pinetown bölgesinde baĢlamıĢ ve kısa sürede tüm ülkeye yayılmıĢtır.  Grevlerin en 

önemli özelliği herhangi bir sendika tarafından baĢlatılmayıp kendiliğinden ortaya çıkmasıdır 

(Bezuidenhout, 2000: 5). Bu grevlerin çoğu iĢçilerin zaferiyle sonuçlanmıĢ; iĢçiler grevler 

sayesinde önemli oranda ücret artıĢlarının gerçekleĢmesini sağlamıĢlardır (Silver, 2009: 85). 

 Grevlerin etkisiyle Güney Afrika‟da birçok sendika kurulmuĢ ve iĢçiler grevlerden 

sonra bu sendikalarda örgütlenmeye baĢlamıĢlardır. Kurulan yeni sendikalar, beyaz iĢçileri 

örgütleyen sendikalardan ayrı görüldüğü için “bağımsız sendikalar” olarak adlandırılmıĢlardır. 

Sendikalar demokratik ve mücadeleci bir anlayıĢa hızla örgütlenmiĢler; iĢverenler de bu 

örgütlenme karĢısında sendikaları tanımak zorunda kalmıĢlardır. Siyahî iĢçilerin yasal olarak 

toplu sözleĢme hakkı bulunmamasına rağmen, bu dönemde sendikalar birçok iĢletmeyle toplu 

sözleĢmeler imzalamaya baĢlamıĢlardır. 1977 yılına gelindiğinde ise hükümet, Endüstriyel 

UzlaĢma DeğiĢiklik Yasası (Industrial Conculiation Amendment Act)‟nı yürürlüğe koyarak 

Siyahî iĢçileri de yasal iĢçi tanımına dâhil etmek zorunda kalmıĢtır. Ancak yasayla Afrikalı 

iĢçilere sınırlı haklar verilmiĢ (Bezuidenhout, 2000: 5) ve çalıĢma hayatındaki ayrımcı 

uygulamalar devam etmiĢtir. 

1976 yılında gerçekleĢtirilen Soweto ayaklanması da Apartheid karĢıtı mücadelede 

önemli bir yer tutmaktadır. Verwoerd‟in getirdiği ırk ayrımcılığına dayanan eğitim sistemi, 

öğrencilerin siyahî okullardaki koĢulları protesto etmesiyle baĢlamıĢtır. Sadece beyazların 

ihtiyaçlarına göre Ģekillendirilen eğitim sistemi iyi eğitim görmemiĢ öğretmenler, kalabalık 

sınıflar, ders araç ve gereçlerinin yetersizliği gibi koĢullar nedeniyle kalitesiz bir eğitimi de 

beraberinde getirmiĢtir. Siyahların eğitim gördüğü bu okullarda Afrikaans dilinde eğitim 

yapılması kararı alınması Apartheid yönetimine olan tepkileri arttırmıĢtır. Gösteri yapan 

öğrencilere polisin ateĢ açması sonucu ayaklanma 160 farklı topluluğa yayılmıĢ ve 176 kiĢi 

hayatını yitirmiĢtir. Ancak yapılan eylemler bir sonuç getirmemiĢ ve hükümet siyahlara ait 22 

örgütü kapatma kararı almıĢtır (Tuncer, 1997: 124-125). 

1979 yılında Eastern Cape‟te otomobil sanayisinde, ırkçı olmayan sendikaların 

yasalaĢtırılması amacıyla yeni bir grev dalgası ortaya çıkmıĢtır. Apartheid hükümeti, bu 

grevlerin de Durban grevlerinde olduğu gibi kontrol edilemez bir hale gelmesinden tedirgin 
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olmuĢtur. Hükümet, grevleri ortadan kaldırmanın çözümünü ise iĢçilerin, taleplerini yasal 

kanallara baĢvurarak ifade edebilmelerinin sağlanmasında görmüĢtür. Böylece siyah 

sendikaları 1979 yılından itibaren yasallaĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Nitekim 1979 yılında 

sendikaların yasallaĢmasını öngören toplam 5 anlaĢma yapılmıĢken, 1983 yılına gelindiğinde 

bu anlaĢmaların sayısı 403‟ ulaĢmıĢtır (Silver, 2009: 85).  

Bu grevlerin diğer önemli bir sonucu Güney Afrika Sendikalar Federasyonu 

(Federation of South African Trade Unions-FOSATU)‟nun kurulması olmuĢtur. Afrika‟da 

1973 yılında sendikalı siyah iĢçi sayısı 30.000‟ken, bu sayı 1984 yılına gelindiğinde 

FOSATU‟nun etkisiyle 550.000‟e yükselmiĢtir. 1979‟da kurulan FOSATU, ırk, renk, cinsiyet 

ve dini inançtan bağımsız güçlü ve demokratik bir sendikacılık anlayıĢı benimseyerek 

kurulduktan kısa bir süre sonra güçlü bir taban örgütlenmesi yaratmıĢtır. FOSATU, ulusal 

sendikalar kurarak tüm çalıĢanlar için sosyal adalet, yüksek hayat ve çalıĢma standartları 

hedefleriyle örgütlü gücünü hızla arttırmıĢtır (Selçuk, 1998: 9). Böylece Güney Afrika‟nın en 

güçlü bağımsız sendikalarından biri haline gelen FOSATU, 1984 yılında toplam 500 fabrikada 

örgütlenmeyi baĢarmıĢtır. FOSATU baĢta olmak üzere ırka dayalı olmayan sendikal hareketin 

bu yükseliĢi, Güney Afrika‟da ırk ayrımcı kapitalist sistemi tehdit eder hale gelmiĢtir (Munck, 

1995: 198). 

FOSATU toplumsal muhalefetle iĢbirliğine de önem vermiĢtir. BirleĢik Demokratik 

Cephe (United Democratic Front-UDF)‟nin kampanyalarına aktif bir biçimde katılmıĢ, 

göçmen ve yerli iĢçiler arasında birlik sağlamak için 1981-82 grevleri sırasında Göçmen 

ĠĢçileri ĠĢyeri Konseyleri‟ni kurmuĢtur. 1983 yılında FOSATU‟nun iĢyeri temsilcileri konseyi, 

göçmen iĢçilerin oturdukları evlerin yıkılmasına karĢı büyük bir kampanya düzenlemiĢtir. 

FOSATU böylece iĢçilerin yanı sıra göçmenlerin ve siyah toplulukların da desteğini 

kazanmıĢtır (Selçuk, 1998:9). Ancak 1980 yılından sonra örgüt içinde ayrıĢmalar yaĢanmaya 

baĢlamıĢ ve bu ayrıĢmalar COSATU‟nun kurulmasına neden olmuĢtur (Pillay, 2013a: 16).  

FOSATU‟nun güç kaybetmeye baĢlaması COSATU dıĢında birçok yeni sendikanın da 

kurulmasına zemin hazırlamıĢtır. Örneğin 1980 yılında Güney Afrika Sendikalar Konseyi 

(Council of Unions of South Africa-CUSA) kurulmuĢ ve örgütlü gücünü kısa sürede 

arttırmıĢtır.  CUSA‟ya bağlı Ulusal Maden ĠĢçileri Sendikası (National Union of 



 

104 
 

Mineworkers-NUM) da 1982 yılında kurulmuĢ ve kuruluĢundan iki yıl sonra ülkedeki maden 

iĢçilerinin yarıdan fazlasını örgütlemiĢtir. 1978 yılında kurulan Güney Afrika Müttefik ĠĢçiler 

Sendikası (South African Allied Workers Union-SAAWU) da iĢçi sınıfı mücadelesini 

toplumsal mücadeleden bağımsız görmeyerek, toplumsal hayatın her alanında mücadeleyi esas 

almıĢtır. Buna paralel olarak ulaĢım, kira gibi sorunlar için de mücadele etmiĢtir. (Munck, 

1995: 199). 1896 yılında ise Azania Sendikalar Konseyi (Azanian Council of Trade Unions-

AZACTU) ve CUSA bir araya gelerek Ulusal Sendikalar Konseyi (National Council of Trade 

Unions-NACTU)‟ni kurmuĢlardır (Bezuidenhout, 2000: 6).  

Güney Afrika sendikal hareketinde dördüncü dönem ise 1985 yılında COSATU‟nun 

kurulmasıyla geliĢen yeni sendikacılık hareketidir (Pillay, 2013a: 16).  COSATU, anti-

kapitalist, anti-emperyalist ve mücadeleci bir sendikal anlayıĢla Güney Afrika‟daki sendikal 

harekete ideolojik ve pratik olarak yeni bir boyut kazandırmıĢtır.  Böylece COSATU‟nun 

kurulmasıyla Güney Afrika emek tarihinde yeni bir sayfa açılmıĢtır (Munck, 1995: 201). 

Güney Afrika‟da 1973 yılındaki Durban Grevleri ve 1976 yılındaki Soweto 

ayaklanmasından sonra sendikalar ve toplumsal hareketler çatıĢmacı bir yaklaĢımla hareket 

ederken bu durum 1990‟lardan sonra değiĢmeye baĢlamıĢtır.  Sendikalar ve toplumsal 

hareketler 1990 yılında Mandela‟nın serbest kalmasından sonra yeni bir boyut kazanmıĢtır. 

Sendikalar, bu dönemden sonra ırkçılık sonrası kurulan hükümette önemli bir rol oynamaya 

odaklanmıĢlardır. Yeniden yapılanma, toplumsal barıĢ ve sınıflar arası iĢbirliği sendikal 

hareket içinde önemli tartıĢmaları gündeme getirmiĢtir Böylece değiĢen siyasal Ģartlar 

sendikalarda, hükümet ve iĢverenlerle yapıcı bir anlayıĢla mücadele edilmesi fikrinin 

güçlenmesine neden olmuĢtur. Bunun sonucunda sendikalar devletle ve sivil toplumla uyumlu 

hareket eden toplumsal sözleĢme sürecine girmiĢlerdir (Munck, 1994: 100-101).  

Apartheid yönetiminden sonraki dönemde sendikal mücadeledeki iĢbirliği yaklaĢımının 

önemli bir sonucu da NEDLAC‟ın kurulması olmuĢtur. 1995 yılında kurulan NEDLAC, 

neoliberal politikalarla mücadele edebilmek için sendikal harekete önemli bir alan 

oluĢturmuĢtur. Ayrıca konseyde iĢçilerin ve diğer toplumsal kesimlerin temsilcilerinin yer 

alması bu kesimler arasındaki iletiĢim ve dayanıĢmanın geliĢmesine neden olmuĢtur (Naidoo, 

2001: 3). COSATU‟nun da yer aldığı NEDLAC, hükümetin yanı sıra sanayi ve ticaret 
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odalarıyla da iĢbirliğini geliĢtirmekte ve daha adil bir çalıĢma hayatının sağlanması için 

iĢveren ve hükümet temsilcileriyle ortak projelerde yer almaktadır 

(http://www.nedlac.org.za/category.php?id=31). 

Sendikal hareketin yaĢadığı bu değiĢim Güney Afrika‟nın geçirdiği sosyo-ekonomik 

değiĢimlerle yakından ilgilidir. Eski Güney Afrika ekonomisi ırk ayrımcılığı üzerine 

kurulduğundan, Güney Afrika‟daki sendikal hareket de ırk ayrımcılığı, toplumsal baskı ve 

kapitalizmle mücadele bağlamında ĢekillenmiĢtir (Naidoo, 2001: 1). Sermayenin sadece 

beyazların elinde toplanması, Apartheid yönetimine karĢı geliĢen tepkilerin emek piyasası 

politikaları ve ırk ayrımcılığının iç içe geçtiği bir siyasal konjonktürde ortaya çıkması 

sonucunu doğurmuĢtur. Bu nedenle Güney Afrika‟da bu iki mücadele alanı bir bütün olarak 

görülmüĢ ve ayrımcılıkla mücadele Güney Afrika sendikal hareketinin en önemli 

unsurlarından biri olmuĢtur. 

Apartheid yönetiminden sonraki dönemde siyah sermaye sınıfının yaratılması ise 

sendikal hareketin ayrımcılık karĢıtı mücadeleye dayanan karakterini değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. 

Böylece sendikal hareket, ırk ayrımcılığını merkezine alan anlayıĢtan uzaklaĢarak, sermayeye 

ve neoliberalizme karĢı mücadeleyi ön planda tutmaya baĢlamıĢtır. Bu nedenle Güney 

Afrika‟da sendikal hareket Apartheid yönetimi döneminde daha ulusalcı bir karaktere 

sahipken, günümüzde daha sınıfsal bir yaklaĢımla hareket etmektedir. 

  

1.1.3. Güney Afrika Sendikaları Kongresi Örneği 

COSATU, Güney Afrika‟da 1970‟lerin sonunda geliĢen “ırka dayalı olmayan 

sendikacılık” dalgasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıĢtır. 1985 yılında kurulan COSATU, üç 

sendika birliğinin birleĢmesiyle oluĢturulmuĢtur. Kurulduğunda yarım milyon üyeye sahipken, 

Apartheid yönetiminden sonraki dönemde örgütlü gücünü hızla arttırmıĢ ve 1998 yılına 

gelindiğinde 33 sendikada örgütlenmiĢtir. COSATU, ANC ve SACP ile ittifak kurarak 

1990‟ların ortalarına kadar Apartheid yönetimine karĢı verilen mücadeleye öncülük etmiĢtir  

(Özuğurlu, 2013: 39). 

 

http://www.nedlac.org.za/category.php?id=31
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COSATU kuruluĢunda beĢ temel ilke benimsemiĢtir. Bunlar ırkçılık karĢıtlığı, iĢçi 

denetimi, üye aidatlarına dayanan mali yapı, uluslararası iĢçi dayanıĢması ve güçlü 

sendikacılığı amaçlayan tek sanayi, tek sendika, tek federasyon ilkesidir (Bezuidenhout, 2000: 

6). Apartheid yönetimi koĢullarında ırk ayrımcılığına karĢı mücadeleyle büyüyen COSATU, 

siyahların yanı sıra Güney Afrika‟daki tüm iĢçileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

Örgütün, iĢçi kontrolünü temel alan örgütsel yapısı, dinamik bir sendikal yapı için tüm 

üyelerin karar alma mekanizmalarına aktif bir Ģekilde katılımını ifade etmektedir. Mali 

yapısının sadece üye aidatlarına dayanması ise COSATU‟nun örgütsel bağımsızlığı temel alan 

sendikal anlayıĢından ileri gelmektedir. COSATU, tek ve güçlü sendikacılık ilkesiyle büyük 

bir toplumsal güç olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda birçok sendikayı bünyesine katmak 

için çaba harcamaktadır. COSATU ayrıca uluslararası dayanıĢmayı günümüz koĢullarına 

sendikal hareketin güçlenebilmesi için kaçınılmaz olarak görmektedir 

(http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=925). Bu ilkesine bağlı olarak da COSATU‟nun 

ICFTU, Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (Organization for African Trade Union Unity-

OATUU) ve Güney Afrika Sendika Koordinasyonu Konseyi (Southern Africa Trade Union 

Coordinating Council-SATUCC) gibi uluslararası kuruluĢlara üyeliği bulunmaktadır 

(Bezuidenhout, 2000: 16). 

COSATU, siyahi iĢçilerin Apartheid rejimine karĢı tepkisinin bir sonucu olarak kurulsa 

da ırkçılık karĢıtlığının yanı sıra emek ve sermaye çeliĢkisini merkeze alan anti-kapitalist 

yaklaĢımı, örgütün kısa sürede güçlenip kitleselleĢmesine neden olmuĢtur. COSATU, 

kurulduğu dönemde Güney Afrika sendikal hareketinin büyük bir sıçrama yaĢamasını 

sağlamıĢtır. Böylece iĢçi sınıfının siyasallaĢarak Apartheid yönetimine karĢı örgütlenmesinde 

önemli bir rol oynamıĢtır. Bu nedenle COSATU, toplumsal hareket sendikacılığının en güçlü 

örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. COSATU ayrıca benimsediği yeni sendikal 

anlayıĢla toplumsal hareket sendikacılığının diğer ülkelerde de geliĢmesinde de önemli bir rol 

oynamıĢtır.  

Kurulduğu dönemde hızla örgütlenen COSATU, 1985‟te toplam 389 politik grev ve iĢ 

bırakma eylemi düzenlemiĢtir. 1990 yılında ise bu sayı 948‟e yükselmiĢtir. 1986 yılında ise 

iĢçilerin, kapatılan yabancı Ģirketlerdeki haklarının geri verilmesiyle ilgili kampanya 

http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=925
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baĢlatmıĢtır. Bu kampanya, Güney Afrika‟yı terk eden yabancı Ģirketlerin, Apartheid yönetimi 

sırasında elde ettikleri karları, tüm halkın faydasına Güney Afrika‟ya bırakmalarını 

içermektedir. Bu kampanyayla birlikte çok uluslu Ģirketlere karĢı iki baĢarılı mücadele örneği 

verilmiĢtir. Bunlardan biri 1986 yılında General Motors‟a, diğer ise 1989 yılında Goodyear‟a 

karĢı örgütlediği eylemdir (Akça, 2004: 12). 

1980‟lerin sonlarına doğru COSATU‟nun giriĢimleri sayesinde Güney Afrika‟daki 

sendikal hareketin devlet ve idari yapılardan uzak durma geleneği de değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Örneğin COSATU, Güney Afrika‟da Ulusal Ekonomik Forumu‟nun kurulmasında önemli bir 

etkiye sahip olmuĢtur. Verimliliği, istihdamı, yatırımları arttırma ve ihracatı geliĢtirme gibi 

konularla ilgilenen bu kuruluĢ, ülkedeki neoliberal sistemin bir parçası olsa da, COSATU bu 

sürecin dıĢında kalmayarak etkisini arttırmaya çalıĢmıĢtır. COSATU ayrıca tarım, ev 

hizmetleri ve kamu çalıĢanları baĢta olmak üzere tüm iĢçilere eĢit örgütlenme hakkı veren iĢ 

yasanın da meclisten geçmesinde etkili olmuĢtur (Akça, 2004: 15).  

1990‟lı yıllarda COSATU‟nun üye profili de değiĢmeye baĢlamıĢtır. Kurulduğu 

yıllarda vasıfsız veya yarı vasıflı iĢgücünü örgütleyen COSATU, öğretmenler, memurlar ve 

sağlık çalıĢanları baĢta olmak üzere birçok memur sendikasını da bünyesine katmıĢtır. Ayrıca 

özel sektörde çalıĢan beyaz yakalı çalıĢanları da örgütleyerek bu kesimleri de sınıf 

mücadelesine katabilmiĢtir (Pillay, 2008: 23). 

Apartheid yönetiminin yıkılmasına kadar muhalif bir sendikal anlayıĢla mücadele eden 

COSATU, bu dönemden sonra yaĢanan siyasal ve ekonomik değiĢimlerin de etkisiyle iktidara 

karĢı sergilediği muhalif tutumundan uzaklaĢmaya baĢlamıĢtır. Bunun en önemli nedeni ise 

Apartheid hükümetine karĢı ittifak kurarak birlikte mücadele verdiği ANC‟nin iktidara gelmiĢ 

olmasıdır. 

COSATU‟nun, 1994 seçimlerinden önce ANC ve SACP ile kurduğu üçlü ittifakla, 

Apartheid yönetimine karĢı demokrasiyi güçlendirmek ve ülke ekonomisini dönüĢtürmek 

hedeflenmiĢtir (Naidoo, 2001:2). Ancak COSATU, 1994 yılında ANC iktidara geldiğinde de 

hükümetle olan iliĢkilerinin güçlü olması sebebiyle korporatist bir yapıya dönüĢmeye baĢladığı 

yönünde eleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır (Pillay, 2013a: 17).  
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COSATU bu dönemde üçlü yapıdaki etkinliğiyle hükümetin refah politikalarının 

uygulanmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Ekonomik istikrar, toplumsal ve endüstriyel barıĢ 

gibi hedefler bu dönemde sınıf mücadelesini önüne geçmiĢtir. COSATU‟nun izlediği bu 

politikalar örgütün giderek kurumsallaĢmasına neden olmuĢtur (Barchiesi, 1999: 22-23). Bu 

nedenle, ANC‟nin iktidara gelmesinden sonra COSATU‟nun yaĢadığı değiĢim “stratejik 

sendikacılık”a kaydığı yönünde eleĢtirileri gündeme getirmiĢtir (Hirschsohn, 2007: 11). 

1995 yılında ANC hükümetiyle COSATU arasında imzalanan Ulusal Çerçeve 

AnlaĢması COSATU‟ya yöneltilen eleĢtirilerin önemli bir dayanak noktasını oluĢturmuĢtur. 

ANC hükümetinin kamu kurumlarını özelleĢtirme kararı almasıyla, hükümet ve COSATU 

arasında özelleĢtirmelerin gündeme alındığı görüĢmeler baĢlamıĢtır. GörüĢmeler sonrasında 

hükümet ile COSATU arasında imzalanan anlaĢmaya göre COSATU, sendikaların 

görüĢlerinin alınması, çalıĢanların iĢlerinin korunması, istihdam sağlanması, kamu borçlarının 

azaltılması ve kamu yatırım harcamalarının arttırılması Ģartıyla hükümete bu süreçte destek 

vermeyi taahhüt etmiĢtir. Böylece önceki yıllarda özelleĢtirmelere karĢı birçok eylem 

gerçekleĢtiren ve devletçi politikaları savunan COSATU, ANC‟nin özelleĢtirme sürecine 

destek vermiĢtir (Tören, 2014: 279). 

COSATU, 1997 yılında gerçekleĢtirdiği Altıncı Ulusal Kongre‟sinde “süper 

sendikalar” oluĢturma sürecini baĢlatmaya karar vermiĢtir. Ancak COSATU‟nun bu kararı, 

kuruluĢundaki tek ve güçlü sendika yaratma ilkesine ters düĢtüğü için uygulanmamıĢ ve örgüt 

tüm sanayi kollarını kapsamaya yönelmiĢtir. COSATU bu doğrultuda birçok sendikayı 

bünyesine katarak örgütlü gücünü arttırmıĢtır (Bezuidenhout, 2000: 13). 

1997 yılından 2007 yılına kadar geçen dönemde ise hükümetin ve ANC‟nin baĢında 

olan Thabo Mbeki ile COSATU ve SACP arasında anlaĢmazlıklar çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu 

dönemde özelleĢtirmelerin askıya alınması ve sosyal yardımlardaki artıĢlar gibi sendikaların 

desteklediği olumlu geliĢmeler yaĢansa da çalıĢma hayatında enformelleĢmenin giderek 

artması ve uygulanan neoliberal politikalar, hükümet, SACP ve COSATU arasında gerilimlere 

neden olmuĢtur (Pillay, 2013a: 19).  
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COSATU bu dönemde hükümetin neoliberal politikalarına karĢı birçok kez genel grev 

ve ulusal eylem çağrısı yapmıĢtır. COSATU, 2000 yılında da devletin bütçe planlama 

süreçlerinin daha Ģeffaf ve katılımcı olmasını sağlamak amacıyla eylemler baĢlatmıĢ ve 

hükümeti bu konuĢa sağduyulu davranmaya zorlamıĢtır. Yine 2000 yılında dört milyon iĢçiyi 

hareket geçirerek iĢsizliğe ve iĢten çıkarmalara karĢı genel grev yapmıĢtır. 2001 yılında ise 

AIDS ilaçlarının yoksul kesimlerin daha ucuza alması için geniĢ bir kampanya baĢlatmıĢtır 

(Naidoo, 2001: 5). 

COSATU, bu dönemde bir yandan enformel çalıĢanlara ve iĢsizlere karĢı kayıtsız 

kalmayarak eylemlerini sürdürürken diğer yandan ANC ile olan ittifaktan da kopmamıĢtır. 

COSATU bu politikasında ise SACP ile birlikte ittifaktan ayrılmanın ANC‟nin sağa 

kaymasına neden olacağı düĢüncesi yatmaktadır. Ayıca COSATU‟nun tabanında ittifakı 

destekleyen güçlü bir kitlenin olmasını da örgütün bölünebilme endiĢesini beraberinde 

getirmiĢtir (Pillay, 2013a: 19).  

2009 yılındaki seçimlerden sonra COSATU lideri Ebrahim Patel‟in Zuma 

baĢkanlığındaki hükümete Ekonomi ve Kalkınma Bakanı olması yönündeki talebi kabul edilse 

de, bu hükümet ve COSATU arasındaki anlaĢmazlığı ortadan kaldırmaya yetmemiĢtir. 

COSATU, hükümete yönelik eleĢtirilerinin dozunu arttırdıkça ve diğer toplumsal güçlerle 

iĢbirliği yaptıkça örgüt ile SACP ve ANC hükümeti arasındaki gerilimler de önemli ölçüde 

artmıĢtır (Pillay, 2013a: 20). Ancak örgüt içinde ittifakla ilgili ayrıĢmaların yaĢanması 

dolayısıyla COSATU 2012 yılındaki seçimlerde ANC baĢkanlığında ikinci dönem için aday 

olan Zuma‟yı destekleme kararı almıĢtır (Pillay, 2013a:  23). Ancak bu seçimlerden sonra da 

COSATU‟nun ANC hükümetine olan tavrında bir değiĢiklik olmamıĢ ve hükümete karĢı 

muhalif tutumunu sürdürmeye devam etmiĢtir. 

COSATU‟nun 2009 yılından sonra ANC hükümeti ve SACP‟tan giderek uzaklaĢması 

ve diğer toplumsal güçlerle bir araya gelerek toplumsal muhalefeti örgütlemesi, Güney 

Afrika‟da toplumsal hareket sendikacılığının yeniden canlanmaya baĢlamasına neden olmuĢtur 

(Pillay, 2013a: 20). COSATU neoliberal politikalara karĢı yeniden yükselttiği mücadelesiyle 

örgütlü gücünü de artırmıĢ ve Güney Afrika‟da toplumsal muhalefetin en kitlesel gücü haline 

gelmiĢtir. COSATU günümüzde 2 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en hızlı büyüyen 
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sendikal hareketlerinin arasında yer almaktadır (http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=925). 

COSATU, üyelerinin yanı sıra tüm iĢçilerin hayat koĢullarının iyileĢtirilmesi, 

örgütsüzlerin örgütlenmesi, iĢçi demokrasisi ve barıĢ mücadelesini temel hedefleri arasında 

saymaktadır. Ġdeolojik yapısına bakıldığında ise sömürünün, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının 

olmadığı demokratik bir topluma inanmakta ve sosyalizm mücadelesi verdiğini açıkça 

belirtmektedir  (Özuğurlu, 2013: 39). COSATU‟nun neoliberalizm karĢıtı tutumunun yanı sıra 

toplumsal sorunları da gündemine alması ve bu sorunların çözümü için alternatif bir sosyo-

ekonomik sistemi savunması toplumsal hareket sendikacılığının temel değerlerini 

sahiplendiğini göstermektedir. Nitekim toplumsal hareket sendikacılığı ile ilgili yapılan birçok 

çalıĢma, hareketin teorik ve pratik özelliklerinin açıklanmasında COSATU‟yu model almakta 

ve toplumsal hareket sendikacılığının ortaya çıkıĢını COSATU‟yla iliĢkilendirmektedir.  

 

1.2. Brezilya 

1.2.1. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Günümüzde yaklaĢık 195 milyon nüfusa sahip olan Brezilya, Latin Amerika‟nın en 

fazla nüfusa sahip ülkesidir. Brezilya, federal sistemle yönetilen bir devlet olup, toplam 26 

eyaletten oluĢmaktadır. Ülkenin federal baĢkenti ise Brasilia‟dır. BirleĢmiĢ Milletler, ILO, 

IMF ve Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kuruluĢa üye olan Brezilya‟nın ayrıca birçok 

ülkeyle ekonomik ve teknolojik ikili iĢbirliği anlaĢmaları da bulunmaktadır 

(http://www.mfa.gov.tr/brezilya-kunyesi.tr.mfa). 

Ülkenin etnik yapısı yerli halk (Güney Amerika‟nın yerlileri), 16. yüzyılda Portekiz 

kolonisi olduktan sonra ülkeye gelmeye baĢlayan Portekizliler, köle olarak getirilen Afrikalılar 

ve 19. yüzyıldan sonra Avrupa, Orta Doğu ve Asya‟dan gelen göçmenler olmak üzere dört 

farklı gruptan oluĢmaktadır. Altın ve gümüĢ madenlerinin keĢfedilmesiyle ülke, 1532 yılında 

Portekiz sömürgesi ve 1808 yılında da Portekizlilere bağlı bir krallık olarak yönetilmeye 

baĢlanmıĢtır. Brezilya, yaklaĢık üç yüzyıl Portekizlilerin himayesi altında kalmıĢ, ancak 1822 

yılında bağımsız bir devlet olabilmiĢtir. Bu nedenle Brezilya, Latin Amerika‟nın, dilini ve 

kültürünü Portekiz‟den alan tek Latin Amerika ülkesidir (Ekici, 2003: 31). 

http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=925
http://www.mfa.gov.tr/brezilya-kunyesi.tr.mfa
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Brezilya yerlileri, 227 farklı etnik gruptan oluĢmakta ve toplam nüfusun sadece 

%0,4‟ünü oluĢturmaktadır. Bu etnik grupların yarısı 500 kiĢinin altında olup, nüfusu 20.00‟i 

geçen halkların sayısı ise sadece 4‟tür. Ülkedeki bu etnik çeĢitlilik ve yerlilerin maruz kaldığı 

ayrımcı uygulamalar,  yasalarda yerli halkların haklarının özel olarak düzenlenmesine neden 

olmuĢtur (Özbudun, 2012: 47-48).  

Ülkenin demografik yapısına bakıldığında, halkın büyük bir çoğunluğu kentlerde 

yaĢamaktadır. Kırsal kesimlerden Ģehirlere yapılan göçler, Ģehirlerde “favela” adı verilen 

gecekondu mahallerindeki artıĢa ve altı yapı eksikliğine yol açmıĢtır. Ortalama yaĢam süresi 

ise 72,3 olup, erkelerin ortalama yaĢam süresi kadınlara göre daha kısadır. Bunun en önemli 

nedeni, erkeklere uygulanan Ģiddet suçlarından kaynaklanan ölümlerin fazla olmasıdır (ġen, 

2014: 5). 

Brezilya, Portekiz kolonisi olduğu dönemlerde, ülkenin baĢlıca ekonomik aktivitesini 

sandal ağacı ticareti oluĢturmuĢtur. 16. ve 17. yüzyıllarda Ģeker kamıĢı; 17. ve 19. yüzyıllar 

arasında ise altın madenciliğinin önemi artmaya baĢlamıĢtır. Ülke, 20. yüzyılın baĢlarına kadar 

tarım ülkesi ve ucuz hammadde kaynağı olma özelliğini korumuĢtur (TMMOB, 2007: 23).  

Ekonomik açıdan ele alındığında Brezilya‟nın,  Sao Paulo eyaletini de içine alan 

güneydoğu bölgesi, ülkenin en geliĢmiĢ bölgesi olup, gayrisafi yurtiçi hâsılanın yarıdan 

fazlasını üretmektedir.  Petrokimya, kâğıt, otomotiv, çelik, madencilik sektörlerini barındıran 

bölgede imalat sanayisinin büyük bir kısmı Sao Paulo‟da yoğunlaĢmaktadır.  Orta-batı bölgesi, 

ülkenin en hızlı büyüyen bölgesi olup; soya fasulyesi, pamuk ve ayçiçeği yağı üretiminde 

önemli bir yere sahiptir. Brezilya‟nın kuzey ve kuzeydoğusu ise en geri kalmıĢ bölgelerdir. 

Ancak bölge, tropikal meyveler ve Ģeker pancarı üretimi açısından verimli topraklara sahip 

olup; burada gıda, tekstil, kimya ve otomotiv sanayisi de sınırlı da olsa geliĢmiĢtir 

(http://www.counsellors.gov.tr/upload/BRZ/Brezilya%20yatirim%20programlari%20not.doc). 

Latin Amerika 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle hammadde ihracı 

üzerinden dünya piyasalarına dâhil olmaya baĢlamıĢ, Brezilya ise bu dönemde Ģeker ve kahve 

ihracatına yönelmiĢtir (Balaban, 2012: 159). Bu yıllarda kahve, Ģeker ve kauçuk gelirleriyle 

ülkede zenginlik ve refah yaĢanmaya baĢlamıĢtır (Ekici, 2003: 30). 

http://www.counsellors.gov.tr/upload/BRZ/Brezilya%20yatirim%20programlari%20not.doc
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1929 yılında yaĢanan Büyük Ekonomik Kriz, Brezilya ekonomisinde de derin etkiler 

yaratmıĢtır. Özellikle kahve üretimi baĢta olmak üzere tarımsal üretim hızla önem 

kaybederken tarımın yerini sanayi sektörü almaya baĢlamıĢtır (TMMOB, 2007: 32). Krizin 

etkisi sadece ülkenin ekonomik yapısıyla da sınırlı kalmamıĢ; yaĢanan kriz siyasi alana da 

yansımıĢtır.  

Büyük Buhran‟la birlikte tüm Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Brezilya‟da da 

krizin etkisiyle güç kaybeden liberal kadroların yerini bağımsızlık ve ulusal ekonomiden yana 

hükümetler almaya baĢlamıĢtır (Topal, 2009: 124). Liberalizm karĢıtı bu dalganın Brezilya‟ya 

yansıması ise Getulio Dornelles Vergas‟ın iktidara gelmesi olmuĢtur. Brezilya‟da 1930-1945 

ve 1951-1954 dönemlerinde devlet baĢkanlığı yapan Vergas döneminde liberalizme karĢı milli 

ekonomiden yana ithal ikameci politikalar uygulanmaya baĢlanmıĢ ve bu politikalarla 

ekonomide önemli bir büyüme sağlanmıĢtır. 

Vergas 1930 ve 1945 yıllarındaki iktidarında anayasa ve devletin kooperatif yapısını 

değiĢtirmiĢ ve hükümeti merkezileĢtirmiĢtir. Ayrıca ülke ekonomisini kahveye bağımlı 

olmaktan kurtarmak amacıyla temel sanayinin geliĢmesi ve tarımın çeĢitlendirilmesi için 

çalıĢmıĢtır (Ekici, 2002: 32). Vergas döneminde uygulanan ithal ikameci politikaların büyüme 

üzerinde olumlu sonuçları olsa da, diğer yandan ülkede sınıfsal eĢitsizliklerin de derinleĢtiği 

görülmüĢtür (Topal, 2009: 125). Özellikle 1960‟larla baĢlayan ekonomik krizle birlikte, bu 

dönemde hayata geçirilen sosyal hizmetler, iĢçi ücretlerinin ve hayat Ģartlarının iyileĢmesi gibi 

olumlu geliĢmeler kötüye giderek sınıflar arası gelir farklılıkları da artmaya baĢlamıĢtır 

(Topal, 2009: 126). 

Vergas‟tan sonra iktidara gelen Joao Goulart döneminde de, Vergas‟a benzer bir 

biçimde, ABD‟nin çıkarlarıyla çeliĢen milliyetçi bir iktidar yaĢanmıĢtır. Gündemine toprak 

reformunu ve çok uluslu Ģirketlerin kar transferlerinin sınırlandırılmasını alan hükümet, 1964 

yılında ABD tarafından yönlendirilen askeri darbe ile devrilmiĢ ve ülkede askeri 

diktatörlüklerle yönetilen yeni bir dönem baĢlamıĢtır (Demirer, 2008: 43). 

Brezilya‟da 1964 yılında, grevlerin ve gerilla hareketlerinin ortaya çıkmasıyla baĢlayan 

iç karıĢıklıklar nedeniyle askeri darbe gerçekleĢtirilmiĢtir. Darbeyle birlikte ülkedeki bütün 

partiler dağıtılmıĢ ve devlet baĢkanlığının yetkileri daha da arttırılmıĢtır. Askeri yönetim 
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döneminde sırasıyla Castelo Branco, MareĢal Costa e Silva, General Emilio Garrastazu ve 

General Ernesto Geisel devlet baĢkanlığı yapmıĢtır. Bu dönemde halk hareketleri ve gerilla 

eylemlerine sert tedbirlerle karĢılık verilmiĢtir. Son olarak 1979 yılında iktidara gelen General 

Joao Babtista de Oliveire Figueiredo, demokrasiye geçileceği yönünde söz vermiĢ ve bunun 

sonucunda ülkede hızlı bir ekonomik geliĢme ve demokratikleĢme süreci yaĢanmaya 

baĢlanmıĢtır. Ancak bu dönemde de ordu, hükümeti kontrol etmeye devam etmiĢtir (Ekici, 

2003: 32). Bu dönemde politikacılar, iĢ çevreleri, dinsel otoriteler gibi sivil kesimlerden de 

askeri darbeye destek gelmiĢ ve askeri yönetimler bu kesimlerle iĢbirliği içinde olmuĢlardır 

(Doğruel ve Doğruel, 2006: 95). 

1960‟lı yıllardan itibaren ülkede uygulanan ekonomi politikalarının temelini 

enflasyonun kontrol altından tutulması, en yoksul kesimin refah düzeyinin kademeli olarak 

yükseltilmesi ve ekonomik büyümeye yönelik politikalar oluĢturmuĢtur (TMMOB, 2007: 23). 

Askeri diktatörlük döneminin sona erdiği 1985 yılında ise demokrasiye geçilerek Brezilya‟da 

yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 

1985 yılında devlet baĢkanı seçilen Tancredo Neves, ülkenin ilk sivil devlet baĢkanı 

olmuĢtur. 1988 yılında çalıĢma saatlerini azaltan, toplanma ve grev özgürlüğü getiren yeni 

anayasa yürürlüğe girmiĢtir. 1989 yılında ise devlet baĢkanlığına, pazar ekonomisini hayata 

geçirerek enflasyonu düĢürme sözü veren Collar de Mello seçilmiĢtir. Ancak rüĢvet skandalı 

nedeniyle istifa etmiĢtir (Ekici, 2003: 32).   

Askeri diktatörlük döneminden sonra solun tekrar yükselmeye baĢlaması, dünyanın en 

eĢitsiz toplumlarından biri olan Brezilya‟da siyasal anlamda birçok geliĢme yaĢanmasına 

neden olmuĢtur (Emre, 2013: 6). Yüksek enflasyon oranları, yerel para birimlerine olan 

güvensizlik, ekonomik darboğaz ve siyasi istikrarsızlıklar, “Bağımlılık Teorisi” ekolünün 

öncülerinden Fernando Henrique Cardosu‟nun yükseliĢine yol açmıĢtır (Wiltze, 2010: 10). 

Ancak geliĢmiĢ ülkelerin, üçüncü dünya ülkelerine yaptıkları yardımlarla bu ülkelerin iktisadi 

sistemlerini kontrol altında tutmayı amaçlayan ve “Bağımlılık Teorisi” olarak adlandırılan bu 

yaklaĢım, Cordosa döneminde Brezilya‟nın dıĢ borçlarının ve buna bağlı olarak da ülkenin 

ekonomik bağımlılığının artmasına neden olmuĢtur.  
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Sosyal Demokrat Parti‟den 1994 ve 1998 yılındaki seçimleri kazanan Cardoso 

döneminde de liberal politikalar devam etmiĢ ve telekom, elektrik, demiryolu, bankacılık ve 

madencilik sektörlerinde özelleĢtirmeye gidilmiĢtir. 1999 yılında çıkan Asya ekonomik 

kriziyle kemer sıkma politikalarını hayata geçiren hükümet, ekonomik yavaĢlamayı 

durduramamıĢ ve IMF‟den borç alınmaya baĢlanmıĢtır  (Ekici, 2003: 32). 

Askeri darbenin sona ermesinden ĠĢçi Partisi (Partido dos Trabalhadores-PT)‟nin 

iktidara gelmesine kadarki dönemde ülkenin ekonomik programları enflasyonu düĢürmeye 

odaklanmıĢtır. Bu nedenle ücretler ve fiyatlar üzerindeki devlet kontrolü kaldırılmıĢ, 

uluslararası sermayenin ülkeye giriĢindeki engeller azaltılmıĢ ve yoğun bir özelleĢtirmeye 

gidilmiĢtir. Uygulana politikalar enflasyonu düĢürmede baĢarılı olsa da daha sonraki yıllarda 

döviz kuruna dayalı politikalar ticaret açığına dönüĢmüĢ; dıĢ borçlar artarken çalıĢan kesim de 

giderek yoksullaĢmıĢtır (TMMOB, 2007: 26). 

Cordoso ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara karĢı bir umut olarak görülse de onun 

döneminde Brezilya küresel ekonomiye bağlı bir ülke haline gelmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında 

Brezilya‟da 1990‟lı yıllar, otoriter rejim tarafından devreye sokulan liberal uygulamaların, çok 

partili rejimle devam ettirildiği yıllar olmuĢtur  (Topal, 2009: 129). 

Brezilya‟nın sanayi merkezi Sao Paulo‟da 1979 yılında gerçekleĢtirilen büyük metal 

grevinin ürünü olan PT, 1980 yılında kurulmuĢtur (Savran, 2013: 123). 1982 yılındaki 

seçimde %3,5 oy almasına rağmen, ülkenin sanayi merkezi Sao Paulo‟daki oy oranı %10‟dur. 

Bu seçimde 8 eyaletten milletvekili çıkarabilen PT, 1986 yılındaki seçimde %6,5 oranında oy 

alarak milletvekili sayısını 17‟ye yükseltmiĢtir. 1988 yılındaki yerel seçimlerde Sao Paulo, 

Porto Allegre gibi büyük Ģehirlerin belediye baĢkanlıklarına PT‟nin adayları seçilmiĢtir. Parti, 

1989 yılına gelindiğinde %14,16 oranında oy alarak, ikinci tura solun tek adayı olarak girmiĢ 

ve %37 oranında oy alarak önemli bir baĢarı sağlayabilmiĢtir (Aydınoğlu, 1991: 12-13). 1994 

ve 1998 seçimlerinde de oy oranlarını arttırmıĢ, daha sonra ise 2002, 2006 ve 2010 yıllarında 

seçimleri kazanarak iktidara gelmiĢtir. 2002 ve 2006 yıllarındaki seçimlerde devlet baĢkanı 

seçilen Luiz Inácio Lula da Silva, 2010 yılındaki seçimde aday olmamıĢ ve devlet 

baĢkanlığına yine PT adayı ve Brezilya‟nın ilk kadın devlet baĢkanı Dilma Rousseff 

seçilmiĢtir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva


 

115 
 

KuruluĢunda ideolojik ve siyasal açıdan iĢçi sınıfı partisi karakteri taĢıyan PT, 

“patronsuz parti”, “üretiyorsak yönetebiliriz”, “iĢçiler, iĢçilere oy verin” ve “oyun PT‟ye, 

gerisi burjuvazi” gibi sloganlarıyla özdeĢleĢmiĢtir. PT, bir iĢçi partisi olmanın yanı sıra 

korporatist politikalardan da uzak durmuĢ, yoksul ve topraksız köylüler baĢta olmak üzere iĢçi 

sınıfı dıĢında çeĢitli toplumsal sınıf ve katmanları da kapsayarak bu grupların desteğini 

almıĢtır (Savran, 2013: 125). Brezilya‟nın ilk iĢçi sınıfı kökenli devlet baĢkanı olmasının yanı 

sıra, yolsuzluklarla gündeme gelen Brezilya siyasetine son verme vaadinde bulunan Lula‟nın 

iktidara gelmesi, özellikle iĢçiler ve yoksul köylüler arasında büyük bir heyecan yaratmıĢtır 

(Branford, 2012: 253). 

Ancak devlet baĢkanı seçilen Lula‟nın iktidara geldiğinde ilk icraatı, geleneksel bir 

mali politika ile sosyal yardımlarda ve toprak reformunda sınırlı iyileĢtirmeler yapılması 

olmuĢtur (Sandbrook, Edelman, Heller ve Teichman, 2012: 31-32). Lula, iktidarının daha 

sonraki yıllarında da tüm dünyada yaĢanan neoliberal dalganın da etkisiyle önceki baĢkan 

Cardoso döneminde uygulanan neoliberal programları devam ettirmiĢ ve küreselleĢmeyle 

uyumlu politikalarla ekonomik istikrarı sürdürmeye çalıĢmıĢtır. 

Lula, hükümetinin uyguladığı politikalarla birlikte ülkenin ekonomik büyümesi 2004 

yılından itibaren artmaya baĢlamıĢ, 2007 yılında %6,1, 2008 yılında ise %5,2‟lik ekonomik 

büyüme gerçekleĢmiĢtir. Ekonomi, küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında daralma 

gösterse de 2010 yılında %7,5, 2011 yılınsa ise %2,9 oranında büyüme gerçekleĢtirmiĢtir. 

Böylece Brezilya ekonomik büyümede 2011 yılında dünya sıralamasında 6.; Güney 

Amerika‟da ise ilk sırada yer almıĢtır. YaĢanan bu büyümenin temelinde ise yabancı 

yatırımların artması, yurt içi tüketim artıĢı, kayıt dıĢı ekonominin azalması, ihracattaki artıĢlar, 

eğitim alanına yapılan yatırımlar, artan ticari anlaĢmalar ve diplomatik iliĢkilerin etkili olduğu 

düĢünülmektedir (http://www.counsellors.gov.tr/upload/BRZ/Brezilya%20yatirim%20 

programlari%20not.doc). Günümüzde Brezilya, 1,5 trilyon doları aĢan gayrisafi milli 

hâsılasıyla Latin Amerika‟nın en yüksek GSMH‟ye ve ticaret hacmine sahip ülkesi 

konumundadır (ġen, 2014: 1).  Lula döneminde gerçekleĢtirilen bu ekonomik büyüme 

istihdama da yansımıĢ; PT‟nin iktidara geldiği 2002 yılında %11,7 olan iĢsizlik oranı 2013‟te 

%5,4‟e gerilemiĢtir (http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp).  

http://www.counsellors.gov.tr/upload/BRZ/Brezilya%20yatirim%20programlari%20not.doc
http://www.counsellors.gov.tr/upload/BRZ/Brezilya%20yatirim%20programlari%20not.doc
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
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Brezilya‟ya son yıllarda yabancı yatırımlar giderek artmakta ve Latin Amerika‟ya 

yönelen tüm yatırımların yaklaĢık üçte biri Brezilya‟ya yapılmaktadır (Balaban, 2012: 161). 

Ülkenin en çok yatırım çeken eyaleti ise güçlü pazarı, ileri teknolojisi, kalifiye iĢgücü, 

geliĢmiĢ altyapı ve lojistik imkânlarıyla ön plana çıkan Sao Paulo‟dur (ġen, 2014: 19). 

ÖzelleĢtirme politikaları ve ucuz iĢgücü, Avrupa ülkeleri baĢta olmak üzere birçok 

yatırımcının faaliyetlerini ülkeye yöneltmesine neden olmuĢtur. 

Lula döneminde sosyal politika alanında da önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Açlık ve 

yoksullukla mücadele, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine eriĢimin kolaylaĢtırılması 

hükümetin öncelikli hedefleri haline gelmiĢtir. Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için devlet ve 

sivil toplum örgütleri arasındaki iĢbirliğine önem verilmiĢtir (Zorlu, 2013). Bu politikalara 

paralel olarak, yoksullara yönelik transfer harcamaları ve asgari ücret arttırılmıĢ, aile ödeneği 

adı altında yeni bir program ortaya konulmuĢtur. Bu programlar sayesinde PT, ülkenin 

kuzeydoğusunda yer alan yoksul eyaletlerden 2010 yılında yapılan seçimde önemli bir destek 

almıĢtır. 2013 yılında Lula‟ya olan tepkiler artmaya baĢlasa da PT‟nin karĢısında güçlü bir sol 

alternatifin bulunmaması (Emre, 2013: 7)  tepkilerin sonuca ulaĢmasını engellemiĢtir. 

Ancak PT döneminde yaĢanan bu ekonomik geliĢmelere karĢı Brezilya‟da iyimser bir 

tablodan söz etmek de mümkün görünmemektedir. Nitekim PT döneminde IMF‟nin 

politikalarına uygun bir biçimde faizler yükselmiĢ, esneklik uygulamaları arttırılmıĢ, emeklilik 

yaĢı yükseltilmiĢ, yabancı sermaye yatırımlarına uzun vadeli muafiyetler tanınmıĢ, buna 

karĢılık halkın vergi yükünü arttıracak dolaylı vergilerde artıĢa gidilmiĢtir (Savran, 2103: 130). 

2002 ve 2010 yılları arasındaki Lula iktidarında sosyal harcamalarda da önemli bir artıĢ 

görülmemiĢ; GSYĠH‟dan sosyal harcamalara ayrılan pay bu yıllarda %21 ve %32 arasında 

seyretmiĢtir (http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=134& 

idioma=i).   

PT döneminde iĢçilerin maaĢlarında çok sınırlı bir artıĢ yaĢanırken, hükümetin 

köylülere toprak dağıtma giriĢimi de baĢarısız olmuĢtur. Ayrıca iĢsizlik oranları da artıĢ 

göstermeye baĢlamıĢ; Lula‟nın seçim çalıĢmaları sırasında verdiği “on milyon yeni iĢ” 

yaratma vaadi gerçekleĢmemiĢtir (Topal, 2008: 123). Uygulana bu politikalar aynı zamanda 

gelir dağılımındaki eĢitsizliği daha da arttırmıĢtır. Günümüzde Brezilya, BirleĢmiĢ Milletler 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=134&%20idioma=i
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=134&%20idioma=i
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=134&%20idioma=i
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GeliĢme Programı‟na göre dünyada gelir dağılımının en eĢitsiz olduğu yedinci ülke 

konumundadır (http://www.mfa.gov.tr/brezilya-ekonomisi.tr.mf).  

 

1.2.2. ĠĢçi Hareketi ve Sendikalar 

Brezilya‟da iĢçiler arasında ilk olarak 20. yüzyılın ilk yıllarında anarĢist eğilimli 

hareketler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġlk baĢlarda Rio de Janeiro ve Sao Polo‟daki anarĢist 

iĢçilerin öncülük ettiği hareketler, 1922 yılından sonra etkisini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Bunun 

nedeni, iĢçi hareketlerinin 1922‟de kurulan Brezilya Komünist Partisi (Partido Comunista do 

Brasil-PCB)‟nin denetimine geçmiĢ olmasıdır (Topal, 2008: 124). Brezilya‟da bu yıllardan 

sonra sendikal harekette sosyalist eğilimler etkili olmaya baĢlamıĢtır. 

Brezilya‟da 1930 ve 1960 yıllar arasında ise iĢçi sendikalarında korporatizm hâkim 

olmaya baĢlamıĢtır (Moises, 1979: 52). Bu dönemde iktidarlar, sınıf mücadelesini dıĢlayan ve 

ulusal dayanıĢma ile ortak çıkarlar çerçevesinde sınıf çatıĢmasının önüne geçen korporatist 

uygulamalarla sendikal hareketi kontrol altında tutabilmiĢlerdir  (Topal, 2009: 126). PCB 

tarafından ĠĢçilerin BirleĢik Hareketi (Movimento Unificador dos Trabalhadores-MUT) adıyla 

Vergas‟tan bağımsız bir sendika kurma giriĢimi baĢlatılsa da baĢarılı olunamamıĢtır (Almeida 

ve Lowy, 1976: 104-105). Bu nedenle Brezilya‟da 1930 ve 1960 yılları arasında bağımsız bir 

sendikal anlayıĢtan söz etmek mümkün görünmemektedir. 

Sendikalar bu yıllarda iktidarda olan Vergas döneminde sosyal refah programlarının 

uygulanmasına destek vererek önemli ölçüde etkinlik sağlamıĢladır (Galenson, 2011: 58). 

Ancak bu dönemde çeĢitli politikalarla sendikalar devlete bağımlı hale getirilmiĢtir. ĠĢçilerden 

devlet eliyle alınan sendikal katkılar, yine devlet eliyle sendikalar arasında bölüĢtürülmüĢtür. 

Bu uygulama sendikaların ekonomik ve örgütsel bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden 

olmuĢtur (Savran, 2013: 126-127). Bu dönemde ABD de, Latin Amerika‟da yükselen sosyalist 

hareketlere karĢı Brezilya‟daki çalıĢma iliĢkilerini ve sendikaları kontrol altında tutmaya 

çalıĢmıĢtır. Özellikle ABD‟den gelen sendika uzmanları, milliyetçi ve muhalif sendikaların, 

AFL-CIO‟nun sendikal anlayıĢına uygun bir biçimde dönüĢüm geçirmelerinde etkili olmuĢtur 

(Welch, 1995: 61-62). Bu nedenle bu dönemde Brezilya‟da özgür bir sendikacılıktan 

http://www.mfa.gov.tr/brezilya-ekonomisi.tr.mf
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bahsetmek mümkün görünmemektedir. Vergas‟ın iktidara geldiği 1930 yılından askeri 

diktatörlük dönemine kadar geçen zamanda sendikalar vesayete dayalı bir sistem içinde 

varlıklarını sürdürmüĢlerdir. 

Ancak 1960‟lardan sonra yaĢanan ekonomik krizle birlikte Vergas döneminin yarattığı 

sınıflar arası uzlaĢı zayıflamıĢ ve sınıf mücadelesi güçlenmeye baĢlamıĢtır. Özellikle 1959 

yılında Küba Devrimi‟nin iĢçiler ve köylüler arasında yarattığı etkiler emperyalizme ve yerli 

burjuvaziye karĢı mücadeleyi tetiklemeye baĢlamıĢtır (Topal, 2009: 127). 

Brezilya‟da 1960‟tan sonra iktidara gelen ulusalcı devlet baĢkanı Vergas, ülkedeki 

Amerikan egemenliğine meydan okuyarak kamulaĢtırma politikalarını devreye sokmuĢ ve 

buna paralel olarak emperyalizme karĢı ortaya çıkan iĢçi ve köylü hareketleri artıĢ göstermeye 

baĢlamıĢtır. Ancak bu halk hareketleri baĢarıya ulaĢmamıĢ ve ABD ülkedeki siyasal, 

ekonomik ve askeri kontrolü elinde tutmaya devam etmiĢtir (Petras, 2009). Özellikle 1962 ve 

1963 yılların ortaya çıkan grevler ve ordudaki ulusalcı ayaklanmalar askeri darbenin 

gerçekleĢtirilmesine zemin hazırlamıĢtır (Almeida ve Lowy, 1976: 99-100). 

1964 yılında iktidara gelen askeri cunta döneminde, grevlerin ve gerilla hareketlerinin 

yükselmesi nedeniyle devletin iĢçiler üzerindeki baskısı giderek artmaya baĢlamıĢtır (Munck, 

1995: 287). Bu dönemde Brezilya‟daki en güçlü konfederasyonlardan biri olan Genel ĠĢçi 

Konfederasyonu (Confederaçao Geral dos Trabalhadores-CGT) da hükümete bağımlı hale 

getirilmiĢ ve askeri yönetimin istekleri doğrultusunda hareket etmiĢtir (Almeida ve Lowy, 

1976: 103). 

Askeri yönetim bir yandan ücret kısma politikaları uygularken, diğer yandan da toplu 

sözleĢmelerde iĢverenleri devreden çıkartıp, toplu sözleĢme yetkisini ÇalıĢma Bakanlığı‟na 

devretmiĢtir. Bu da sendikaların iĢverenlere karĢı etkinliklerinin azalmasında önemli rol 

oynamıĢtır. 1974 yılından itibaren liberal reformları uygulanmaya baĢlamasıyla ise toplumsal 

muhalefet ve iĢçi hareketleri artmaya baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda Brezilya‟da yasal olarak 

faaliyet gösterebilen tek muhalefet örgütü olan Brezilya Demokratik Hareketi  (Movimento 

Democrático Brasileiro-MDB) içinde ayrıĢmalar yaĢanmıĢtır. Bu ayrıĢmalarla, MDB‟de yer 

alan sosyalist iĢçi liderleri 1975 yılından itibaren bir iĢçi partisi kurma fikrini tartıĢmaya 

baĢlamıĢtır (Göker, 2002: 2-3). 
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Tüm dünyada olduğu gibi Brezilya‟da da 1978 yılından itibaren iĢçi hareketleri tekrar 

yükseliĢe geçmiĢ, Sao Poulo‟nun ABC olarak adlandırılan sanayi bölgesinde metal iĢçileriyle 

baĢlayan grevler kısa sürede ülkedeki diğer sektörleri ve bölgeleri de etkilemiĢtir (Savran, 

2013: 125). 12 Mayıs 1978‟de Sao Bernardo‟daki Saab-Scania kamyon fabrikasından 

baĢlayan grev, ertesi gün General Motors ve Ford fabrikalarına da yayılmıĢtır. Eylemler altı ay 

boyunca sürmüĢ ve iĢverenler iĢçilerin zam taleplerini kabul etmek zorunda kalmıĢlardır. 

Böylece iĢçiler illegal grevlerle ücretlerine %24 zam yapılmasını sağlayabilmiĢlerdir. Ayrıca 

bu grevler sonucunda, askeri cunta döneminde iĢverenleri devre dıĢı bırakarak hükümet 

tarafından yapılan toplu sözleĢmelerin yerini ilk kez iĢçi ve iĢverenler arasında yapılan 

sözleĢmeler almıĢtır (Göker, 2002: 3).  

1978 yılında gerçekleĢtirilen bu grevlere 540.000 iĢçi katılırken, 1979 yılında greve 

katılan iĢçi sayısı yaklaĢık 3.208.00‟e yükselmiĢtir (Alves, 1984: 88). Giderek tüm ülkeye 

yayılan grevler, kitlesel sokak gösterileri ve iĢgaller gibi çeĢitli mücadele biçimlerini de 

kapsayarak birer toplumsal harekete dönüĢmüĢtür. Ayrıca grevler esnasında kurulan genel 

grev komitesi, fabrika komitelerinin de oluĢturulmasına önayak olarak hareketi örgütlü bir 

yapıya kavuĢturmuĢtur. Bu komitelerle iĢçilerin gereksinimleri karĢılanmıĢ ve komiteler 

iĢçilerin sınıf bilincini geliĢtiren ve onları sendikal mücadeleye çeken okullar olarak iĢlev 

görmüĢlerdir. Böylece komiteler, sendikaların kadrolaĢmasını sağlayan liderlerin de 

yetiĢtirilmesini sağlamıĢlardır. Ayrıca iĢçilerin gündelik hayatlarındaki barınma, beslenme, 

içme suyu gibi ihtiyaçlarını da gündemine alan komiteler, iĢçileri arasındaki dayanıĢmayı da 

geliĢtirmiĢlerdir (Munck, 1995: 202-203). 

Grevlerin en önemli sonucu ise aralarında Lula‟nın da bulunduğu iĢçi liderlerinin 

kurmuĢ olduğu PT ile CUT‟un kurulması olmuĢtur (Savran, 2013: 125). Grevler sonucunda 

iĢçi liderleri, 1975 yılından beri gündemlerine aldıkları partilileĢme sürecini 

hızlandırmıĢlardır. Bunun sonucunda Sao Paulo Eyaleti Metal ĠĢçileri Kongresi‟nde, iĢçi 

partisi kurmak üzere enformel bir komite oluĢturulmuĢtur. Metal, petrol, deri iĢçileri 

sendikaları ile sanatçılar sendikasının hazırladığı öneri 200 bin iĢçiye dağıtılmıĢ ve diğer MDB 

politikacıları ile Brezilya Katolik Kilisesi‟nin de desteği alınarak sendikalar ve diğer 

kurumlardan bağımsız bir parti kurulması yönünde bir uzlaĢı sağlanmıĢtır. Böylece 1979 
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yılında öncü sendikalarla imzalanan protokol sonucu örgütün yapısı ve ilkeleri belirlenmiĢ ve 

1980 ġubatı‟nda PT resmen kurulmuĢtur (Göker, 2002: 4). CUT‟un kuruluĢu ise PT‟nin 

kuruluĢundan üç yıl sonra, 1983‟te gerçekleĢmiĢtir.  

1980‟lerden sonra Amerika‟nın “yeni dünya düzeni” anlayıĢının etkisiyle ülkede 

liberal-muhafazakâr sivil iktidarlar egemen olmaya baĢlamıĢ ve ABD‟nin de baskısıyla 

toplumsal hareketler de gerileme göstermiĢtir (Petras, 2009). Dönemin politik koĢullarının da 

etkisiyle, 1980‟ler boyunca toplumsal hareketlerin temel gündemini “vatandaĢlık” ve 

“demokrasi” gibi konular oluĢturmuĢtur (Assies, 1997: 114).  Bu dönemde sendikalar, 

enflasyonist kriz süresinde yeni kazanımlar elde etmekten çok, iĢçilerin kazanımlarını 

korumaya yönelmiĢler ve iktisadi konulara odaklanmıĢlardır (Gonçalves ve Madi: 2013: 105).  

Bu durum 1987 yılına kadar sürmüĢ ve 1987 yılına gelindiğinde grevler, 9 milyon 

iĢçiyi kapsayarak en yüksek düzeye ulaĢmıĢtır (Silver, 2009: 82). 1989 yılında ise ulusal genel 

grevlerle birlikte toplam 35 milyon iĢçi grevlere katılmıĢtır (Antunes, 2001: 454). 1989 yılına 

kadar gerçekleĢtirilen grevler sayesinde Sao Paulo‟da endüstriyel reel ücretler yılda ortalama 

%10‟luk bir büyüme kaydetmiĢ ve böylece hükümetin IMF güdümlü anti-enflasyon planı 

sekteye uğramıĢtır. Ayrıca bu grev hareketleri, demokratikleĢmenin ilerlemesi sürecinde de 

aktif bir rol üstlenmiĢtir. 1989 yılında kabul edilen anayasada iĢçilere grev örgütleme, 

bağımsız sendikalar kurma ve sendikaları devlet müdahalesi olmadan yönetme gibi birçok hak 

tanınmıĢtır (Silver, 2009: 82). 

1990‟lara gelindiğinde ise neoliberal politikalara uyum sağlayabilmek için yeni 

makroekonomik politikalar ve siyasal reformlar gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Bu uyarlama 

süreci içinde iĢgücünün daha korumasız hale gelmesi, esneklik uygulamaları ve homojen bir 

iĢgücü yaratmanın önündeki engeller kaldırılmıĢ ve iĢgücü maliyetlerini düĢüren stratejiler 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Gonçalves ve Madi: 2013: 100). ĠĢçi sınıfına yönelik bu neoliberal 

saldırılar, askeri diktatörlük döneminden sonra güçlenmeye baĢlayan sendikal hareketin ivme 

kazanmasına neden olmuĢtur.  

Brezilya‟da 1990‟lı yıllardan itibaren geliĢen sendikal hareketler, gerçekleĢtirilen 

eylemler sayesinde, neoliberal iktidarın devrilmesinde etkili olmuĢlar ve birçok kazanım elde 

etmiĢlerdir (Çidamlı, 2013: 21). Toplumsal hareketlerin ve sendikaların tekrar güç kazanmaya 
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baĢlamasının temelinde, askeri diktatörlük döneminin sona ermesinin önemli bir etkisi vardır. 

DemokratikleĢme süreciyle birlikte sendikaların kazandığı yasal haklar ve iĢçi sınıfına yönelik 

neoliberal saldırıların gündeme gelmesi sendikal hareketin yükseliĢe geçmesine neden 

olmuĢtur (Gonçalves ve Madi: 2013: 105). Ayrıca bu dönemde birçok sendika kurularak 

hareketler örgütlü bir yapıya kavuĢturulmuĢtur. 1980‟lerin sonunda 9833 olan Brezilya‟daki 

sendikaların sayısı 1990‟ların ortalarında 15.972‟ye ulaĢmıĢtır. Banka çalıĢanları, öğretmenler, 

doktorlar, kamu çalıĢanları, kırsal iĢçiler gibi çeĢitli kesimleri örgütleyen bu sendikaların 

sayısındaki artıĢ, Brezilya‟da neoliberalizme karĢı gündeme gelen yeni sendikacılığın önemli 

bir geliĢme yaĢadığını kanıtlar niteliktedir  (Antunes, 2001: 454). 

Brezilya‟da sendikal hareketin 1990‟larla birlikte yaĢadığı bu sıçrama toplumsal 

hareket sendikacılığı ile iliĢkilendirilmektedir. Nitekim bu dönemde geliĢen sendikal hareketin 

özelliklerine bakıldığında, toplumsal hareket sendikacılığının temel karakteristiklerini taĢıdığı 

görülmektedir. Sendikalar bu dönemde sadece sanayi sektöründe çalıĢan iĢçileri kapsamakla 

yetinmemiĢ, kamu emekçileri, kırsal iĢçiler ve enformel çalıĢanlar baĢta olmak üzere toplumun 

büyük bir kesimini örgütleyerek bu kitleleri grevler ve siyasal eylemlerle harekete 

geçirmiĢlerdir.  

Brezilya‟da yükselen sendikal hareket, neoliberal politikaların güç kazandığı dönemde 

ortaya çıkmıĢ ve noeliberalizm karĢıtlığıyla birlikte ĢekillenmiĢlerdir. Ayrıca sendikalar 

Topraksız Kır ĠĢçileri Hareketi (Movimento dos Trabalhadores RuraisSem Terra-MTS) ve 

Evsizler Hareketi (Movimento Trahabodores Sem Teta-MTST) gibi tarım iĢçileri ve kentlerde 

yaĢayan yoksulların tepkileriyle ortaya çıkan toplumsal hareketlerle ittifaklar kurarak birer 

toplumsal hareket niteliği kazanmıĢlardır. Bu dönemde güçlü bir muhalefeti örgütleyen CUT, 

yeni sendikacılık anlayıĢıyla hızla büyümüĢ ve sendikal hareketin en önemli güçlerinden biri 

haline gelmiĢtir. 

CUT, eĢitlik, dayanıĢma, endüstriyel temsil, hayatın tüm alanlarına yönelik mücadele, 

siyasi partilerden bağımsızlık, sendikal özerklik, demokratik iĢleyiĢ, uluslararası dayanıĢma ve 

aktif bir sınıf mücadelesi gibi unsurları temel politikası olarak benimsemiĢtir. Kendisini, 

toplumsal hareketlere öncülük eden “yeni sendikacılık” hareketi olarak tanımlayan CUT, iĢçi 

sınıfının yanı sıra kadınlar, gençler, engelliler, emekliler gibi toplumsal kesimlerini de 
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bünyesine katmayı hedeflemektedir. Ayrıca CUT, sınıf mücadelesinin ötesinde eğitim, sağlık, 

ırk ayrımcılığı gibi konuları da gündemine alarak toplumsal hayatın bütününü kapsayan bir 

mücadele tarzını savunmaktadır  (http://www.cut.org.br/conteudo/historico/).   

CUT‟u Brezilya‟daki geleneksel sendikacılıktan ayran özgün yanları, sınıf 

uzlaĢmazlığını esas alan mücadeleci yaklaĢımı, sendika içi demokrasi ilkesi ve sendika 

statüsüne sahip olmayan iĢçi örgütlerini de bünyesine alması oluĢturmaktadır. Ayrıca CUT, 

kapitalizmi ortadan kaldırmayı temel bir ilke olarak savunmaktadır (Özuğurlu, 2013: 40). 

CUT‟un güçlenmesindeki en büyük etken enformelleĢmeye karĢı geliĢtirdiği yeni 

mücadele biçimlerdir. Brezilya‟da sendikalar sadece formel sektördeki iĢçileri harekete 

geçirmeye odaklanmıĢ ve sendikaların hedef kitlesini bu çalıĢanlar oluĢturmuĢtur. Ancak 

kapitalist geliĢim süreciyle birlikte Brezilya‟da esnek, güvencesiz ve enformel çalıĢmanın 

giderek artması, formel sektördeki iĢçi sayısının düĢmesine ve buna bağlı olarak da sendika 

üyesi iĢçilerin azalmasına neden olmuĢtur. CUT ise korporatist yapıdaki sendikal anlayıĢın 

ötesine geçerek bu kesimleri bünyesine dâhil edebilmiĢtir (Munck, 2011: 8). Ayrıca CUT, 

sendikaların geleneksel mücadele alanlarının dıĢına da çıkarak eğitim, sağlık ve barınma gibi 

toplumun genelini ilgilendiren konulara da odaklanmıĢtır. Toplumsal sorunları gündemine 

alarak mücadele alanını geniĢletmesi de CUT‟un önemli bir toplumsal güç haline gelmesinde 

etkili olmuĢtur (Riethof, 2004: 36). 

1990‟lı yıllardan itibaren diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Brezilya‟da da 

toplumsal hareketler sol partilerle ittifak arayıĢına girmiĢ ve PT, CUT ve MTS baĢta olmak 

üzere birçok hareketin desteğini alarak iktidara gelmiĢtir. Ancak Lula hükümeti, uyguladığı 

politikalarla, baĢta topraksızlar hareketi olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmiĢ ve 

muhalefet hareketlerinin hedefi olmuĢtur (Çidamlı, 2013: 21). Lula, büyük tarım Ģirketleriyle 

geliĢtirilen iliĢkiler ve küçük iĢletme ve üreticilerin zararına ihracata yönelik izlediği mali 

politikalarla sendikaların tepkisini çekmeye baĢlamıĢtır (Petras, 2009). 

PT‟nin CUT ile ittifakı, iktidara geldikten sonra da devam etmiĢ; ancak CUT da PT‟nin 

iktidara geldikten sonra yaĢadığı değiĢime paralel bir biçimde parti politikalarının uygulayıcısı 

haline gelmiĢtir. Bu nedenle CUT, PT iktidara geldikten sonra, sınıf temelli bağımsız bir 

sendikadan çok, ÇalıĢma Bakanlığı‟nın bir uzantısı olduğu ve faaliyetlerini sokaklardan 

http://www.cut.org.br/conteudo/historico/
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ÇalıĢma Bakanlığı bürolarına taĢıdığı yönünde eleĢtirilmiĢtir. Böylece PT ve CUT‟un yaĢadığı 

bu paralel dönüĢüm, her ikisinin de kurumsallaĢmasıyla birlikte aralarında herhangi bir kopuĢ 

yaĢanmasını da önlemiĢtir (Petras ve Veltmeyer, 2007: 27).  

Ancak PT iktidarının uyguladığı neoliberal politikaların iĢçilerin ve diğer yoksul 

kesimlerin sosyo-ekonomik durumlarını giderek kötüleĢtirmesi, tabandan gelen baskıların da 

etkisiyle CUT‟u bu saldırılara karĢı kayıtsız kalmamaya zorlamaktadır. CUT, son yıllarda PT 

ile uyumlu politikasını değiĢtirerek hükümete karĢı muhalif bir tutum sergilemekte ve 

toplumsal muhalefetin merkezinde yer almaktadır. 

PT iktidarının iĢçi sınıfına yönelik neoliberal saldırılarının artmaya baĢlamasıyla, 

hükümete yönelik toplumsal tepkilerin de yükseldiği görülmektedir. Brezilya‟da son yıllarda 

CUT‟un da dâhil olduğu kitlesel eylemler gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu eylemlerin en 

önemlisi ise 2013 yılında gerçekleĢtirilen neoliberalizm karĢıtı eylemdir. 

2013 yılında sendikaların ve diğer toplumsal hareketlerin düzenlediği, neoliberal 

politikalara karĢı yapılan gösteri 50.00 kiĢinin katılımıyla ülke genelinde büyük ses getirmiĢtir. 

YürüyüĢe CUT baĢta olmak üzere birçok sendika öncülük etmiĢ ve emekli maaĢlarına yapılan 

kesintilerin son verilmesi, kadın ve erkeklere eĢit fırsat tanınması, ILO sözleĢmelerinin 

onaylanması, eğitim ve sağlığa daha fazla pay ayrılması gibi talepler ön plana çıkmıĢtır 

(http://petrol-is.org.tr/haber/brezilyada-50000-kisi-sendikal-haklar-icin-yurudu-6543). 

 

1.2.3. Topraksız Kır ĠĢçileri Hareketi Örneği 

Toprak mülkiyetindeki eĢitsizlik geçmiĢten beri Brezilya‟da siyasal mücadelenin 

merkezinde yer almakta ve en önemli sosyal sorunların baĢında gelmektedir. Nüfusun yaklaĢık 

%1‟inin toprak alanlarının yaklaĢık %46‟sına sahip olduğu dikkate alındığında, tarım 

sektörünün sınıfsal çeliĢkileri önemli ölçüde derinleĢtirdiği görülmektedir (Antunes, 2001: 

456). Bu nedenle tarım iĢçileri tarafından talep edilen toprak reformu 1930‟lardan beri 

Brezilya‟da kritik bir mesele olarak güncelliğini korumuĢ ve toprak mülkiyetindeki eĢitsizlik 

sınıfsal bir sorun haline gelmiĢtir (Çidamlı, 2005: 263). Bu eĢitsizlik askeri yönetimle birlikte 

daha da derinleĢmiĢtir. 

http://petrol-is.org.tr/haber/brezilyada-50000-kisi-sendikal-haklar-icin-yurudu-6543
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Brezilya‟da askeri diktatörlük döneminde ihracata dönük tarımı arttırabilmek için 

Amazonlar yerli ve yabancı Ģirketlerin yağmasına açılmıĢ; yağmur ormanlarının tahrip 

edilmesi köylülerin yoksullaĢmasını ve mülksüzleĢmesini de beraberinde getirmiĢtir (Savran, 

2013: 126). Ayrıca Brezilya, askeri diktatörlük döneminin sonlarına doğru ciddi bir 

sanayileĢme hamlesi yaĢamıĢtır. SanayileĢmeyle birlikte, geliĢen otomotiv sanayisinin 

iĢçileriyle yeni bir eylem dalgası baĢlamıĢtır. Sanayinin geliĢmesi aynı zamanda tarım 

sektörünün de daralmasına neden olmuĢtur. DüĢük ücretler ve iĢsizlik tarım iĢçilerinin daha da 

yoksullaĢmasını da beraberinde getirmiĢtir. Böylece grevlerle birlikte artan toplumsal 

hareketlerin etkisi tarım iĢçilerine de yansımıĢ ve giderek yoksullaĢan köylülerin tepkisi büyük 

bir toplumsal harekete dönüĢmüĢtür (Çidamlı, 2005: 263). ). Bu nedenle MTS‟nin ortaya 

çıkıĢında askeri diktatörlük rejiminin sermaye yanlısı politikalarının önemli rol oynadığı 

görülmektedir. 

Brezilya‟da toprak sahipliğindeki büyük eĢitsizlikler ve tarımsal üretimin 

modernizasyon sürecinin bir sonucu olan MTS, 1984 yılında ortaya çıkmıĢtır. MTS kısa 

sürede güçlü bir toplumsal hareket niteliği kazanarak toplumsal hareket sendikacılığının en 

önemli örneklerinden birini oluĢturmuĢtur (Antunes, 2001: 456). 

1980‟lerin baĢında kitlesel olmakla birlikte örgütsüz ve dağınık biçimde baĢlayan 

toprak iĢgalleri, ülkenin temel siyasal hareketlerinden biri olan “Topraksız Kır ĠĢçileri 

Hareketi”ne dönüĢmüĢtür (Çidamlı, 2013: 20). Hareket, büyük çoğunluğunu kadınların 

oluĢturduğu binlerce köylü, fakir çiftçi ve maaĢlı tarım iĢçilerini toprak sahipliğinin 

eĢitsizliğine karĢı mücadele etmek ve radikal bir tarım reformunu gerçekleĢtirmek üzere bir 

araya getirmiĢtir (Löwy, 2013: 210).  

MTS ilk olarak Brezilya‟nın güneyindeki eyaletlerde ortaya çıkmıĢ ve giderek tüm 

ülkeye yayılmıĢtır. Hareket, askeri ve yerel güçlerle yapılan çatıĢmalarla boĢtaki arazilerin 

iĢgal edilmesi ve demokratik olarak yönetilen kampların kurulması gibi yeni mücadele 

yöntemleri geliĢtirilmiĢtir (Löwy, 2013: 213). 

Geleneksel ve askeri yönetimin teĢvik ettiği toprak sahipleri, MTS‟ye karĢı birleĢerek 

1985 yılında Kırsal Demokratik Birlik (Uniau Demokratica Ruralista-UDR)‟i kurmuĢlardır. 

UDR, devletle iĢbirliği içinde, MTS‟yi destekleyenlere iĢkence, kaçırma, kaybetme ve 



 

125 
 

cinayetlerle karĢılık vermiĢlertir. Örgütün sadece Para eyaletinde yaklaĢık 700 köylüyü 

öldürdüğü bilinmektedir (Savran, 2013: 126).  Ancak askeri polisin ve toprak sahiplerinin bu 

baskısına rağmen, MTS‟nin birçok kesim tarafından desteklenmesi hareketin güç 

kaybetmesini engellemiĢ ve hükümeti müzakerelere zorlamıĢtır (Löwy, 2013: 213). 

Brezilya‟da sayıları 4,8 milyon olan topraksız aileden (Antunes, 2001: 457), 300 bini 

aĢkın üyesi ve 350 bin köylü ailenin harekete geçerek gerçekleĢtirdiği eylemler Latin 

Amerika‟nın en büyük ve en kitlesel toplumsal hareketi haline gelmiĢtir. Sadece köylü 

ailelerle sınırlı kalmayan eylemler, MTST, Kırsal Katolik Hareketi (Ação Católica Rural-

ACR), CUT‟a ve PT‟ye bağlı kesimler, akademik çevreler ve öğrenciler gibi birçok toplumsal 

grup ve hareketle ittifak halinde olmuĢ ve bu kesimlerin desteğini almıĢtır (Petras, 2009).  

Hareketin geliĢmesinde Katolik inancının da önemli etkisi olmuĢtur. Kilise 1964‟te 

gerçekleĢtirilen askeri darbeyi BolĢevik tehdidine karĢı savunsa da, daha sonraki yıllarda bu 

tutumunu değiĢtirmiĢtir. Diğer ülkelerden farklı olarak, Brezilya‟da kilise, diktatörlüğe karĢı 

muhalif bir tutum sergilemiĢtir. Klasik anlayıĢın aksine eĢitsizliğin ve fakirliğin sebebini 

kapitalizmde görerek radikal bir anlayıĢla hareket etmeye baĢlamıĢtır. Özellikle 1970‟li 

yıllarda kurulan Hıristiyan kilisesine bağlı topluluklar ve Arazi Komisyonu, özgürlükçü 

Hıristiyan düĢüncenin yayılarak köylülerin ve tarım iĢçilerinin sosyo-ekonomik sisteme karĢı 

baĢkaldırısında önemli rol oynamıĢtır (Löwy, 2013: 210-211).  

Kilisenin bu tutumunda 1971 yılında ortaya çıkan ve Peru‟lu rahip Gustavo 

Gutierrez‟in öncülük ettiği Latin Amerika‟ya özgü dinsel-politik bir akım olan “KurtuluĢ 

Teolojisi” etkili olmuĢtur. Buna göre kilisenin sefaletin, adaletsizliğin, baskının ve 

ayrımcılığın olduğu bir dünyada ezilenlerin yanında olması ve mücadele etmesi gerektiği 

savunulmuĢtur. Hareket özellikle gençler arasında yayılmıĢ ve kiliseye mensup gençlerin 

Marksizme ilgi duymalarında ve radikal bir tutum takınmalarında etkili olmuĢtur (Aydınoğlu, 

1991: 95-96).   

MTS‟nin ortaya çıktığı dönemde en önemli destekçisi CUT olmuĢtur. CUT, fabrika 

delegelerinin toplandığı genel meclisler aracılığıyla iĢçi ve köylü mücadelelerinin sınıfsal bir 

perspektifle bir araya gelmesinde önemli rol oynamıĢtır.  Bu dönemde CUT, MTS ile birlikte 

birçok kitlesel eylem gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak 1990‟larda CUT‟un giderek bürokratikleĢmeye 
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baĢlaması, tabanını harekete geçirme konusunda daha isteksiz davranmasına neden olmuĢtur. 

Nitekim MTS liderleri günümüzde, Kilisenin ilerici kesimlerinin, harekete CUT‟dan daha 

fazla destek verdiğini söylemektedirler (Petras ve Veltmeyer, 2007: 205). 

MTS, ülkedeki emperyalist politikaların etkisiyle ulusalcı bir karakter taĢısa da, 

ulusalcılığı enternasyonalizmle birleĢtirmekte ve kendisini sosyalist bir hareket olarak 

tanımlamaktadır. Demokratik bir uluslararası sistemin yaratılması ve bunun için diğer 

ülkelerin halklarıyla ittifaklar kurulması MTS‟nin en önemli amaçlarından birini 

oluĢturmaktadır. Bunun en önemli örneği Irak iĢgaline karĢı verilen mücadeledir (Yeğin, 2004: 

109). MTS, Irak iĢgalinin gündeme gelmesiyle birlikte savaĢ karĢıtı büyük gösteriler yapmıĢ 

ve emperyalist saldırılara karĢı Irak halkıyla dayanıĢma içinde olunması gerektiğini 

eylemlerinde vurgulamıĢtır.  

MTS, gerçekleĢtirdiği toprak iĢgalleriyle tarım alanlarını kolektifleĢtirerek kapitalizme 

alternatif bir sistem kurmaya çalıĢmıĢ ve bu hedefi önemli ölçüde gerçekleĢmiĢtir. Ülkenin 

birçok bölgesine kurulan kolektif çiftliklerde yaĢayan aileler birlikte üreterek “eĢit iĢe eĢit 

ücret” ilkesiyle üretimden pay almaktadırlar. Ayrıca üretim, bölüĢüm, organizasyon gibi 

konularda birlikte karar alarak kendi kendini yöneten demokratik bir mekanizma kurmuĢlardır.  

Kolektif kamplardaki hayat üretimle de sınırlı olmayıp, eğitim ve sağlık gibi toplumsal 

hayatın diğer unsurlarını da barındırmaktadır. Çocuklar, gönüllü öğretmenler tarafından 

bireyselci eğitime karĢı alternatif bir sistemle eğitilmekte; çocukların yanı sıra okuma yazma 

bilmeyen yetiĢkinler de bu okullarda eğitim görmektedir (Yeğin, 2004: 109). Ayrıca gençler 

için üniversiteler kurulmakta ve gençlerin eğitim ihtiyaçları MTS bütçesinden 

karĢılanmaktadır. Ancak bu okullar eğitim sistemi içinde yer almadığından resmi olarak 

tanınmamakta, bu da çocuklar ve gençlerin okul sonrası hayatlarının da MTS‟ye yönelik 

hizmetlerle sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Sağlık hizmetleri de MTS‟ye katılan gönüllü 

doktorlarca üstlenilmekte ve doktorlar tarafından alternatif tıp,  ilaç üretimi, ilk yardım gibi 

konularda MTS üyelerine eğitimler verilmektedir.  

MTS‟ye katılmak mutlaka bir toprak iĢgaline katılmakla mümkündür. Böylece üyelerin 

sorumluluk alması ve mücadeleye destek vermesi sağlanarak üyeler aktif hale getirilmektedir. 

ĠĢgallerden önce verilen eğitimlerde, üyelerin eylemlere yönelik birlikte karar almaları 
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sağlanarak demokratik süreçlere katılımları esas alınmaktadır (Yeğin, 2005: 260). 

MTS, toprak reformu için ortaya çıkmıĢ bir hareket olsa da, mücadelesi sadece bununla 

sınırlı kalmamıĢ, toplumsal muhalefetin her alanında öncü bir rol üstlenmiĢtir. MTS, 

neoliberal politikalara karĢı yapılan tüm eylemleri örgütlemekte veya kitlesel olarak bu 

eylemlerin içinde yer almaktadır. Yerli halkların hakları için yapılan gösteri ve yürüyüĢler, 

feminist hareketler ve mali politikalara karĢı yapılan eylemlerin tümünde MTS‟nin kitlesel 

desteği bulunmaktadır (Yeğin, 2004: 109).  

Ayrıca MTS, kırsalda doğmasına rağmen, örgütsel faaliyetlerini sadece tarım 

iĢçileriyle sınırlı tutmamıĢ, kentlerde de örgütlenmeye önem vermiĢtir. Kırsal bölgelerden 

kentlere göç eden iĢleri ve favelalarda kötü koĢullarda yaĢayan dıĢlanmıĢ kesimleri de 

bünyesine katarak bu kesimleri ortak bir mücadele etrafında birleĢtirmiĢtir (Antunes, 2001: 

456). 

MTS, siyasal partilerle iliĢkiler kurarak kendisine yakın gördüğü adayları açıkça 

desteklemektedir. Böylece bu adaylar seçildiği takdirde, toprak reformunu hükümete kabul 

ettirmeyi amaçlamaktadır (Yeğin, 2004: 49). Bu stratejisine uygun olarak MTS, yaptığı 

kitlesel toprak iĢgalleriyle, hükümetin toprak reformunu gündemine almasını sağlamıĢtır. 

Daha sonra ise 2002 yılında yapılan seçimlerde PT adayı Lula‟yı destekleyerek seçimi 

kazanmasında önemi rol oynamıĢtır (Petras, 2009). Ancak MTS, PT‟ye bağlı bir hareket 

olmamıĢ, kendisini PT‟den bağımsız olarak nitelendirmiĢtir. MTS yöneticileri de PT ile olan 

iliĢkilerin karĢılıklı yardımlaĢmayla sınırlı olduğunu ve MTS‟nin PT‟ye karĢı bağımsızlığını 

koruduğunu ifade etmektedir. Ayrıca onlara göre, PT‟nin kurumsallaĢmayla birlikte giderek 

kitle hareketlerinden uzaklaĢması da iliĢkilerin sınırlı kalmasına neden olmuĢtur  (Yeğin, 

2004: 127). 

Lula, 2002 yılında yapılan seçimlerden önce MTS ile iliĢkilerini geliĢtirerek toprak 

reformu sözü vermiĢtir. Bu doğrultuda ilk baĢkanlık döneminde 381.000 topraksız tarım 

iĢçileri arazilere yerleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Aile Tarımını Destekleme Ulusal Programı 

(Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar-PRONAF) aracılığıyla aile çiftçilerinin 

eriĢebileceği kaynakların miktarı dört kat arttırılarak, 10 milyar dolara ulaĢmıĢtır (Branford, 

2012: 273). MTS bu dönemde PT iktidarıyla çatıĢmaktan kaçınarak ılımlı reformlar için 
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mücadelesine devam etmiĢtir. Ancak MTS‟nin eylemlerindeki bu durağanlık, kendi kitle 

tabanını korumasına ve sınırlı da olsa toprak iĢgallerine devam etmesine rağmen, hareketin 

siyasal etkisini kaybetmesine neden olmuĢtur (Petras, 2009).  

 Lula‟nın uyguladığı bu politikaların etkisiyle toprak iĢgalleri yavaĢlasa da daha 

sonraki yıllarda tarım reformunun rafa kalkması, GDO‟lu üretim yapan tarım ihracatçılarının 

büyümesi, topraksız iĢçilerin ve Amazon‟daki yağmur ormanlarının aleyhine tarım 

Ģirketlerinin zenginleĢmesi MTS‟nin PT iktidarına muhalif bir tutum sergilemesine neden 

olmuĢtur (Petras, 2005). Ayrıca MTS‟ye göre amaç sadece toprak sahibi olmak değil, kolektif 

bir hayatın bir devlet politikası olarak hayata geçirilmesidir. Bu nedenle de MTS, Lula 

hükümetinin uyguladığı politikalara karĢı da mücadelesini sürdürmüĢ ve hükümet 

politikalarına karĢı kitlesel eylemler gerçekleĢtirmiĢtir. 

Lula‟dan sonra iktidara gelen PT‟li devlet baĢkanı Dilma Rousseff döneminde de 

devletin toprak reformuyla ilgili politikasında bir değiĢiklik olmamıĢtır. Buna bağlı olarak da 

kentsel ve kırsal yoksulluk arasındaki uçurum devam etmiĢtir. Nitekim günümüzde 

kentlerdeki yoksulluk oranı %16,2‟yken bu oran kırsalda %32,1‟le kentlerdeki yoksulluk 

oranının yaklaĢık iki katına ulaĢmıĢtır (http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_ 

cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=BRA&idioma=i). 

MTS günümüzde tarımsal sermaye çevrelerine karĢı yeniden yükselttiği 

mücadelesinde, Sosyal Hareketler Koalisyonu (CoordeneçaoNacional de Lutas-CONLUTAS) 

olarak adlandırılan yeni bir ittifak oluĢturmaya çalıĢmaktadır (Çidamlı,  2013: 25). Lula 

hükümetinin neoliberal politikalarına karĢı 2010 yılında kurulan CONLUTAS, iĢçi 

hareketlerini ve diğer halk hareketlerini bir araya getirmek ve bu hareketlerin deneyimlerini 

birleĢtirerek güçlü bir toplumsal muhalefeti harekete geçirmeyi hedeflemektedir. OluĢum, 

MTS‟nin yanı sıra sendikalar, dernekler, azınlık birlikleri, kent ve öğrenci hareketlerini de bir 

araya getirmektedir. CONLUTAS ayrıca uluslararası dayanıĢma, siyasi çeĢitlilik, demokratik 

iĢleyiĢ, örgütsel, siyasal ve mali özerkliği temel ilkeleri arasında saymaktadır 

(http://cspconlutas.org.br/quem-somos/historia/). 

 

http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_%20cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=BRA&idioma=i
http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_%20cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=BRA&idioma=i
http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_%20cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=BRA&idioma=i
http://cspconlutas.org.br/quem-somos/historia/
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Dönemin en güçlü toplumsal hareketlerinden biri olan MTS, emperyalist yatırımlara 

karĢı anti-emperyalist ve emek eksenli karakteriyle yerli hareketlerin ve toplumsal hareket 

sendikacılığı akımının en önemli örneklerinden birini oluĢturmuĢtur (Çidamlı, 2013: 20). 

Nitekim MTS, toplumsal hareket sendikacılığının temel özellikleriyle karĢılaĢtırıldığında, söz 

konusu sendikacılık anlayıĢıyla önemli benzerlikler taĢıdığı görülmektedir. 

 MTS, baĢlangıçta tarım reformu gündemi üzerinden ortaya çıksa da,  uluslararası 

Ģirketlere ve büyük toprak sahiplerine karĢı baĢlattığı mücadele, hareketin anti-kapitalist ve 

anti-emperyalist bir ideolojik zemine taĢınmasında etkili olmuĢtur. Bu ideolojik tutumuna 

bağlı olarak MTS, mücadelesini kolektif hayatı temel alan bir sosyo-ekonomik sistem 

hedefiyle Ģekillendirmektedir. MTS‟nin, neoliberalizm ve küreselleĢmeye karĢı kolektif bir 

sistemi savunan sistem karĢıtı bu tutumu, toplumsal hareket sendikacılığının ideolojik 

yapısıyla da örtüĢmektedir.  

Ayrıca MTS, bu görüĢüne paralel olarak topraksız köylülerin ve tarım iĢçilerinin yanı 

sıra toplumun diğer yoksul kesimlerini de kapsayarak örgütsel gücünü arttırmıĢ ve bu 

kesimlerin de toplumsal ve ekonomik sorunlarını gündemine alarak siyasal bir hareket haline 

gelmiĢtir. MTS‟nin ortaya koyduğu bu mücadele yöntemi de toplumsal hareket 

sendikacılığının siyasal ve kitlesel mücadeleyi esas alan temel değerleriyle uyumludur. Bunun 

yanı sıra MTS, örgüt içi demokrasiye olan güçlü bağıyla da toplumsal hareket sendikacılığının 

demokratik iĢleyiĢ esasını sahiplenmektedir. 

MTS‟nin diğer toplumsal güçlerle kurduğu örgütsel bağımsızlık esasına dayanan 

ittifaklar da toplumsal hareket sendikacılığına örnek oluĢturur niteliktedir. Öğrenci hareketleri, 

feminist hareketler, MTST ve CUT baĢta olmak üzere diğer toplumsal güçlerle geliĢtirdiği 

ortak mücadele ve küresel dayanıĢma vurgusu MTS‟nin büyük bir toplumsal hareket haline 

gelmesinde önemli rol oynamıĢtır. Böylece MTS,  küreselleĢme ve neoliberalizme karĢı ortaya 

çıkan toplumsal hareket sendikacılığına paralel bir Ģekilde geliĢmiĢ ve güçlenmiĢtir. 
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1.3. Filipinler 

1.3.1. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Filipinler,  üniter sistemle yönetilen bir ülke olup, baĢkenti Manila‟dır. Nüfusu en son 

yapılan 2007 yılındaki nüfus sayımına göre 88,6 milyondur. Ülkenin para birimi Filipin 

Pezosudur. Resmi dilleri ise Filipin dili ve Ġngilizcedir (http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-

ulke.cfm?id=6A9AB28655848120FE41). Filipinler‟in BirleĢmiĢ Milletler, ILO, IMF, Doğu 

Asya Zirvesi, Asya Pasifik Ekonomik Birliği ve Latin Birliği baĢta olmak üzere birçok 

uluslararası kuruluĢa üyeliği bulunmaktadır (Kılınç, 2010: 8). 

Filipinler 808‟inde yerleĢim bulunan 7107 ada ve adacıktan oluĢmaktadır. Takımadalar 

1565 yılında Meksika‟dan gelen Legazpi tarafından keĢfedilmiĢ ve bu tarihten itibaren 

Ġspanyol hâkimiyeti altına girmiĢtir. Takımadalarda 15. yüzyılın sonlarında Müslüman tacirler 

tarafından Ġslamiyet yayılmaya baĢlamıĢtır. Ancak Ġspanyolların egemenliğiyle birlikte adalara 

gelen misyonerlerin etkisiyle Hıristiyanlık güç kazanmıĢtır. Ülkedeki Ġspanyol hâkimiyeti 

sırasıyla Portekizliler, Çinliler, Hollandalılar ve Ġngilizler tarafından yıkılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Son olarak ülkeyi 1898 yılında Amerikalılar ele geçirmiĢtir. Bu tarihten sonra Filipinler ABD 

tarafından yönetilmiĢtir. 1934 yılında gelindiğinde ise ABD‟ye bağlı Filipin Milletler 

Topluluğu kurulmuĢtur. Filipinler‟in bağımsızlığını kazanması ancak 1946 yılında 

gerçekleĢebilmiĢtir (http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6A9AB28655848120F 

E41). 

Filipinler, bağımsızlığını kazandıktan sonra da ABD ile yakın iliĢkiler sürdürmeye 

devam etmiĢtir. Nitekim ülkedeki Amerikan Ģirketleri 1970‟lere kadar yerel Ģirketlerle eĢit 

haklara sahip olmuĢlardır. Amerikan üsleri de 1990‟lı yıllara kadar ülkede bulunmaya devam 

etmiĢtir. ABD‟nin ülkenin iç ve dıĢ politikasındaki ağırlığı ile iki ülke arasındaki yakın askeri 

ve ekonomik iliĢkiler günümüzde de devam etmektedir (Democratic Progress Institute, 2013: 

9-10). 

Filipin hem zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları hem de ucuz iĢgücü açısından geliĢmiĢ 

ülkeler için büyük bir önem taĢımaktadır. Özellikle telekomünikasyon ve teknoloji mallarının 

çoğu yabancı Ģirketler tarafından Filipinler‟de üretilmektedir. Filipin ekonomisinin en önemli 

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6A9AB28655848120FE41
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6A9AB28655848120FE41
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özelliklerinden biri bütün ekonomik programların IMF, Dünya Bankası ve diğer yabancı 

kuruluĢların denetimi ve onayıyla oluĢturulmasıdır. Bu denetimden dolayı Filipinler ekonomisi 

kronik bir kriz içinde olup geliĢim gösterememektedir (Kılınç, 2010: 10). 

Nüfusun %75‟ni köylülüğün oluĢturduğu Filipinler‟de tarımsal üretim önemli bir yer 

tutmaktadır. Pirinç, Hindistan cevizi, mısır, tütün ve Ģeker kamıĢı ülkede en çok yetiĢtirilen 

tarım ürünleri arasındadır. Ancak son yıllarda artan ucuz ithalat, pirinç baĢta olmak üzere 

tarım ürünlerinin üretimini neredeyse durma noktasına getirmiĢtir. Ayrıca uzun sahillerden ve 

çok sayıda adadan oluĢtuğu için balıkçılık geçmiĢten bu yana Filipinler ekonomisinde önemli 

bir yer tutmaktadır  (Kılınç, 2010: 10-11). 

Filipinler, dünyadaki en zengin maden kaynaklarına sahip ülkeler arasındadır. 

Özellikle bakır, altın ve krom rezervlerinde önemli bir yere sahiptir. Ülkenin GSYĠH‟sı 2013 

yılı itibariyle 274,6 milyar dolar, kiĢi baĢına düĢen milli gelir ise 4,631 dolardır. Ülkedeki 

ortalama yaĢam süresi 71,4‟tür. ĠĢsizlik ise oranı %7‟dir (http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-

ulke.cfm?id=6A9AB28655848120FE41).  Ülkenin en önemli sorunlarının baĢında kayıt dıĢı 

istihdam gelmektedir. ILO verilerine göre toplan istihdamın %68‟ini oluĢturan kayı dıĢı 

istihdam, Filipinler sanayisinin kaliteli üretim ve rekabetten uzaklaĢmasına bağlı olarak son on 

yılda sürekli artıĢ göstermiĢtir (http://www.newunionism.net/library/national%20data/ 

Philippines%201-2013.pdf). 

Filipinlerin 1946 yılında bağımsızlığına kavuĢmasından sonra Liberal Parti ve Ulusal 

Partiden oluĢan iki partili bir sistem ortaya çıkmıĢtır (Parsa, 2004: 73). Bağımsızlıktan sonra 

iktidara gelen ilk devlet baĢkanı Manuel Roxes olmuĢ, daha sonra ise Elpidio Quirino devlet 

baĢkanı seçilmiĢtir. Her iki devlet baĢkanı döneminde de bağımsızlığın kazanılmasına rağmen 

Amerika‟yla yakın iliĢkiler devam etmiĢtir. 

1953 yılında yapılan seçimlerde kendisini reformist olarak ifade eden Ramon 

Magsaysay ABD‟nin de desteğini alarak devlet baĢkanı seçilmiĢtir. Görevi sırasında sınırlı da 

olsa toprak reformu ve iĢçi hakları konusunda bazı düzenlemeler yapmıĢtır (Democratic 

Progress Institute, 2013: 12-13).  Bu düzenlemelerden en önemlisi “Wagner Yasası” olarak 

adlandırılan yeni yasayla zorunlu tahkimin kaldırılmasıdır. Bu yasayla Endüstri ĠliĢkileri 

Mahkemelerinin toplu sözleĢmelerde söz sahibi olması uygulaması kaldırılmıĢ ve toplu 

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6A9AB28655848120FE41
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6A9AB28655848120FE41
http://www.newunionism.net/library/national%20data/%20Philippines%201-2013.pdf
http://www.newunionism.net/library/national%20data/%20Philippines%201-2013.pdf
http://www.newunionism.net/library/national%20data/%20Philippines%201-2013.pdf
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sözleĢmelerin sadece iĢçi ve iĢverenler tarafından imzalandığı demokratik bir yöntem 

getirilmiĢtir (Lambert, 1990: 263). Ramos‟tan sonra ise 1957 yılında Carlos P. Garcia ve 1961 

yılında da Diosdado Macapagal iktidara gelmiĢtir. 

1962 yılında, Filipinler‟de yabancı yatırımların önünün açılması karĢısında IMF‟den 

300 milyon dolar borç alınmıĢtır. Yabancı yatırımların artmaya baĢlaması o zamana kadar 

rekabetten korunmuĢ olan yerli giriĢimciler üzerinde olumsuz etkiler yaratmıĢtır. Nitekim 

1967 yılına gelindiğinde Filipinlerde toplam 1500 Ģirket iflas durumuna gelmiĢtir. Hükümetin 

izlediği bu politika ülkedeki sermaye sahipleri arasında milliyetçiliğin giderek yükselmesine 

yol açmıĢtır. Ayrıca yabancı yatırımların ve alınan borçların, ülkeyi emperyalizme bağımlı 

hale getirmesi toplumsal muhalefet hareketlerinin de artmasına neden olmuĢtur (Parsa, 2004: 

75).  

1966 yılında devlet baĢkanlığı görevini üstlenen Marcos, 1969 yılında yapılan 

seçimleri kazanarak devlet baĢkanlığı görevine devam etmiĢtir. Marcos, reformları devam 

ettirme sözü vererek iktidara gelmiĢ ve seçim kampanyalarında “yeni bir toplum” vaat etmiĢtir 

(Democratic Progress Institute, 2013: 12-13). Ancak Marcos beklentilerin aksine 1972 yılında 

askeri diktatörlük ilan ederek otoritesini güçlendirmiĢtir. 

1970‟lerin baĢlarında yaĢanan ekonomik gerilemeler, partiler arasındaki 

anlaĢmazlıklar, yükselen milliyetçilik ve devlet baĢkanı Ferdinand Marcos hakkında artan 

yolsuzluk iddiaları toplumsal çatıĢmaların artmasına neden olmuĢtur. Siyasal ve ekonomik 

alanda yaĢanan bu gerilimler, ülkedeki demokratik kurumların ortadan kaldırılarak askeri 

rejimin iktidara gelmesiyle sonuçlanmıĢtır (Parsa, 2004: 73). 

Filipinler‟de 1972 yılında ABD‟nin de desteğiyle Marcos tarafından sıkıyönetim ilan 

edilmiĢtir. Marcos iktidara geldiğinde  “yasa ve düzeni Filipinler‟in tamamında sağlamak, 

isyan ve ayaklanmalar da dâhil olmak üzere bütün yasa dıĢı eylemlerin önlenmesi” emrini 

vermiĢtir. Ülkedeki asıl tehlike sosyalist ayaklanmalar olsa da, yeni rejim grevlerin, 

yürüyüĢlerin ve diğer kitle gösterilerinin tümünü yasaklamıĢtır. Bu yasaklar askeri 

diktatörlüğün sona erdiği 1981 yılına kadar devam etmiĢtir. Ancak ekonomi için önemli 

görülen sanayi kollarında grev yasakları askeri diktatörlük döneminden sonra da devam 

etmiĢtir (Munck, 1995: 291). 
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Marcos bu dönemde verimliliği gerekçe göstererek devlet kurumlarını 

merkezileĢtirmiĢ, yeni kurumlar kurmuĢ ve birçok idari değiĢiklik yapmıĢtır. Ayrıca taĢra 

siyasetine egemen olan toprak sahiplerinin özel ordularını yasaklayarak ve silahlarına el 

koyarak otoritesini güçlendirmiĢtir (Parsa, 2004: 80). 

Marcos iktidara geldiğinde ülkenin mali durumunu dengelemek için IMF‟den borç 

talep etmiĢ ve yabancı bankalardan geri ödeme vadelerini uzatmalarını istemiĢtir. Ancak 

alınan borçlar sonucunda hükümet harcamalarının kısılması, hizmetlerin azaltılması, ülkenin 

para birimi olan pezonun değerinin düĢmesi ve iĢçi çıkartmaları gibi nedenlerle Filipinler 

toplumsal ve ekonomik olarak daha büyük bir çıkmaza girmiĢtir (Parsa, 2004: 74).  YaĢanan 

finansal krizler ve yerli sanayinin yabancı Ģirketlerle rekabet edememesi dıĢ borçların 

ödenmesini daha da zorlaĢtırmıĢtır. Bunun sonucunda ise Dünya Bankası‟nın finansmanına 

daha fazla bağımlı hale gelinmiĢtir (Kuruvilla, 1996: 648). 

Marcos iktidara geldiğinde yoğun bir özelleĢtirme sürecine girmiĢtir. 1972 yılından 

itibaren, demiryolları, hidroelektrik enerjisi üretimi, su dağıtımı ve ticari bankacılık 

alanlarında devam eden devlet paylarına rağmen, Filipinler ekonomisine özel sektör hâkim 

olmaya baĢlamıĢtır (Parsa, 2004: 97). ÖzelleĢtirmelerin yanı sıra yabancı yatırımları 

çekebilmek için yatırım teĢviklerini ve gümrük tarifelerini yeniden düzenlemiĢ, grevleri 

yasaklayarak sendikaların gücünün artmasının ve ücretlerin yükselmesinin önüne geçmeye 

çalıĢmıĢtır (Kuruvilla, 1996: 647). Ayrıca Marcos, 1981 yılında uluslararası eleĢtirilerin de 

etkisiyle askeri diktatörlüğü kaldırdığını açıklasa da özgürleĢmeye belirli ölçülerde izin vermiĢ 

ve diktatörlük uygulamalarının birçoğunu devam ettirmiĢtir (Parsa, 2004: 83). 

Filipinler‟de askeri diktatörlüğe karĢı en güçlü muhalefet Filipinler Komünist Partisi 

(Communist Party of the Philippines-CPP) tarafından yürütülmüĢtür. CPP tüm ülkede güçlü 

bir siyasal örgütlenme gerçekleĢtirerek diktatörlüğe karĢı mücadelenin örgütleyicisi durumuna 

gelmiĢtir. Ayrıca diktatörlüğe karĢı halkı birleĢtirmek amacıyla kurduğu Ulusal Demokratik 

Cephe (National Democratic Front-Philippines-NDFP)‟yle geniĢ bir halk desteği kazanırken; 

Yeni Halk Ordusu (New People Army-NPA) aracılığıyla da silahlı mücadele vermiĢtir. Ancak 

CP bu gücüne rağmen, Marcos diktatörlüğü devrildiğinde iktidarı ele geçirmeyi 

baĢaramamıĢtır (Parsa, 2004: 17-18). CPP, NDFP ve NPA günümüzde de illegal mücadele 
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vermektedir. 

Marcos 1986 yılında askeri rejimi sonlandırarak seçimlere izin vermiĢtir. Ancak 

Marcos, kilisenin ve askeriyenin de desteğini alan rakibi Corazon Aquino‟ya karĢısında 

seçimleri kaybetmiĢtir. Seçimlerin sonunda ailesi ile birlikte Havai‟ye kaçmıĢtır. Böylece 

Filipinler‟de demokrasiye geçiĢle birlikte, EDSA Devrimi olarak adlandırılan yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır (Örmeci, 2012). 

Marcos‟un 1986 yılında devrilmesinden sonra iktidara gelen Corazon Aquino 

döneminde ise ülke yeni bir reform dalgası yaĢamıĢtır. Corazon Aquino döneminde tarım 

reformu ve yerel yönetimler yasası kabul edilmiĢ, polis kuvvetleri sivilleĢtirilmiĢ, sivil toplum 

örgütlerine yerel idarelerde resmi görevler verilmiĢ ve yolsuzlukla mücadele için yeni 

kurumlar oluĢturulmuĢtur (Democratic Progress Institute, 2013: 13). Ayrıca sendika kurmak 

kolaylaĢtırılmıĢ, kamu sektöründe toplu sözleĢmelere izin verilmiĢ ve her sanayi kolunda tek 

sendika kurma kuralı geri çekilmiĢtir (Kuruvilla, 1996: 648). Bu dönemde yaĢanan en önemli 

geliĢme ise demokratik bir anayasanın yürürlüğe girmesidir. Ancak Marcos döneminde 

IMF‟den alınan borçların getirdiği dıĢa bağımlılık ve ülkenin yarı feodal yapısı Corazon 

Aquino‟nun baĢarı Ģansını engellemiĢtir. Ülkedeki Amerikan üslerinin kapatılacağı sözünü 

vermesine rağmen, IMF‟ye olan bağımlılık nedeniyle bu sözünü de tutamamıĢtır. Sovyetler 

Birliği‟nin dağılmasıyla ABD‟nin güvenlik stratejisinin de değiĢmeye baĢlaması Filipinler‟in 

stratejik öneminin azalmasına neden olmuĢtur. Filipinler böylece ABD ve diğer ülkelerin 

desteğini kaybetmiĢtir. Ayrıca Filipinler Pinatubo yanardağının yeniden faaliyete geçmesiyle 

büyük bir ekonomik kayba uğramıĢtır (Örmeci, 2012). 

Corazon Aquino, iktidarı döneminde yaĢanan ekonomik alandaki olumsuzlukların da 

etkisiyle yeniden aday olmaktan vazgeçmiĢtir. Bunun sonucunda 1992 yılında yapılan 

seçimlerde emekli General Fidel Ramos devlet baĢkanı seçilmiĢtir. Filipinler ekonomisi 1997 

yılında yaĢanan Asya Finansal krizinden de önemli ölçüde etkilenmiĢ ve Ramos‟a karĢı darbe 

giriĢimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak bu giriĢimler baĢarıya ulaĢmamıĢ ve 1998 yılında 

yeniden seçimler yapılmıĢtır (Örmeci, 2012). 
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1998 yılında tanınmıĢ bir sinema oyuncusu olan Joseph Estrada Filipin Halk Yığınları 

Partisi (Party of the Filipino Masses-PFM)‟nden devlet baĢkanlığına seçilmiĢtir. Ancak 2000 

yılında Temsilciler Meclisi Estrada‟yı görevini kötüye kullanmakla suçlamıĢtır. Senatonun 

yürüttüğü yolsuzluk soruĢturmasının ardından 2001 yılında Estrada baĢkanlık görevinden 

uzaklaĢtırılmıĢ ve mahkûm edilmiĢtir (Democratic Progress Institute, 2013: 11-12).  2001 

yılında ise devlet baĢkanlığını Gloria Macagapal Arroyo kazanmıĢtır. Bu dönemde ülkenin 

ekonomik yapısında bazı ilerlemeler gerçekleĢtirilse de istikrar sağlanamamıĢtır. Estrada ise 

devlet baĢkanı Arroyo tarafından affedilmiĢ ve 2010 seçimlerinde tekrar adaylığını koymuĢtur. 

Estrada bu seçimlerde %26 oy olarak seçmenler üzerinde hala etkili olduğunu göstermiĢtir 

(Democratic Progress Institute, 2013: 12). 

2010‟da seçilen devlet baĢkanı Benigno Aquino da kendisini reformist olarak 

tanımlamaktadır. Yolsuzluğa karĢı yürüttüğü kampanyalarla tanınan Benigno Aquino‟nun 

görev süresi 2016 yılında yapılacak olan seçimlerle dolacaktır  (Democratic Progress Institute, 

2013: 13-14). Aquino döneminde ekonomik büyümede %5‟lik bir oranlı önemli bir baĢarı 

sağlansa da kapsayıcı bir büyümeden söz etmek mümkün görünmemektedir. Ülkenin en 

önemli sorunlarının baĢında gelen yoksulluk, iĢsizlik ve gelir dağılımındaki eĢitsizlikler, 

Aquino iktidarında da güncelliğini korumaktadır 

(http://www.newunionism.net/library/national%20data/Philippines%201-2013.pdf). 

 

1.3.2. ĠĢçi Hareketi ve Sendikalar 

Filipinler‟de ilk ortaya çıkan iĢçi hareketi 1872 yılında matbaa iĢçilerinin düĢük 

ücretlere karĢı gerçekleĢtirdiği eylemdir. Ülkedeki ilk iĢçi federasyonu ise 1902 yılında 

kurulan Demokratik ĠĢçi Sendikası (Union Obrero Democrata-UOD)‟dır. Federasyon, 

Amerikan sömürgeciliğinden kurtulmak ve iĢçi haklarını geliĢtirmek için ülkedeki ilk genel 

grevi baĢlatmıĢtır. 1903 yılına gelindiğinde UOD önderliğinde Filipinler‟de ilk kez ĠĢçi 

Bayramı kutlanmıĢtır. Buna karĢılık Amerikan sömürge hükümeti 1908 yılında iĢçi 

hareketlerinin önüne geçmek amacıyla polis teĢkilatına bağlı ĠĢçi Bürosu‟nu kurmuĢtur. 

Böylece iĢçi hareketleri kontrol altında tutulabilmiĢtir. 1913 yılında ise Filipinler ĠĢçi Kongresi 

(Congreso Obrero de Filipinas-COF)‟nin kurulmasıyla sendikal hareket tekrar güç kazanmaya 

http://www.newunionism.net/library/national%20data/Philippines%201-2013.pdf
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baĢlamıĢtır. Ancak örgütteki görüĢ ayrılıkları bu hareketlerin baĢarıya ulaĢmasını engellemiĢtir 

(http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf). 

Filipinlerde, II. Dünya savaĢının ardından ülkenin Luzon bölgesinde pirinç yetiĢtiren 

köylüler tarafından Japonya iĢgaline karĢı bir gerilla mücadelesi baĢlatılmıĢtır. Bu hareketi 

oluĢturanlar daha sonra Filipinler Komünist Partisi‟nin saflarına katılmıĢtır. Partinin köylülerin 

etkisiyle güçlenmesiyle birlikte ülkede 1946 yılında baĢlayan “Huk Ayaklanması” ortaya 

çıkmıĢtır. Ancak ayaklanma 1954 yılında ABD tarafından bastırılmıĢtır. Bunun sonucunda ise 

yeni bir komünist parti (Communist Party of the Philippines-CPP) kurulmuĢ ve parti bastırılan 

muhalefeti yeniden örgütlemeye çalıĢmıĢtır (Democratic Progress Institute, 2013: 11). 

Filipinler‟de giderek artan toplumsal ve ekonomik eĢitsizlikler, 1970‟li yılların 

baĢlarında öğrenciler, iĢçiler, köylüler ve orta sınıflar tarafından gerçekleĢtirilen protesto 

hareketlerinin artmasına yol açmıĢtır. Ancak farklı toplumsal sınıfların gerçekleĢtirdiği bu 

eylemler birbirinden bağımsız Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢ ve kitlesel bir güce 

dönüĢtürülememiĢtir. Nitekim 1970 yılında gerçekleĢtirilen 259 gösteriden sadece bir tanesi 

öğrenci, iĢçi, sivil toplum örgütleri ve dini örgütlerin tümü bir araya gelerek 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak kısa bir süre sonra sıkıyönetimin getirilmesi ve demokratik 

kurumların ortadan kaldırılması da bu hareketlerin baĢarıya ulaĢmasını engellemiĢtir (Parsa, 

2004: 77). 1972 yılında birçok sendika lideri gözaltına alınmıĢ, miting, grev ve gösterileri 

yasaklayan yasalar yürürlüğe girmiĢtir 

(http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf). 

Marcos, çalıĢma hayatında çatıĢmacı iliĢkilerin önüne geçebilmek için korporatist 

yapıya bağlı ve hükümetle uyumlu politikalar izleyecek sendikalar yaratmaya odaklanmıĢtır 

(Kuruvilla, 1996: 647). 1972 yılında ilan edilen sıkıyönetim birçok iĢçi sendikasını ideolojik 

olarak askeri diktatörlük rejimine bağlı hale getirmiĢtir. Nitekim 1975 yılında kurulan 

Filipinler Sendikalar Kongresi (Trade Union Congress of the Philippines-TUCP)‟nin temel 

bileĢenlerinden biri olan BirleĢik ĠĢçi Sendikaları (Associated Labor Union-ALU), hükümetin 

radikal sendika liderleri üzerindeki baskısını “hükümet tarafından milli güvenlik için atılmıĢ 

doğru bir adım” olarak değerlendirmiĢtir (Munck, 1995: 291). TUCP günümüzde de 300.000 

üyesi ile Filipinler‟in en fazla üyeye sahip sendikasıdır 

http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf
http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf
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(http://www.newunionism.net/library/national%20data/Philippines%201-2013.pdf). 

Filipinler‟de askeri diktatörlüğün son dönemlerinde, sisteme bağlı sendikaların yanı 

sıra, hükümetin emek karĢıtı politikalarına karĢı örgütlenen yeni sendikalar da ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Böylece sendikalar, iĢçileri Marcos diktatörlüğüne ve sermayeye karĢı yerel 

düzeyde ve dağınık biçimde örgütlenmek yerine güçlü örgütler oluĢturmaya odaklanmıĢlardır. 

Bunun sonucunda Filipinler sendikal hareketinde önemli bir sıçrama yaĢanmıĢtır (Munck, 

1995: 292). Bu dönemde birçok grev baĢlatılmıĢ ve grevler sayesinde sendikalar askeri 

diktatörlüğe karĢı önemli kazanımlar elde etmiĢlerdir 

(http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf). 

1980‟li yılların baĢlarında Bataan Ġhracat Bölgesi iĢçileri, iĢverenlerin desteklediği 

“sarı sendikaların” yerine yeni sendikalar kurmuĢlardır. Bu sendikalar aracılığıyla 

gerçekleĢtirdikleri 1982 grevi tüm bölgeye yayılmıĢtır. Bu grevin ardından gelen destek 

grevleri ise iĢçi sınıfının dayanıĢma bilincinin artmasına neden olmuĢtur (Munck, 1995: 226).  

1983 yılında ise Filipinlerin önde gelen ve popüler muhaliflerinden biri olan Benigno 

Aquino‟nun öldürülmesi halk hareketlerinin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 1983 yılında 

gerçekleĢtirilen suikasttan senenin sonuna kadar farklı toplumsal gurupların yer aldığı toplam 

149 gösteri düzenlenmiĢtir. Gösterilerde yer alan baĢlıca talepler ise adalet, özgürlük, baskının 

sona ermesi, Marcos‟un istifası, ülkedeki Amerikan emperyalizminin ve Amerikan üslerinin 

kaldırılmasından oluĢmuĢtur (Parsa, 2004: 359-360).  

Bu dönemde ortaya çıkan bir diğer önemli geliĢme de 1984 yılında çiftçiler ve 

köylülerin harekete geçmesi olmuĢtur. Marcos‟un, çiftçileri çiftlik birliklerine katılmaya 

zorlayan ve borçlarının artmasına yol açan uygulamalarını protesto etmek ve toprak reformu 

taleplerini dile getirmek amacıyla düzenlenen eylemler birçok köylü ve çiftçinin 

tutuklanmasıyla sonlandırılmıĢtır (Parsa, 2004: 361). Köylü hareketlerinin de etkisiyle 1984‟te 

266 olan eylem sayısı 1985 yılına gelindiğinde ise 389‟a çıkmıĢtır (Parsa, 2004: 361-362). 

1985 yılında yükselen bu hareketler hükümetin daha sert tepkiler göstermesine yol açmıĢtır. 

Sendika bürolarına baskınlar düzenlenmiĢ ve grevler Ģiddet kullanılarak bastırılmıĢtır 

(http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf). 1985 yılında toplam 7.253 kiĢi 

tutuklanmıĢ, 43 kiĢi kaybedilmiĢ ve 517 kiĢi katledilmiĢtir (Parsa, 2004: 365). 

http://www.newunionism.net/library/national%20data/Philippines%201-2013.pdf
http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf
http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf
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1986 yılında askeri diktatörlüğün devrilmesinden sonra iĢçi hareketleri yeniden 

yükselmeye baĢlamıĢtır. 1986 yılının 1 Mayıs‟ında iĢçi bayramının 100. yılı tüm sendikaların 

bir araya gelmesiyle kitlesel bir Ģekilde kutlanmıĢtır. Bunu 1987 yılında petrol fiyatlarının 

artıĢına karĢı gerçekleĢtirilen genel grev izlemiĢtir. Daha sonrasında da birçok kez genel greve 

gidilmiĢ ve iĢçi ücretlerinde önemli artıĢlar sağlanmıĢtır 

(http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf). 

ĠĢçi hareketlerinin yükseliĢinde 1985 yılında KMU öncülüğüne kurulan ve ulusal bir 

ittifak örgütü olan BAYAN da önemli bir rol oynamıĢtır. BAYAN, bünyesine birçok kitle 

örgütünü alarak Marcos diktatörlüğün karĢı mücadelenin merkezi durumuna gelmiĢtir. 

BAYAN öncülüğünde gerçekleĢtirilen protesto eylemleri ve genel grevler Marcos rejiminin 

çöküĢünde önemli bir rol oynamıĢtır. BAYAN 1 milyonun üzerindeki üye sayısı ve 

bünyesindeki 14 örgütle günümüzde de Filipinler‟deki en önemli muhalefet örgütlerinden 

birini oluĢturmaktadır (http://www.bayan.ph/what-is-bayan/brief-history/).  

 1990‟lı yıllara gelindiğinde ise Ramos‟un uyguladığı neoliberal politikalarla birlikte 

bu politikalara karĢı mücadeleyi gündemine alan yeni sendikal anlayıĢlar güçlenmeye 

baĢlamıĢtır. Bu sendikalar hızla güçlenerek, kendilerini sistemle uyumlu diğer sendikalardan 

ayırmıĢtır. Böylece Filipinler sendikal hareketinde büyük bir gruplaĢma dönemi yaĢanmıĢtır. 

Sendikalar kurdukları ittifaklarla neoliberalizme karĢı iĢçilerin yanı sıra tüm halkı kapsayacak 

yeni stratejiler geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır (http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_ 

part3.pdf). 

Filipinlerde yeni sendikacılık anlayıĢıyla özdeĢleĢtirilen bir baĢka kuruluĢ da 1996 

yılında kurulan APL‟dir. APL‟ye göre sendikalarla toplumsal hareketlerin bağı sınıf temelli 

bir örgütlenme yoluyla oluĢturulabilir. Bu nedenle APL, sadece sendikaları değil, emekten 

yana diğer kuruluĢları da bir araya getirerek oluĢturulmuĢtur. APL, kurucularından olan KMU 

dıĢında, Ulusal ĠĢçi Federasyonu (National Federation of Labor-NFL), Serbest ĠĢçiler 

Federasyonu (Federation of Free Workers-FFW), Filipin ĠĢçi Sendikaları (Bukluran ng 

Manggagawang Pilipino-BMP) ve TUCP ile de iliĢkilerini geliĢtirmektedir (Aganon, Serrano 

ve Certeza, 2009: 58). APL günümüzde 50200 üyeye sahiptir 

(http://www.newunionism.net/library/national%20data/Philippines%201-2013.pdf).  

http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_part3.pdf
http://www.bayan.ph/what-is-bayan/brief-history/
http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_%20part3.pdf
http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_%20part3.pdf
http://www.apl.org.ph/APLPrimer/aplprimer_%20part3.pdf
http://www.newunionism.net/library/national%20data/Philippines%201-2013.pdf
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Toplumsal hareket sendikacılığını sahiplenen APL, demokrasi, eĢitlik ve adil bir gelir 

dağılımını temel politikaları olarak görmektedir (http://www.apl.org.ph/?page_id=2). APL, 

sendikaların geleneksel olarak temsil ettiği formel iĢçiler dıĢında kent yoksulları ve kayıt dıĢı 

ekonomide çalıĢanları da kapsamaktadır. Böylece enformel sektörün büyümesiyle diğer 

konfederasyonlar üye kaybıyla karĢı karĢıya kalırken, APL‟nin üye sayısında artıĢ 

yaĢamaktadır. Günümüzde APL üyelerinin %70‟ini enformel sektör çalıĢanları 

oluĢturmaktadır (Aganon, Serrano ve Certeza, 2009: 58). 

1998 yılında kurulan Akbayan VatandaĢ Eylem Partisi (Akbayan Citizens‟ Action 

Party) de 1990‟lı yıllar boyunca yükselen hareketlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Katılımcı demokrasi ve sosyalist bir toplumun kurulmasını temel amaçları olarak kabul eden 

Akbayan, kendisini bir iĢçi sınıfı partisi olarak tanımlamaktadır (https://akbayan.org.ph/who-

we-are/9-participatory-democracy-participatory-socialism-the-akbayan-narrative).  Yükselen 

yeni sendikal anlayıĢa paralel olarak Akbayan da toplumsal hareketlerle ve emek örgütleriyle 

iĢbirliği yaklaĢımı içinde olmuĢtur. Böylece Akbayan KMU ve APL baĢta olmak üzere birçok 

emek örgütüyle ortak hareket ederek yükselen yeni sendikacılık anlayıĢının siyasal temsilcisi 

olmayı hedeflemiĢtir.  

Günümüzde Filipinler‟de toplumsal hareket sendikacılığının güçlenmesiyle birlikte 

sendikal hareket önemli bir sıçrama yaĢasa da çok sayıda kitle örgütünün varlığı bu 

hareketlerin baĢarıya ulaĢmasını engellemektedir. Filipinlerde her toplumsal sınıf kendi 

gündemleri üzerinden kurduğu örgütler aracılığıyla mücadele etmekte, bu da toplumsal 

muhalefetin etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Nitekim Filipinliler‟de iĢçiler, köylüler, 

gençler, öğrenciler, kadınlar, çeĢitli meslek grupları ve dini topluluklar birçoğu illegal olmak 

üzere farklı örgütsel yapılar oluĢturmaktadırlar. Bu bölünmüĢlüğe rağmen BAYAN, APL, 

Akbayan ve KMU toplumsal muhalefette öncü bir güç oluĢturmakta ve bu hareketleri bir 

araya getirmekte etkin bir rol oynamaktadır. 
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1.3.3. 1 Mayıs Hareketi Örneği 

KMU, Marcos rejiminin baskıcı koĢulları altında 1 Mayıs 1980 yılında kurulmuĢtur. 

Yedi sendikanın birleĢmesiyle ortaya çıkan KMU, toplu pazarlık sözleĢmesi kapsamında 

35.000; toplu pazarlık kapsamı dıĢında ise 15.000 üyeyle kurulmuĢtur (Scipes, 1992b). KMU 

1985 yılında yükselen iĢçi hareketleri sırasında da önemli kazanımlar elde etmiĢtir. KMU, bu 

dönemde Filipinler‟in en güçlü iĢçi örgütü olarak hükümet destekli TUCP karĢısında iĢçi 

sınıfının büyük bir bölümünü örgütlemeyi baĢarmıĢtır  (Parsa, 2004: 268). 

Kurulduğundan 10 yıl sonra ise toplu pazarlıklı 350.000 ve toplu pazarlıksız 400.000 

üyeye sahip olmuĢtur. BaĢkanı, genel sekreteri ve birçok üst düzey yetkilisinin tutuklanması 

ve üyelerinin çeĢitli baskılarla karĢılaĢmasına rağmen, diktatörlüğe karĢı gösterdiği büyük 

direniĢle Filipinlerin en güçlü sendikası haline gelmiĢtir (Scipes, 1992b). 

KMU, Marcos diktatörlüğüne karĢı genel grevden daha etkili olduğunu düĢündüğü ve 

“Halk Grevi (Welga ng Bayan)” olarak adlandırdığı bir mücadele yöntemi geliĢtirmiĢtir. 

Grevler iĢyerlerinin yanı sıra dükkânların kapatılması ve toplu ulaĢımın durdurulması gibi 

toplumsal hayatın birçok alanına yayılmıĢtır. Ġlk halk grevi 1984 yılında Davao City‟de 

meydana gelmiĢtir. Daha sonra 1985 yılında da iki grev gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu grevlerin en 

etkilisi yakıt fiyatlarının artmasına karĢı 1987 yılında gerçekleĢtirilen grevdir. Bu greve, askeri 

darbenin müdahalesine rağmen ülkede yaĢayan insanların %95‟i destek vermiĢtir. Böylece 

giderek kitleselleĢen grevler askeri yönetimi tehdit eder hale gelmiĢ ve hükümeti grevlerin 

durdurulması konusunda müzakerelere zorlamıĢtır (Scipes, 1992b). KMU, günümüzde de 

gerçekleĢtirdiği grevler, protestolar ve kitlesel gösterilerle Filipinler‟de sendikal hareketin ve 

toplumsal muhalefetin en güçlü örneklerinden birini oluĢturmaktadır. 

KMU, kuruluĢ toplantısında bir iĢçi manifestosu düzenlemiĢtir. Bu belgede asgari 

ücretin arttırılması, grev hakkının geri alınması, ücret ödemelerinin durdurulmasının 

önlenmesi, vatandaĢlık haklarının geliĢtirilmesi ve yabancı iĢletmelerin millileĢtirilmesi 

talepleri yer almıĢtır. Bu taleplerle KMU, Marcos rejiminin baskısını hedef alarak iĢçi sınıfının 

daha büyük kesimlerini siyasal olarak birleĢtirmeyi amaçlamıĢtır (Munck, 1995: 292-293). 
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KMU, amaçlarını dört baĢlık altında toplamaktadır. Bunlardan ilki çalıĢma, sendika 

kurma, toplu pazarlık ve grev hakkı ile insan onuruna yakıĢır çalıĢma koĢulları ve ücret 

düzeyinden oluĢan çalıĢma hayatına iliĢkin amaçlardır. Diğerleri ise sarı sendikalara karĢı 

mücadele, uluslararası dayanıĢma, iĢçi sınıfının siyasal bilincinin yükseltilmesi ile 

emperyalizm ve kapitalizme karĢı mücadeleden oluĢan toplumsal ve siyasal amaçlardır 

(http://www.kilusangmayouno.org/orientation). 

KMU‟yu Filipinler‟deki diğer sendikalardan ayıran üç unsur bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki üyelerin siyasallaĢtırılmasını amaçlayan sendika içi eğitimlerdir. KMU, dünyada en 

geliĢmiĢ sendikal eğitim veren iĢçi örgütü olarak kabul edilmektedir. Ülke çapında kurduğu 

eğitim merkezleriyle iĢçilere sınıf bilinci, siyasal mücadele ve demokrasi konularında 

eğitimler verilerek tartıĢma yoluyla iĢçilerin birbirlerinin geliĢimine katkıda bulunmaları 

sağlanmaktadır. KMU‟yu diğer sendikalardan farklı kılan ikinci unsur, diğer örgütlerle 

kurduğu ittifaklardır. KMU iĢçiler, köylüler, balıkçılar, kadınlar, kent yoksulları ve öğrenciler 

gibi çeĢitli toplumsal kesimler kapsayan hareketlerle iĢbirliğini geliĢtirerek toplumsal 

muhalefetin örgütleyici gücü haline gelmiĢtir. Üçüncü unsur ise KMU‟nun diğer örgütlere 

karĢı bağımsızlığını korumasıdır. Nitekim KMU,  Filipinler Komünist Partisi ile yakın iliĢkiler 

kursa da Parti‟nin bir uzantısı olmadığını ve farklı programlara sahip olduklarını sık sık dile 

getirmiĢtir (Scipes, 1992b).  

KMU uluslararası dayanıĢmayı da temel özellikleri arasında saymakta ve diğer 

ülkelerdeki iĢçi örgütleriyle iliĢkilerini geliĢtirmek için çaba sarf etmektedir. KMU 

günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda, Ġrlanda‟daki sendikaların yanı sıra Ġtalya‟daki CGIL, 

Fransa‟daki CGT ve CFTD baĢta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok sendikaların 

desteğini almıĢtır. Toplumsal hareket sendikacılığının en önemli örneklerini oluĢturan 

COSATU, CUT ve KCTU‟yla yakın iliĢkileri bulunmaktadır. KMU ayrıca yayınladığı 

uluslararası bültenle de diğer ülkelerdeki sendikalarla düzenli bir iletiĢim sağlamaktadır 

(Scipes, 1992a: 145). 

KMU kendisini bir federasyon olarak değil, ortak amaçlar için bir araya gelen sendika 

federasyonlarının bir birliği olarak tanımlamaktadır. KMU, bünyesinde yer alan 

federasyonların özerk ve bağımsız olmasına da önem vermektedir. Ayrıca federasyonların 

http://www.kilusangmayouno.org/orientation
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karar alma sürecine etkin katılımları sağlanarak örgüt içi demokrasinin güçlü bir biçimde 

uygulanması KMU‟nun öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır (Lambert, 1990: 270). 

                                                                                                                                                            

1.4. Güney Kore 

1.4.1. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Güney Kore Cumhuriyeti, federal sistemle yönetilen bir ülke olup, baĢkenti Seul, resmi 

dili ise Korece‟dir. 2012 verilerine göre 50 milyon nüfusa sahip Güney Kore‟de, halkın 

%49,3‟ü Ateist, %26,3‟ü Hıristiyan, %23,2‟si Budist ve %1,3‟ü diğer dinlere mensuptur 

(http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF07F4410A9B7C4251B). 

Güney Kore‟nin ILO, IMF, WHO, UNESCO, BM gibi birçok uluslararası kuruluĢa üyeliği 

bulunmaktadır. 

1960‟lardan beri düzenli bir büyüme gösteren Güney Kore, sanayileĢme açısından en 

önemli ülkelerden biri durumundadır. Güney Kore, günümüzde dünyanın ilk yirmi ekonomisi 

içinde yer almaktadır. Ancak sanayileĢmeye rağmen ülke ekonomisi büyük oranda uluslararası 

ticarete bağımlıdır. Bu nedenle ekonominin %55‟i ihracata dayanmaktadır. Bunun en önemli 

nedeni Güney Kore‟nin zengin doğal kaynaklara sahip bir ülke olmamasıdır. Sanayinin en 

önemli ihtiyacı olan kömür, petrol, demir gibi madenler çok az miktarlarda bulunmaktadır. Az 

miktarlarda üretilen kurĢun, bakır ve çinko ise ülke ihtiyacının küçük bir kısmını 

karĢılamaktadır. Güney Kore‟nin en önemli yeraltı kaynağı tungsten olmasına rağmen, 1993 

yılından beri üretimi yapılmamaktadır. Ayrıca ekilebilir alanlar ülkenin sadece %16,58‟ini 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle Güney Kore‟de tarım da geliĢememiĢtir.  Tarımın yanı sıra 

ormancılık ve balıkçılığın da GSYĠH içindeki payı giderek azalmaktadır. 

(http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=6B3062814094CF07F4410A9B7C4251B).  

Kore yarımadası tarih boyunca burada yaĢayan yerliler ve yarımadaya sahip olmaya 

çalıĢan Çinliler arasındaki birçok savaĢa sahne olmuĢtur. Kore, Çinlilere karĢı egemenliğin ve 

ulusal birliğin sağlanmasıyla 669 yılından 1910 yılına kadar sırasıyla; Parhea, Büyük ġilla, 

Koryo ve Çoson hanedanlıkları tarafından yönetilmiĢtir. Kore‟nin egemenlik altına alınması 

uzun yıllar Japonya ve Çin arasında gerginliklere neden olmuĢtur. 1885 yılında Japonya, Çin‟e 
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karĢı baĢlattığı savaĢı kazanmıĢ ve böylece Kore‟deki Çin etkisi sona ermiĢtir. Bundan sonra 

Kore‟de Japon ve Rus mücadelesi baĢlamıĢtır. 1905 yılında Japonya‟nın Ruslara karĢı 

galibiyet kazanmasıyla Kore, Japonya himayesine girmiĢtir (TMMOB, 2007: 69). 

Japon himayesi altındaki Kore yarımadası 1910 yılında Japonya tarafından iĢgal 

edilmiĢtir. Kore, 1910 yılından II. Dünya SavaĢı‟nın sonunda kadar Japonya‟nın egemenliği 

altında kalmıĢtır. Bu dönemde Kore, tarım ürünleri ihraç eden bir ülke konumunda olmuĢtur 

(Atay, 2012: 241). Ayrıca Japonya‟nın, sanayi üretiminin önemli bir bölümünü için Kore‟yi 

kullanması, yarımadada özellikle madencilik, ulaĢım ve denizcilik sektörlerinin 

yoğunlaĢmasına neden olmuĢtur (Kwon, 1997: 2). II. Dünya SavaĢı‟nda Japonya‟nın 

yenilmesiyle birlikte ABD, yarımadanın güneyini iĢgal etmiĢtir. Bunun sonucunda Kore, 

Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere ikiye bölünmüĢtür. Kuzey Kore‟de 1948 yılında 

sosyalist bir sistem olan Kore Halk Cumhuriyeti kurulurken, Güney Kore 1945 yılında 

Japonya‟dan ayrılarak ABD‟nin de desteğiyle bağımsızlığına kavuĢmuĢtur (TMMOB, 2007: 

69). 

1948 yılında Güney Kore‟ye S.S.C.B. müdahalesini önlemek için BM kararıyla 

baĢlatılan Kore SavaĢı‟yla ortaya çıkan yıkım ve kayıplarla ülkenin ekonomik Ģartları daha da 

kötüleĢmiĢtir. SavaĢ, Japonlar tarafından kurulan birçok sanayi tesisinin yıkılmasına ve 

Kore‟nin önemli bir ihracat ortağı olan Japon pazarının istikrarsızlaĢmasına neden olmuĢtur. 

Ayrıca savaĢ sırasında ülkedeki tersanelerin %80‟i, tekstil dokumacılığının ise %50‟si 

kaybedilmiĢtir (Atay, 2012: 241). 

1948 yılında iktidara gelen ve Güney Kore‟nin ilk devlet baĢkanı olan Syngman Rhee, 

iktidara geldiğinde, ülke ekonomisinin yeniden toparlanması amacıyla ithal ikameci politikalar 

izlemiĢtir. Bu döneme ait en önemli geliĢme 1948 ve 1950 yılları arasında gerçekleĢtirilen 

toprak reformudur. Bu reformla Güney Kore‟nin geleneksel toplum yapısında yer alan ve 

“yangban” olarak adlandırılan aristokrat sınıf ortadan kaldırılmıĢtır. Bu sınıfın elinde olan 

topraklar halka dağıtılmıĢ ve böylece ülkedeki sınıf farklılıkları büyük ölçüde azaltılmıĢtır. 

Diğer önemli bir geliĢme ise Japonların sahip olduğu iĢletmelerin ileriki yıllarda ülke 

ekonomisinde önemli bir rol oynayacak giriĢimci iĢ adamlarına dağıtılmasıdır (Atay, 2012: 

241). 
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Güney Kore‟nin savaĢ sonrası ekonomi politikalarını, uzun vadeli ekonomik 

kalkınmadan çok, savaĢta büyük bir yıkıma uğramıĢ ülkeyi yeniden kalkındırmak 

oluĢturmuĢtur. 1954 yılından 1959 yılına kadar olan dönemde yeniden yapılandırma 

projelerinin %70‟inden fazlası Amerikan yardımlarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 1962 yılına 

gelindiğinde Güney Kore‟ye yapılan Amerikan yardımları 194 milyon dolardan 232,2 milyon 

dolara; kiĢi baĢına düĢen milli gelir ise 67 dolardan 87 dolara yükselmiĢtir. Bu dönemde 

hükümetin öncelikli hedefini kırsal kalkınma ve iĢsizlikle mücadele politikaları oluĢturmuĢtur 

(Atay, 2012: 241). Bu nedenle Güney Kore, 1960‟lı yılların ortalarına kadar tipik bir Asya 

tarım ülkesi karakteri taĢımıĢtır (Kim ve Kim, 2003: 344).  

1948 yılından 1960 yılına kadar iktidarda olan Rhee hükümeti, 1960 yılında ülkede 

güçlü öğrenci protestolarının çıkmasıyla sona ermiĢtir. Ancak Rhee‟den sonra iktidara gelen 

Chang Myon hükümetinin ömrü yalnıza bir yıl sürmüĢtür. Öğrenci ve halk hareketlerinin 

giderek artması 1961 yılında gerçekleĢtirilen askeri darbeyle sonuçlanmıĢtır (Atay, 2012: 241). 

1961 yılında askeri darbeyle iktidara gelen General Park Chongh Hee tüm siyasal kurumlara 

baskılar uygulamıĢ ve iktidara karĢı gerçekleĢtirilen öğrenci ve halk hareketlerini sert bir 

biçimde bastırmıĢtır. Böylece Güney Kore, askeri darbeyle birlikte anti-demokratik ve otoriter 

bir anlayıĢa yönetilmeye baĢlanmıĢtır (Kwon ve O‟Donnel, 1999: 276).  

General Park Chongh Hee ile birlikte ülkede ekonomik kalkınma hamlesi 

baĢlatılmıĢtır. Hükümet, yabancı ortaklığın olmadığı milli bir kalkınma modeli geliĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Yerli sermayeye verilen teĢvikler, Güney Kore ekonomisinde önemli bir yere sahip 

olan ve “Chaebol” olarak adlandırılan aile Ģirketlerinin güçlenmesinde önemli bir rol 

oynamıĢtır. 1970‟li yıllarda ekonomik büyümeyle birlikte güçlenen Chaebol‟ler, Güney Kore 

ekonomisini kontrol eder hale gelmiĢlerdir (Atay, 2012: 239). Güney Kore‟nin hızlı 

sanayileĢmesine sağladıkları katkılar ve ülkedeki iĢgücünün önemli bir bölümünü istihdam 

etmeleri, 1960 ve 1970‟li yıllar boyunca devletin Chaebol‟lere karĢı daha imtiyazlı 

davranmasına neden olmuĢtur. Chaebol‟ler böylece Güney Kore endüstri iliĢkileri sisteminin 

de temel belirleyicileri haline gelmiĢlerdir (Kwon, 1997: 2). 
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Park Chongh Hee‟den sonra 1980 yılında eski bir ordu generali olan Chon Du Hwan 

iktidara gelmiĢtir. Hwan‟ın en önemli politikası fiyat dengesinin sağlanması, pazarın 

liberalleĢtirilmesi, dengeli ekonomik büyüme ve ithalat kotalarının kaldırılması olmuĢtur. Bu 

politikalara paralel olarak bankalar özelleĢtirilmiĢ, yeni finansal kurumlar tesis edilmiĢ, faiz 

oranları arttırılmıĢ ve Chaebol‟lerin önemi azalarak KOBĠ‟ler desteklenmeye baĢlanmıĢtır 

(Atay, 2012: 242). LiberalleĢme sürecine bağlı olarak 1980‟li yılların baĢında ABD ve 

Japonya Ģirketleri Güney Kore piyasasına girmeye baĢlamıĢlardır. Özellikle motorlu taĢıt 

üretiminde yoğunlaĢan Ģirketler sayesinde Güney Kore‟de büyük bir sanayileĢme dalgası 

yaĢanmıĢtır. Çelik, gemi ve otomobil üretimini içeren ağır sanayi ülkede yaĢayan yüz binlerce 

iĢçiyi istihdam etmeye baĢlamıĢtır (Silver, 2009: 89).  

Ülke ekonomisinin daha iyi seviyelere gelmesiyle birlikte iĢçiler ve öğrenciler arasında 

ifade özgürlüğü ve adil gelir dağılımı gibi çeĢitli talepler yükselmeye baĢlamıĢtır. GeniĢ halk 

kesimlerinin askeri yönetime karĢı gerçekleĢtirdiği eylemler hükümetin bazı siyasal tavizler 

vermesine neden olmuĢtur (Atay, 2012: 242-243). Bunun sonucunda 1987 yılında, devlet 

baĢkanı Noh Tae Woo tarafından “DemokratikleĢme Deklarasyonu (Democratization 

Declaration)” yayınlanmıĢtır (Kim ve Kim, 2003: 350).  

1987 yılında demokratikleĢme politikalarının etkisiyle iĢçi hareketleri yükselmeye 

baĢlamıĢtır. Yükselen iĢçi hareketleri ücret artıĢlarını da beraberinde getirmiĢtir. Ancak ücret 

artıĢları sermaye birikiminde önemli bir kayıp yaratmamıĢtır. DüĢük faiz oranları ve düĢük 

petrol fiyatları ihracatta önemli bir atıĢa neden olmuĢtur. Bu nedenle yüksek kar oranları 

karĢısında iĢverenler, endüstriyel barıĢı sağlamak için ücret artıĢlarını kabul etmiĢlerdir (Koo, 

2009: 234). 

1992 yılında ise Kim Young Sam 32 yıllık askeri yönetimden sonra ilk sivil 

cumhurbaĢkanı olarak göreve baĢlamıĢtır. Böylece Kuzey Kore‟de demokratik sisteme geri 

dönülmüĢtür. 1997 yılına gelindiğinde insan hakları savunucusu olarak tanınan Kim Dae-

jung‟un cumhurbaĢkanı seçilmesi ülkede demokrasi açısında atılan önemli bir adım olarak 

değerlendirilmektedir (TMMOB, 2007: 70). 
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Kore ekonomisi 1990‟lı yılların baĢından itibaren hızlı bir küreselleĢme sürecine 

girmiĢtir. Bu dönemde hem Güney Kore‟ye yapılan hem de Güney Koreli iĢletmelerin diğer 

ülkelere yaptığı yabancı yatırımlar on kat artmıĢtır (Kim ve Kim, 2003: 344). 1970 yılında 

dünya ticaretinde Güney Kore‟nin ihracat payı %0,3‟ken, 1990‟larda bu oran %2,5 civarına 

yükselmiĢtir. Böylece Güney Kore dünyada en büyük uluslararası ticaret hacmine sahip on 

üçüncü ülke durumuna gelmiĢtir (Kim ve Kim, 2003: 345). Sıkı para politikası uygulamasıyla 

oluĢan yüksek faizler ve düĢük kur politikasının etkisiyle artan sermaye giriĢleri, yatırımları 

hızla arttırmıĢtır. Ancak 1990‟lı yılların ortalarında, yoğun sermaye giriĢleri dolayısıyla 

ülkenin para birimi olan Won‟un aĢırı değerlenmesi rekabet gücünü olumsuz etkilemiĢtir. Bu 

dönemin küresel sermayenin de yavaĢlama dönemine rastlaması, ihracata bağımlı Güney Kore 

ekonomisinde büyümeyle ilgili sorunlar yaratmaya baĢlamıĢtır. Yüksek sermaye birikimine 

karĢı talep yetersizliğinin ortaya çıkması ülke ekonomisini olumsuz etkilemiĢtir (Doğan ve 

Özekicioğlu, 2005: 149). Ayrıca küreselleĢmenin getirdiği rekabet baskısı Chaebol‟lerin de 

karlılığının düĢmesine neden olmuĢtur (Lee, 2005: 267-268). 

Kore ekonomisi, 1990‟lı yılların ortalarından itibaren yavaĢlamaya baĢlamıĢ; 1997 

yılında ise daha da kötüleĢmiĢtir. Asya kriziyle birlikte ihracatta yaĢanan düĢüĢ ve birçok 

iĢletmenin iflas etmesi, finansal dengesizliğe ve iĢsizliğin artmasına neden olmuĢtur. Kim 

Young Sam ekonominin içine düĢtüğü bu krizden çıkabilmek için IMF‟den 58 milyar dolarlık 

borç almıĢtır. Ancak alınan borçlar ülke ekonomisinde daha olumsuz sonuçlar doğurmuĢtur. 

Alınan borçları geri ödemede yaĢanan sıkıntılar ve IMF‟nin istekleri doğrultusunda 

gerçekleĢtirilen özelleĢtirmeler, ücretlerin düĢmesi ve iĢsizliğin daha da artmasıyla 

sonuçlanmıĢtır (Koo, 2000: 229). 

 1997 yılında iktidara gelen Kim Dae Jung da Kim Young Sam döneminde 

uygulamaya konulan IMF politikalarını devam ettirmiĢtir. Bu dönemde telekom, elektrik, ağır 

sanayi, demir-çelik ve tütün baĢta olmak üzere birçok sektörde özelleĢtirmelere gidilmiĢtir. 

Ayrıca yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek amacıyla sanayi ve finans sektörlerindeki 

yabancı yatırımla ilgili engellerin büyük bir kısmı kaldırılmıĢtır (Park, 2007: 329). Ancak 

yabancı yatırımlar ülkedeki iĢsizlik sorununu çözmekte yetersiz kalmıĢtır. ĠĢsizlik oranı 1997 

yılında %2,4‟ken, 1999 yılında %8,6‟ya yükselmiĢtir (Kim ve Kim, 2003: 347). IMF‟den 
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alınan borçlarla birlikte ülke ekonomisi büyüme sürecine girse de bu büyüme ülkedeki gelir 

dağılımına, iĢsizlik ve yoksulluk gibi toplumsal sorunların çözümüne etki etmemiĢtir. 2003 

yılında ise ülkedeki ekonomik büyüme de durmuĢtur. 1999 yılında GSYĠH büyüme hızı  

%10,9‟ken, 2003 yılında bu oran %3,1‟e gerilemiĢtir (Doğan ve Özekicioğlu, 2005: 167). 

Güney Kore hükümeti yaĢanan krizden sonra ekonomiyi yeniden güçlendirebilmek için 

araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerine önem vermeye baĢlamıĢtır. 1997 yılında biliĢim, 

teknoloji, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin toplam bütçesinde hükümet payı %13‟ken 

2002 yılında bu oran %34‟e çıkarılmıĢtır. Ayrıca biliĢim teknolojilerinin promosyonlarına da 

önem verilmiĢtir. Ġzlenen bu politikalar Güney Kore‟de biliĢim teknolojisine yönelik 

iĢletmelerin sayısında artıĢa neden olmuĢtur. Asya ekonomik krizinden sonra büyük 

iĢletmelerden ayrılmak zorunda kalan kalifiye mühendisler ve araĢtırmacılar hükümet desteği 

sayesinde teknoloji ve biliĢim alanında küçük ölçekli iĢletmeler kurmuĢlardır (Atay, 2012: 

247). 

Asya Krizinden sonra Güney Kore‟nin ekonomi politikasını, devlet müdahalesine 

dayalı ekonomik büyüme modeline dayalı uygulamaların kaldırılarak liberal ekonomik 

modelin hızlı bir Ģekilde kurulması oluĢturmuĢtur. Bu doğrultuda Güney Kore ekonomisinde 

1999 yılından bu yana önemli bir büyüme gerçekleĢse de liberal ekonominin uzun vadede 

baĢarılı olup olamayacağı önemli bir tartıĢma konusunu oluĢturmaktadır. Ekonomik 

büyümenin sadece piyasa güçlerinin kontrolüne bırakılmasının, kalıcı bir ekonomik 

geliĢmenin sağlanmasını ve toplumsal refahı tehdit edeceğine; bunun sonucunda ise ülkede 

toplumsal çatıĢmaların artacağına yönelik varsayımlar gündeme gelmektedir (Lee, 2005: 273). 

 

1.4.2. ĠĢçi Hareketi ve Sendikalar 

Kore‟de örgütlü iĢçi hareketleri ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında feodaliteden modern 

kapitalist topluma geçiĢle birlikte ortaya çıkmıĢtır. Modern tarım yöntemleriyle birlikte 

tarımda daha az iĢçiye ihtiyaç duyulmaya baĢlanması, doğal afetlerle tarım alanlarının zarar 

görmesi köylülerin kırsal alanlardan uzaklaĢmalarına neden olmuĢtur. Bunun yanı sıra bu 

dönemde sanayileĢmeye baĢlayan Japonya‟nın da Kore‟de egemenlik sağlamasıyla birlikte, 
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Japon ekonomisi için gerekli olan birincil ürünleri Kore‟de üretmeye baĢlaması Kore halkının 

büyük bir bölümünün sanayi sektöründe istihdam edilmesine neden olmuĢtur. Sanayi 

sektöründeki düĢük ücretler ve tehlikeli çalıĢma koĢulları iĢçi sendikalarının ortaya çıkmasında 

önemli bir rol oynamıĢtır (Kwon, 1997: 2-3). 

Kore‟de ilk olarak 1898 yılında maden ve liman iĢçilerinin öncülüğünde Seongjin 

Stevedores Sendikası kurulmuĢtur (Rowley ve Bae, 2012: 1). Kısa bir süre sonra baĢka 

sendikalar da ortaya çıkmıĢtır. Böylece 19. yüzyılın sonlarında örgütsüz bir biçimde ortaya 

çıkan grevler iĢçi sendikalarının ortaya çıkmasıyla örgütlü bir zemine kavuĢmuĢtur. Ancak 

sendikalar bölgesel olarak örgütlendiğinden, grev hareketleri etkili olamamıĢtır. Grevler kısa 

sürede devlet ve iĢverenler tarafından bastırılmıĢtır. 1917 yılında S.S.C.B.‟nin kurulmasıyla 

ülkede geliĢen sosyalist akımın etkisiyle ulusal tabanlı birçok iĢçi sendikası ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. 1920 yılında kurulan Chosun Emek KardeĢliği Derneği (Chosun 

Nodongkongjeahoe-CN), 1922 yılında kurulan Chosun Emek Konfederasyonu (Chosun 

Nodongyeonmeainghoe-CN) ve 1924 yılında kurulan Chosun Emek ve Çiftçi Konfederasyonu 

(Chosun Nonong Chongyeonmeainghoe-CNC)‟yla birlikte örgütlü iĢçi hareketi yeniden 

yükseliĢe geçmiĢtir. 1920 yılında gerçekleĢtirilen grev sayısı 81‟ken bu sayı 1930 yılında 

1608‟ e yükselmiĢtir (Kwon, 1997: 3-4). Bu dönemde iĢçi hareketleri yabancı sermayeye 

karĢıtlığı üzerinden ĢekillenmiĢ ve sendikalar bağımsızlık hareketleriyle bağlantılı bir biçimde 

mücadele etmiĢlerdir (Rowley ve Bae, 2012: 1). 

1930‟lu yıllarda sendikalar arasındaki farklılıkların giderek derinleĢmesi sendikal 

hareketin de ivmesini kaybetmesine neden olmuĢtur. Ancak 1945 yılında Güney Kore‟nin 

bağımsızlığına kavuĢmasının ardından sendikal harekette yeniden büyüme yaĢanmaya 

baĢlanmıĢtır. 1945 yılında kurulan Ulusal ĠĢçi Sendikası Konseyi (Chun Pyung-CP), Komünist 

Partiyle geliĢtirdiği iĢbirliği sayesinde iĢgücünün önemli bir bölümünü örgütlemeyi 

baĢarmıĢtır. Nitekim CP, baĢlangıçta 180.000 olan üye sayısını, kurulduktan iki ay sonra 

553.408‟ ulaĢtırmıĢtır. Ayrıca 1945 ve 1948 yılları arasında toplam 750.000 iĢçiyi kapsayan 

3000‟in üzerinde grev gerçekleĢtirmiĢtir. CP‟nin bu yükseliĢi karĢısında ise Güney Kore 

hükümetinin ve iĢverenlerin de etkisiyle Kore ĠĢçi Sendikaları Genel Federasyonu (Daehan 

Dogrib Chockseong Nodong Chongyeonmyeng-DDCNC) kurulmuĢtur. Bunun sonucunda 
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birçok iĢçi devletin ve iĢverenlerin etkisiyle yeni kurulan federasyona üye olmaya 

zorlanmıĢtır. Böylece muhalif sendikal hareketlerin etkisi önemli ölçüde ortadan kaldırılmıĢtır 

(Kwon, 1997: 6). 

Güney Kore‟de yükselen iĢçi hareketlerine rağmen, sendikalar uzun yıllar yasal bir 

zeminin dıĢında faaliyetlerini sürdürmüĢlerdir. Ülkede iĢçilerin sendika kurma hakkı ile ilgili 

ilk yasal düzenleme 1953 yılında yapılmıĢtır. ABD‟nin pragmatik sendikacılık anlayıĢına 

paralel bir biçimde düzenlenen mevzuatla birlikte iĢçi sendikalarının faaliyetleri yasal bir 

zemine kavuĢmuĢtur. Ancak 1960‟lar ve 1970‟ler boyunca bu yasada sendikal faaliyetleri 

sınırlandırıcı birçok değiĢiklik yapılmıĢtır. 1972‟de yapılan değiĢiklikle grevler tamamen 

yasaklanmıĢtır (Kim ve Kim, 2003: 349). 1961 yılında gerçekleĢtirilen askeri darbenin 

etkisiyle sendikal hareket 1960‟lı ve 1970‟li yıllar boyunca baskı altında tutulmuĢtur. 

1960 yılında Amerikan askeri yönetimi döneminde kurulan FKTU, 1999 yılına kadar 

ülkenin tek yasal iĢçi örgütü olarak faaliyet sürdürmüĢtür (Özuğulu, 2000: 160). 1953 yılında 

çıkarılan iĢ yasasında sendikaların siyasal faaliyetlerinin yasaklanmasına rağmen FKTU 

yöneticileri iktidar partisine destek vermiĢ ve sendikanın birçok yöneticisi hükümet tarafından 

göreve getirilmiĢtir (Park, 2007: 320). FKTU kurulduğu yıllarda hükümetten aldığı finansal 

desteğinin de etkisiyle iktidara yakın politikalar izlemiĢtir. Ayrıca FKTU, hükümetin endüstri 

iliĢkileri, ücretler ve ekonomi politikasının uygulanmasında önemli etkiye sahip olmuĢtur 

(Kim ve Kim, 2003: 350). Bu nedenle birçok yazar FKTU‟nun kuruluĢlunu, hükümetlerin, 

1960‟ların baĢından 1980‟lere kadar yaĢanan sanayileĢme sürecine bağlı olarak büyüyen iĢçi 

sınıfının taleplerini kontrol altında tutmak istemelerinin bir sonucu olarak değerlendirmektedir 

(Rowley ve Bae, 2012: 2). 

1980‟lerin baĢında Güney Kore hükümeti ücretleri düĢük düzeyde tutmak için çalıĢma 

iliĢkilerini baskı ve kontrol altında tutmaya devam etmiĢtir. Bu dönemde sendikalar ve grevler 

yasaklanmıĢ; birçok emek aktivisti tutuklanmıĢ ve kara listeye alınmıĢtır. Bu nedenle bu 

yıllarda sendikal hareket mücadele edebilecek bir alan bulamamıĢ ve sendikal harekette 

gerileme yaĢanmıĢtır (Silver, 2009: 88). 
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1987 yılına gelindiğinde otomotiv sanayisine çalıĢan iĢçiler arasında bir eylem dalgası 

ortaya çıkmıĢtır. Eylemler kısa sürede diğer sanayi kollarına da yayılmıĢtır. Grevler ve iĢyeri 

iĢgalleri Hyundai,  Daewoo, Samsung ve Lucky-Goldstar baĢta olmak üzere birçok çok uluslu 

Ģirketin kapanmasına neden olmuĢtur (Silver, 2009: 89). ĠĢçi hareketindeki bu yükseliĢ 1987 

yılında Güney Kore‟nin demokrasiye geçiĢiyle yakından ilgilidir. Liberal demokrasi, iĢçilere 

sendika kurma ve sendikalara siyasal faaliyette bulunmayla ilgili sınırlı özgürlükler getirmiĢtir 

(Koo, 2000: 232). Böylece demokratikleĢme süreci iĢçi sendikaları açısından bir fırsat olarak 

görülmüĢtür. ĠĢçiler, ücret artıĢları ve çalıĢma koĢullarıyla ilgili taleplerin yanı sıra siyasal 

mücadeleyi de gündemlerinde tutmuĢlardır (Kim ve Kim, 2003: 349). 

ĠĢçiler, grevler sayesinde ücretlerinin arttırılması konusunda önemli kazanımlar elde 

etmiĢlerdir. Nitekim grevler sonucunda ağır sanayide çalıĢan iĢçilerin ücretlerinde %45 ile 

%60 arasında bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Grevlerin en önemli sonucu ise KCTU baĢta olmak üzere 

hükümetten ve iĢverenlerden bağımsız yeni demokratik sendikaların kurulması olmuĢtur. 

Hükümet, ilk baĢta grevleri bastırmaktan kaçınsa da 1989 ve 1990 yıllarında iĢçi eylemlerine 

karĢı ciddi önlemler almaya baĢlamıĢtır. Sendika liderlerinin iĢten kovulması, tutuklanması ve 

hatta kaçırılmasına varan uygulamalarla hükümet, sendikalara karĢı büyük bir direniĢ 

göstermiĢtir. Ancak hükümetin bu uygulamalarına rağmen iĢçi hareketleri bastırılamamıĢtır. 

Grevler, iĢçiler dıĢında ülkede yaĢayan diğer vatandaĢların da desteğini kazanarak daha etkin 

bir hale gelmiĢtir (Silver, 2009: 90). Grevlerden önce %13,8 olan sendikalı iĢçilerin oranı, 

1988 yılına gelindiğinde grevlerin ve kurulan yeni sendikaların etkisiyle %17,8‟e yükselmiĢtir 

(Koo, 2000: 231). 

ĠĢçi hareketinin bu yükseliĢi karĢısında hükümet 1990‟lı yılların baĢından itibaren baskı 

ve Ģiddet politikasını terk ederek sendikalarla çatıĢmadan uzak, daha yapıcı iliĢkiler kurmaya 

yönelmiĢtir. Bunun en önemli sonucu ise “Sosyal AnlaĢma (Social Accord)” olarak 

adlandırılan üç taraflı ücret düzenleme sisteminin getirilmesi olmuĢtur. FKTU ve Kore 

ĠĢverenler Federasyonu (Korean Employers‟ Federation-KEF)‟nun yer aldığı “Sosyal 

AnlaĢma”, iĢgücü ve ücret politikalarının düzenlenmesinde sosyal tarafları da sürece dâhil 

ederek endüstri iliĢkileri sisteminin daha ılımlı hale gelmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Ancak hükümetin muhalif sendikalara olan baskıcı tutumu devam etmiĢtir (Kwon, 1997: 17-
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18). Ayrıca sendikaların hükümet ve iĢverenlerle birlikte üç taraflı görüĢmelerde herhangi bir 

tecrübeye sahip olmamaları da yapılan görüĢmelerin baĢarıya ulaĢmasını engellemiĢtir (Lee, 

2005: 267). 

1996 yılında Kim Young Sam ILO ve OECD‟nin de baskısıyla ülkedeki endüstri 

iliĢkileri sisteminde yeni bir reform süreci baĢlatmıĢtır. Yasal değiĢiklikler için iĢçi, iĢveren, 

kamu çalıĢanları temsilcileri ve akademisyenlerin de yer aldığı bir komisyon kurulmuĢtur. 

Komisyonda sendikaların siyasal faaliyetlerinin geniĢletilmesi ve KCTU‟nun yasallaĢtırılması 

gibi talepler tartıĢılmıĢtır. Ancak meclisten geçen tasarıda iĢçi haklarına yönelik sınırlı 

düzenlemeler yapılmıĢtır. KCTU‟nun legalleĢmesi ve öğretmenlerin sendikalaĢma hakkı kabul 

edilmemiĢtir. Bu nedenle FKTU ve KCTU tasarıyı reddetmiĢ ve tasarıya genel grev çağrısıyla 

tepki göstermiĢlerdir. Bunun sonucunda otomotiv sanayisinde çalıĢan toplam 372.000 iĢçi 

greve gitmiĢtir (Koo, 2000: 239). 

1997 yılına gelindiğinde Asya Finansal Krizinin de etkisiyle iĢçi hareketlerinde önemli 

bir sıçrama yaĢanmıĢtır. Özellikle otomotiv sanayisinde çalıĢan iĢçilerin baĢlattığı 20 gün 

süren genel grevle birlikte iĢçi hareketi en yüksek seviyeye ulaĢmıĢtır. Hükümet bunun 

karĢısında iĢçi haklarını ve demokratik hakları baskı altına almaya yönelik yeni bir yasayı 

uygulamaya koymuĢtur.  Ancak bu yasayla beraber iĢçi eylemleri daha fazla hız kazanmıĢtır. 

Genel grev toplumsal bir destek kazanarak kitlesel bir nitelik kazanmıĢtır (Silver, 2009: 92) . 

YaklaĢık 3 milyon iĢçiyi harekete geçiren grev, aynı zamanda Kore SavaĢı‟ndan beri baĢarılı 

olan ilk genel grev olması açısından da önem taĢımaktadır. Grev süresince iĢçiler ekonomik 

kazanımların yanı sıra devlete ve mevcut sisteme karĢı tepkilerini de dile getirmiĢlerdir. 

Böylece grev ekonomik mücadeleden çok siyasal bir mücadele haline gelmiĢtir. Greve, yakın 

iĢbirliği içinde hareket eden KCTU ve FKTU öncülük etmiĢtir (Koo, 2000: 228). Bunun 

sonucunda bu sendikalar ülkedeki demokrasi mücadelesinde öncü bir rol üstlenmeye 

baĢlamıĢlardır (Silver, 2009: 92).  

Güney Kore sendikal hareketinde KCTU‟nun etkisiyle yaĢanan bu yükseliĢ 2000‟li 

yılların ortalarından itibaren etkisini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Bunun en önemli nedeni 

hükümetin ve iĢverenlerin bağımsız sendikalara karĢı olan tutumlarıdır. Bu yıllarda yapılan 

birçok yasal değiĢiklik sendikaların örgütlü gücünü ve etkinliklerini kaybetmelerine neden 
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olmuĢtur. Nitekim 1989 yılında 2 milyona ulaĢan sendikalı iĢçi sayısı 2010 yılına gelindiğinde 

1 milyon 650 bine kadar düĢmüĢtür (Rowley ve Bae, 2012: 3). 

KCTU ve FKTU‟nun Güney Kore iĢçi sınıfı üzerindeki etkisi günümüzde de devam 

etmektedir. Her iki konfederasyon da, son yıllarda diğer sendikalarla bir araya gelerek 

gerçekleĢtirdiği genel grevler, iĢyeri iĢgalleri ve protesto gösterileriyle özelleĢtirmelere ve 

düĢük ücretlere karĢı etkin bir mücadele yürütmektedir. Uluslararası sendikaların da desteğini 

alan eylemlerle sendikalar, toplu pazarlıkların yanı sıra hükümet politikalarına karĢı da önemli 

kazanımlar elde etmektedirler. Ancak sendikal hareketin elde ettiği baĢarılara rağmen Güney 

Kore‟de sendikalar, toplumun örgütlenme kültürünün geliĢmemiĢ olması ve mevcut yasal 

düzenlemelerin sendikal özgürlükler açısından daha kısıtlayıcı olmasından dolayı Güney 

Afrika, Brezilya ve Filipinler‟in aksine toplumsal desteği alarak kitlesel bir nitelik 

kazanamamaktadırlar. 

 

1.4.3. Kore Sendikalar Konfederasyonu Örneği 

Güney Kore sendikal hareketini, toplumsal hareket sendikacılığı açısından inceleyen 

sınırlı çalıĢmalar olmasına rağmen, toplumsal hareket sendikacılığıyla ilgilenen birçok yazar 

Güney Afrika, Brezilya ve Filipinler‟in yanı sıra Güney Kore sendikal hareketine de atıfta 

bulunmaktadır. Özellikle yoksulluğun çözümü için sunulan radikal yaklaĢımlar, sendikalı 

iĢçilerde giderek yükselen sınıf bilinci, hükümetin ve sermayenin baskılarına rağmen 

neoliberalizme karĢı geliĢtirilen alternatif politikalar ve iĢçi enternasyonalizmini savunan 

sendikal anlayıĢın geliĢmesi Güney Kore sendikal hareketinde toplumsal hareket 

sendikacılığının güç kazandığını kanıtlar niteliktedir (Gray, 2007: 74). Güney Kore‟de 

sendikal hareketin, toplumsal hareket sendikacılığını ekseninde dönüĢmesini sağlayan örgüt 

ise KCTU olmuĢtur. Bu nedenle Güney Kore‟de toplumsal hareket sendikacılığının ortaya 

çıkıĢı KCTU ile iliĢkilendirilmektedir.  

KCTU, 1987 yılında yükselen iĢçi hareketlerinin bir sonucu olarak, çeĢitli iĢkollarından 

sendikaların bir araya gelmesiyle 11 Kasım 1995 tarihinde kurulmuĢtur. 418.000 üyeyle 

kurulan KCTU, 1997 yılına gelindiğinde 526.300‟ün üzerinde üye sayısına ulaĢmıĢtır 
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(http://kctu.org/kctu).  KCTU‟nun kuruluĢunda sosyalist iĢçilerin önemli etkisi olmuĢtur. 

Otomotiv sektöründe yoğun olarak çalıĢan iĢçiler 1987 yılında öncülük ettikleri grevlerle iĢçi 

hareketine yön vermeye baĢlamıĢlar ve KCTU‟nun kurulmasında önemli bir rol oynamıĢlardır 

(Park, 2007: 324-325). 

KCTU, özgürlük, refah, barıĢ, ulusal egemenlik, demokrasi, sendikal bağımsızlık ve 

dayanıĢmayı temel ilkeleri arasında saymaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik mücadeleyi 

bir bütün olarak gören KCTU, iĢçilerin ancak toplumsal hayatın her alanında vereceği 

mücadeleyle daha adil bir toplum yaratılacağını savunmaktadır (http://kctu.org/principles). 

Ayrıca KCTU‟nun diğer ülkelerdeki toplumsal hareket sendikacılığı örneklerinde olduğu gibi 

otoriter yönetim koĢulları altında ortaya çıkması ve neoliberal küreselleĢmenin tehditlerine 

karĢı geliĢtirdiği stratejiler, konfederasyonun toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında 

tartıĢılmasına neden olmaktadır (Gray, 2007: 52). 

KCTU, Güney Kore‟de devlete ve sermayeye bağımlı sendikal harekete tabandan 

gelen tepkinin sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu durum hem Roh Tae Woo hem de Kim 

Young Sam hükümetlerinin KCTU‟ya karĢı düĢmanca bir tutum sergilemelerine neden 

olmuĢtur. KCTU kurulduğunda yasal bir zemine kavuĢturulamamıĢ ve faaliyette illegal olarak 

devem etmek zorunda kalmıĢtır. Bu nedenle 1990‟lar boyunca KCTU yöneticileri hapse 

atılmıĢ ve örgüt yoğun hükümet baskısından dolayı devamlı üye kaybı yaĢamıĢtır (Koo, 2000: 

232). KCTU yaĢadığı bu baskıya rağmen 1996 ve 1997 yılında önemli grevler 

gerçekleĢtirmiĢtir. Hükümetin çıkardığı yeni iĢ yasasına karĢı yapılan bu grevler iki ay sürmüĢ 

ve ülke ekonomisini durma noktasına getirmiĢtir. Ancak, birçok iĢletmenin iflas tehlikesiyle 

karĢı karĢıya kalması sonucu KCTU, milliyetçi baskıların etkisiyle grevleri sonlandırma kararı 

almıĢtır (Park, 2007: 327-328). 

1998 yılına gelindiğinde KCTU yönetimi, örgüte yönelik baskıların da etkisiyle 

hükümete karĢı daha ılımlı politikalar izlemeye yönelmiĢtir. Bunun en önemli örneği 

KCTU‟nun Kim Young Sam hükümetinin kurduğu Üçlü Komisyon (Tripartite Commission) 

tarafından kabul edilen yeni iĢ yasasını onaylamasıdır. KCTU‟nun bu giriĢimi örgüt içinde 

gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Esnek ve güvencesiz çalıĢma koĢullarını içeren 

yasa tasarısı, tabanın onayı almadan imzalanmıĢtır. Bunun sonucunda KCTU‟ya üye iĢçiler 

http://kctu.org/kctu
http://kctu.org/principles
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tarafından yasa tasarısına ve örgütün bu tutumuna karĢı protestolar baĢlamıĢtır. KCTU, örgüt 

içinde ortaya çıkan bu ayrıĢmayı önleyebilmek için genel meclisi toplama kararı almıĢtır. 

Yapılan seçimler sonucunda kurulan yeni yönetim genel grev durumunda hükümetle ve 

iĢverenlerle uzlaĢmadan kararlı bir mücadele yürüteceğine söz vermiĢtir. Ancak yeni yönetim 

de bir süre sonra genel grev planlarını askıya almıĢ ve sendikaların siyasal faaliyetlerinin 

garanti altına alınması karĢılığında yasa tasarısının esneklik ile ilgili maddelerini kabul 

etmiĢtir (Park, 2007: 328). 1999 yılında ise örgütün Üçlü Komisyon‟a katılmaya karar vermesi 

konfederasyon yönetimi ile tabanı tekrar karĢı karĢıya getirmiĢtir (Park, 2007: 330).  

KCTU‟nun 1990‟lı yıllarında sonlarından itibaren izlediği bu politikalar, örgütün, 

toplumsal hareket sendikacılığıyla uyuĢmayan korporatist bir yapıya dönüĢtüğünü yönünde 

eleĢtirilmesine neden olmuĢtur. Nitekim birçok yazar KCTU‟nun izlediği ılımlı ve tavizci 

politikalar dolayısıyla toplumsal hareket sendikacılığından uzaklaĢtığını savunmaktadır. 

Ayrıca toplumsal hareket sendikacılığının temel özelliklerinden biri olan toplumsal 

hareketlerle kurulan ittifaklar ve geniĢ toplumsal kesimleri harekete geçirme konusunda 

KCTU‟nun etkili olamaması da örgütün toplumsal hareket sendikacılığıyla bağdaĢmadığına 

yönelik tartıĢmaları da gündeme getirmiĢtir. 

Ancak KCTU‟nun sendikal hareket ve diğer toplumsal hareketlerde etkin bir rol 

oynayamaması örgütün yaĢadığı değiĢimlerden kaynaklandığı gibi Güney Kore‟nin sosyo-

ekonomik yapısı ve ülkedeki yasal düzenlemelerle de yakından ilgilidir. Güney Kore‟de 

sendikalar iĢyeri düzeyinde örgütlenebilmekte, bu durum da sendikaların güçlü ve merkezi bir 

yapıdan uzak olmalarına neden olmaktadır. Ayrıca ülkede toplumsal hareketlerin geliĢmemesi 

ve toplumun örgütlenme kültürünün zayıf olması da toplumsal hareket sendikacılığının 

geliĢimini olumsuz etkilemektedir (Gray, 2007: 82). Nitekim KCTU son yıllarda uzlaĢmacı 

tavrından uzaklaĢarak daha mücadeleci bir tutum sergilese de örgütün kitleselleĢmesi Güney 

Afrika, Brezilya ve Filipinler‟deki toplumsal hareket sendikacılığı örneklerine göre yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle KCTU son yıllarda birçok kez genel grev çağrısı yapmasına rağmen, 

grevler toplumum desteğini alamamıĢ ve sendikal eylemler toplumsal bir hareket niteliği 

kazanamamıĢtır. 

 



 

155 
 

2. TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞI ÖRNEKLERĠNĠN 

GÖRÜLDÜĞÜ DĠĞER ÜLKELER 

Toplumsal hareket sendikacılığı Güney Afrika, Brezilya, Filipinler gibi  “üçüncü dünya 

ülkeleri” olarak adlandırılan ve bu ülkelerdeki az geliĢmiĢlik, yoksulluk, dıĢa bağımlılık ile 

otoriter yönetim koĢullarının iç içe geçtiği sosyo-ekonomik koĢullarda ortaya çıkmıĢtır. Ancak 

küreselleĢme ve neoliberalizmin, iĢçi sınıfının çalıĢma ve yaĢam koĢulları üzerinde hemen her 

ülkede benzer sonuçlar yaratması,  farklı koĢullara sahip ülkelerde de toplumsal hareket 

sendikacılığı olarak değerlendirilebilecek çeĢitli hareketlerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.  

Son yıllarda ABD sendikal hareketinde yaĢanmaya baĢlayan değiĢim, toplumsal 

hareket sendikacılığının farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip ülkelerde de ortaya çıkabileceğini 

göstermesi açısından dikkat çekicidir. Pragmatik bir yapıya sahip olan ABD sendikal 

hareketinde sendikaların son yıllarda politik mücadeleye doğru yönelmeleri ve örgütlenmede 

yeni stratejiler geliĢtirmeleri Amerikan sendikacılığı açısından umut verici bir geliĢme olarak 

görülmektedir. Özellikle AFL-CIO‟da yaĢanan değiĢimler, örgütün toplumsal hareket 

sendikacılığına doğru bir değiĢim yaĢandığına yönelik tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir. 

AFL-CIO 1990‟lı yıllardan itibaren tabandan gelen baskının da etkisiyle politik 

mücadele, üye aktivizmi, taban demokrasisi ve uluslararası dayanıĢma gibi yeni stratejiler 

benimsemeye baĢlamıĢtır. AFL-CIO ayrıca çevre, eğitim, insan hakları gibi konularda diğer 

sendikalar, politik aktörler ve öğrenci hareketleriyle bir araya gelerek ulusal düzeyde 

dayanıĢma ve iĢbirliğine önem vermeye baĢlamıĢtır (Turner ve Hurd, 2001: 11). AFL-

CIO‟nun geliĢtirdiği en önemli strateji ise “örgütlenme modeli (organizing model)” olarak 

adlandırdığı stratejidir. AFL-CIO, “örgütlenme modeli”yle pragmatik sendikacılıktan farklı 

olarak çalıĢanları kolektif bir bilinçle kitlesel harekete yönlendirmektir. Kolektif nitelikli 

kitlesel hareket ise sendikal yapı içinde tabandan gelen eylemliliği ve katılımı ifade 

etmektedir. Bu bağlamda örgütlenme modelinde sendika ve üye arasındaki pasif iliĢki 

reddedilmekte ve sendikasız çalıĢanların da harekete geçirilmesi hedeflenmektedir 

(Selamoğlu, 2004: 49). Bu hedefin bir sonucu olarak AFL-CIO, 1999 yılından sonra çoğu 

Latin Amerikalı göçmenlerden oluĢan 600.000 yeni üye kazanmıĢtır (Kapar, 2007: 105). 

Günümüzde Amerikan sendikal hareketinde güçlü bir canlanmadan bahsetmek mümkün 
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görünmese de AFL-CIO benimsediği bu politikalarla sendikal harekete önemli bir ivme 

kazandırabilmiĢtir (Turner ve Hurd, 2001: 11). 

Kanada Kamu ÇalıĢanları Sendikası (Canadian Union of Public Employees-CUPE) da 

pragmatik sendikacılığın hakim olduğu koĢullarda toplumsal hareket sendikacılığının 

geliĢebileceğine dair önemli bir örneği oluĢturmaktadır. CUPE, eğitim, sağlık, konut, 

vergilendirme, çevre, toplumsal refah, gelir dağlımı, demokrasi gibi gündemlerle ve 

özelleĢtirme karĢıtı kampanyalarıyla Kanada‟daki geleneksel sendikal anlayıĢtan önemli 

farklılıklar taĢımaktadır. Nitekim CUPE, sadece üyelerinin değil, tüm Kanadalıların yaĢam 

kalitesini arttırmayı öncelikli hedefleri arasında saymaktadır (Ross, 2007: 21). CUPE 

sahiplendiği bu sendikal anlayıĢla örgütsel olarak önemli bir sıçrama yaĢamıĢ ve Kanada‟daki 

diğer sendikalara karĢı önemli bir baĢarı sağlamıĢtır. CUPE günümüzde 628.000‟den fazla 

üyesiyle Kanada‟nın en güçlü sendikası durumundadır (http://cupe.ca/about-us#).  

Kanada Emek Kongresi (Canadian Labour Congress-CLC) de pragmatik 

sendikacılıktan farklı olarak eĢitlik, demokrasi, toplumsal dönüĢüm, temel insan hakları, adil 

bir ücret gibi politikaları gündemine almaya baĢlamıĢtır. CLC, bu politikaların Kanada‟da ve 

tüm dünyada hayata geçirilmesini sendikal mücadelenin temel unsurlarından biri olarak 

görmektedir (http://www.canadianlabour.ca/about-clc). 

ABD ve Kanada‟ya benzer bir biçimde Ġngiltere‟de de, çalıĢma hayatıyla ilgili konuları 

aĢarak toplumsal hedeflere odaklanma, geçmiĢten bu yana Ġngiliz sendikal hareketinin temel 

özelliklerinden birini oluĢturmamıĢtır. Ancak Ġngiltere‟nin en önemli sendika merkezlerinden 

biri olan TUC‟un son yıllarda diğer toplumsal kesimler ve hareketlerle iĢbirliğine önem 

verdiği görülmektedir. TUC, bu iĢbirliğinin temelinde toplumsal adalet hedefinin yattığını ve 

bu hedefin ancak dayanıĢmayla sağlanabileceğini dile getirmektedir (Parker, 2008: 1). TUC 

ayrıca ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilgili kampanyalar ile siyasal iktidar üzerinde baskı 

oluĢturmayı sendikal mücadelenin temel unsurları olarak görmektedir 

(http://www.tuc.org.uk/about-tuc/about_role.cfm#). Bu bağlamda TUC‟un toplumsal 

hareketlerle iĢbirliği, geniĢ toplumsal hedefler ve siyasal mücadele gibi konuları gündemine 

alması, örgütün son yıllarda toplumsal hareket sendikacılığına doğru bir geliĢim gösterdiğine 

yönelik görüĢlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.  

http://cupe.ca/about-us
http://www.canadianlabour.ca/about-clc
http://www.tuc.org.uk/about-tuc/about_role.cfm
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Ġsveç‟te; ABD, Kanada ve Ġngiltere‟den farklı olarak güçlü sosyal demokrat 

iktidarların ve köklü bir refah devleti geleneğinin olmasına rağmen, son yıllarda iktidarların 

uyguladığı küreselleĢme yanlısı ve liberal politikalar güçlü bir toplumsal muhalefetin ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. Hükümete karĢı gerçekleĢtirilen protestolar sendikal alana da 

yansımıĢ ve toplumsal hareket sendikacılığı olarak değerlendirilebilecek çeĢitli deneyimler 

ortaya çıkmıĢtır. 

Ġsveç‟te toplumsal hareket sendikacılığının önemli bir örneği 1994 yılında yaĢanmıĢtır. 

Toys R Us iĢçilerinin Ġsveç Ticaret ĠĢçileri Sendikası (Handelsanstalldas Förbund-Handels)‟na 

üye olmaları sonucu, sendika toplu sözleĢme yapmak istemiĢ, ancak sonuç alamamıĢtır. Bunun 

üzerine sendika, tüketicileri boykota çağırarak ve diğer sendikaları da mücadelesine ortak 

ederek greve baĢlamıĢtır. Böylece hem tüketicilerin hem de ulusal ve uluslararası sendikaların 

desteğini alarak, iĢvereni toplu sözleĢme imzalamaya zorlamıĢtır. Handels, verdiği bu 

mücadele sayesinde toplumun desteğini kazanarak toplumsal hareket sendikacılığının baĢarılı 

bir örneğini oluĢturmuĢtur (Vanderberg, 2006: 182). 

Ġtalya‟da 1986 yılında eğitim sisteminin özelleĢtirilmesine karĢı kurulan Taban 

Komitesi (Confederazione del Comitati di Base-COBAS) ise Ġtalyan iĢçi hareketi içinde 

toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında önemli bir alternatif oluĢturmuĢtur. COBAS 

eğitim emekçilerinin baĢlattığı bir hareket olsa da kısa sürede diğer sektörlerde örgütlenmiĢ ve 

özellikle enformel sektörde örgütlenmeye önem vermiĢtir. COBAS günümüzde kadınlar, 

gençler, emekliler, göçmenler ve güvencesiz çalıĢanlar da dâhil olmak üzere toplumun tüm 

kesimlerinin çalıĢama ve yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi, eĢitlik, dayanıĢma, kolektif 

özgürlük ve sınıf mücadelesi gibi unsurları temel ilkeleri arasında saymaktadır. Etnik köken, 

din ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın, sömürünün ve sınıflı toplum yapısının ortadan 

kaldırılması COBAS‟ın örgütsel hedeflerini oluĢturmaktadır 

(http://www.cobaslavoroprivato.it/statuto/).  COBAS, kurulduğundan bu yana birçok grev 

gerçekleĢtirmiĢ ve grevlerin yanı sıra küreselleĢmeci politikalara ve hükümete karĢı 

gerçekleĢtirilen toplumsal hareketlere öncülük etmiĢtir.  

 

 

http://www.cobaslavoroprivato.it/statuto/
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Toplumsal hareket sendikacılığı örneklerinin görüldüğü bir diğer ülke ise Fransa‟dır. 

CGT bünyesinde kurulan ĠĢsiz Komiteleri ile ĠĢsizler ve Güvencesizler Hareketi (Mouvement 

National des Chomeurs et Precaires-MNCP), Evsizler Komitesi (Comit Des Sans-Logis-

CDSL) ve Ġstihdam, Enformasyon ve DayanıĢma Ġçin Birlik (Association Pour l‟ Emploi dans 

l‟ Information et le Solidarite des Chomeurs et Travailleurs Precaires-APEIS) gibi 

örgütlenmeler formel çalıĢanlar dıĢında iĢsizler, güvencesiz çalıĢanlar, yoksullar ve toplumun 

dıĢlanmıĢ kesimlerini örgütleyerek Fransa‟daki geleneksel sendikal örgütlere karĢı önemli bir 

alternatif oluĢturmuĢlardır.  

ĠĢsiz Komiteleri Fransa‟da yaĢayan herkes için iĢ imkânlarının yaratılması iĢsizlik 

ödeneklerinin ve yardımlarının arttırılması, iĢsiz kalanlara sosyal güvenlik sağlanması ve 

iĢsizlerin kamu hizmetlerine ulaĢımlarının kolaylaĢtırılması gibi talepleri yerel düzeyde 

kurulan komiteler aracılığıyla gündeme getirmektedir (http://www.cgt-chomeurs.fr/). 1986 

yılında kurulan MNCP de iĢsizleri ve güvencesiz çalıĢanları bir araya getirmek ve kolektif 

mücadeleyi örgütlemek amacıyla kurulmuĢtur (http://www.mncp.fr/federation/notre-

histoire/qui-sommes-nous/). CDSL, ev sahibi olmayanlara devlet tarafından kira yardımı 

sağlanması, boĢ konutlara evsizlerin yerleĢtirilmeleri ve alternatif konutların yapılması gibi 

taleplerle mücadele etmektedir (http://cdsl2009.free.fr/Revendications.php). 1987 yılında 

kurulan APEIS ise kuruluĢ amacını “ülkedeki tüm yoksul ve iĢsizlerin hak ve çıkarları için 

mücadele etmek” olarak ifade etmektedir (http://www.apeis.org/-APEIS-.html). Söz konusu 

örgütler 1990‟lı yıllardan itibaren gerçekleĢtirdikleri eylemlerle Fransa‟nın yanı sıra diğer 

ülkelerdeki iĢçi hareketlerini de etkilemiĢler ve diğer geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde de 

benzer örgütlenmelerin ortaya çıkmasında etkili olmuĢlardır. Ancak gerçekleĢtirdikleri 

eylemler somut kazanımlar elde etmeleri için yeterli olmamıĢtır. 

ABD, Kanada, Ġngiltere, Ġsveç, Ġtalya ve Fransa gibi ülkelerde görülen toplumsal 

hareket sendikacılığı deneyimleri, hareketin Güney Afrika ve Latin Amrika ülkelerine özgü bir 

sendikal model olmaktan çıkarak farklı coğrafyalarda ve farklı koĢullarda da geliĢebileceğini 

göstermesi açısından önem taĢımaktadır. Nitekim bu ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları 

sendikal hareketin, daha mücadeleci bir karakter taĢıyan Güney Afrika ve Latin Amerika 

ülkelerindeki sendikal hareketlerden farklı olarak reformist veya pragmatik yapıya sahip 

http://www.cgt-chomeurs.fr/
http://www.mncp.fr/federation/notre-histoire/qui-sommes-nous/
http://www.mncp.fr/federation/notre-histoire/qui-sommes-nous/
http://cdsl2009.free.fr/Revendications.php
http://www.apeis.org/-APEIS-.html
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olmasına neden olmuĢtur. Ancak sendikal hareketteki zayıf sınıf bilinci, korporatist eğilimler 

ve sendikaların toplumsal mücadeleye karĢı mesafeli duruĢuna rağmen toplumsal hareket 

sendikacılığı sınırlı da olsa geliĢim gösterebilmiĢtir.  

Söz konusu ülkelerdeki toplumsal hareket sendikacılığı pratikleri Güney Afrika ve 

Latin Amerika ülkelerindeki hareketlerle bire bir benzerlik göstermese de; toplumsal 

hareketlerle iĢbirliği, politik sendikacılık, uluslararası dayanıĢma, toplumsal dinamizmi 

harekete geçirme, üye aktivizmi ve taban demokrasisi gibi taĢıdıkları birçok özellik açısından 

toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında değerlendirilmektedir. ÇalıĢmanın üçüncü 

bölümünde de Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerine göre farklı sosyo-ekonomik 

koĢullara sahip ve pragmatik sendikal anlayıĢın hakim olduğu Türkiye ele alınacak ve 

toplumsal hareket sendikacılığı Türkiye açısından incelenecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE SENDĠKAL HAREKETĠN TOPLUMSAL HAREKET 

SENDĠKACILIĞI AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

 

Sendikal hareketin içinde bulunduğu kriz diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye sendikal 

hareketini de derinden etkilemiĢtir. 1980 sonrasında sendikaların yaĢadığı güç kaybının 

nedenleri ve bu krizden çıkıĢ yolları ülkemizde de sendikaların geleceğine yönelik önemli 

tartıĢmaları gündeme getirmiĢtir. Sendikal hareketin yeniden toplumsal bir güç haline 

gelebilmesinde kuĢkusuz ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal yapının 

sunduğu koĢullarla yakından ilgilidir. Bu bağlamda sendikal hareketin geliĢim koĢullarının 

değerlendirilmesi açısından Türkiye‟nin sosyo-ekonomik yapısı önemli bir belirleyiciliğe 

sahiptir. Buradan yola çıkarak “Türkiye‟de Sendikal Hareketin Toplumsal Hareket 

Sendikacılığı Açısından Ġncelenmesi” bölümünde ilk olarak Türkiye‟nin sosyo ekonomik 

koĢullarının sendikal hareket üzende yarattığı etkiler incelenmeye çalıĢılmıĢ ve mevcut sosyo-

ekonomik yapıda toplumsal hareket sendikacılığının olanakları tartıĢılmıĢtır. Ġkinci olarak ise 

toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında değerlendirilebilecek hareketler incelenerek bu 

hareketlerin Türkiye sendikal hareketine yaptığı katkılar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1. TÜRKĠYE’NĠN SOSYO-EKONOMĠK YAPISI VE SENDĠKAL HAREKET 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

Sendikal hareketler, ortaya çıkıĢından günümüze kadar gerek dünyada gerekse 

bulundukları ülkelerde yaĢanan sosyo-ekonomik süreçlerin yarattıkları etkilerle 

ĢekillenmiĢlerdir.  Bu genelleme Türkiye açısından da geçeridir. Türkiye‟de sendikal hareket, 
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yaĢanan ekonomik, toplumsal ve siyasal değiĢimlerin sonuçlarına bağlı olarak her dönem 

farklı özellikler taĢımıĢtır. Bu nedenle sendikal hareketin yaĢadığı dönüĢümleri, içerisinde 

bulunduğu sosyo-ekonomik koĢulları dikkate alarak değerlendirmek önem taĢımaktadır. 

  

1.1. Sendikacılığın OluĢum Sürecini Belirleyen KoĢullar 

Türkiye‟de ilk sendikal örgütlenmeler I. MeĢrutiyet‟in ilanıyla baĢlayan ve Ġttihat ve 

Terakki‟nin iktidara geldiği II. MeĢrutiyet‟le devam eden reform hareketlerinin, ülkenin 

sosyo-ekonomik yapısı üzerinde önemli etkiler yarattığı bir dönemde ortaya çıkmıĢtır. Bu 

nedenle Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bu dönemde içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal ve 

siyasal koĢullar sendikal hareketin temel özelliklerinin oluĢumunda önemli bir etkiye sahip 

olmuĢtur. Bu etki, Türkiye Cumhuriyet‟i kurulduktan sonra da uzun yıllar sendikal hareketin 

Ģekillenmesindeki belirleyiciliğini sürdürmüĢtür. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan Türkiye Cumhuriyeti‟ne geçiĢ siyasal olarak radikal bir 

rejim değiĢikliğe neden olsa da ekonomik, toplumsal ve kültürel açılardan aynı genellemeyi 

yapmak mümkün görünmemektedir. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun sosyo-ekonomik ve kültürel 

mirası siyasal devrimden sonra da devam etmiĢtir.  Aile yapısı, eğitim düzeyi ve demografik 

özellikler gibi unsurlar yeni kurulan devletin sosyo-ekonomik yapısında uzun süre belirleyici 

olmuĢtur. Ekonomik alanda da Ġmparatorluktan devralınan tarıma dayalı ekonomi ve 

azgeliĢmiĢ sanayi yapısı uzun yıllar varlığını sürdürmüĢtür. Hukuksal düzenlemeler açısından 

da birçok yasa Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk yıllarında da uygulanmaya devam etmiĢtir (Makal, 

1997: 127-128). 

Osmanlı Ġmparatorluğu 1876 yılında ilan edilen I. MeĢrutiyet‟in ilanına kadar mutlak 

monarĢiyle yönetilmiĢtir. 1876 yılında Kanun-i Esasi‟nin yürürlüğe girmesi ise Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda anayasalcılık alanındaki geliĢmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır 

(Makal, 1997: 219). I. MeĢrutiyet‟in ilan edilmesindeki en önemli etken Ġmparatorluğun içinde 

bulunduğu mali bunalımdır.  Osmanlı Ġmparatorluğu bu açıdan mali bunalımların özgürlük 

hareketlerini getirdiği Fransa, Ġngiltere ve Amerika gibi Batı ülkelerindeki ihtilallerle benzer 

bir süreç yaĢamıĢtır (AkĢin, 2014: 39). Ancak Ġmparatorluktaki bu süreç Batı‟dan farklı olarak 
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sınıf mücadelelerini bir sonucu olarak ve köklü bir değiĢikliği beraberinde getirerek 

oluĢmamıĢtır. Ġmparatorluğun ekonomik yapısı içinde Batı‟dakine benzer bir sanayi 

devriminin yaĢanmaması ve buna bağlı olarak iĢveren ve iĢçi sınıfının ortaya çıkmaması bu 

geliĢmelerin toplumsal mücadeleler sonucunda elde edilmesini engellemiĢtir. Bu nedenle bu 

süreç devletin modernleĢme çabalarının bir sonucu olarak bürokrasi içindeki aydın kesimin 

öncülük ettiği batılılaĢma hareketinin etkisiyle ortaya çıkmıĢtır. Ancak modernleĢme süreci 

tabandan gelen bir hareket olmadığından imparatorluğun toplumsal, ekonomik ve kültürel 

yapısı üzerinde herhangi bir dönüĢüm yaratmamıĢtır (Makal, 1997:220). 

Osmanlı toplumunun toplumsal ve kültürel anlamda değiĢmeye baĢlaması ancak 1913 

ve 1918 yılları arasında Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin gerçekleĢtirdiği bazı reformlarla 

mümkün olabilmiĢtir. Bu dönemde kadınlar adına mücadele eden bir kadın derneği kurulmuĢ, 

tiyatro geliĢmeye baĢlamıĢ ve Müslüman kadınların sahneye çıkmalarına izin verilmiĢtir 

(Ahmad, 2014b: 44-45). 1917 yılında çıkartılan Aile Yasası‟yla evliliklerin hâkim huzurunda 

sonuca bağlanması, evlenecek kadınların 16 yaĢından büyük olması gibi düzenlemeler 

getirilmiĢ ve kadınların boĢanma hakları önemli ölçüde geniĢletilmiĢtir.  1913 yılında ise 

ilköğretimin kızlar için zorunlu hale getirilmesi eğitim alanında yapılan en önemli 

reformlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Ancak gerçekleĢtirilen bu modernleĢme 

hareketleri sadece orta ve üst sınıflardan kadınları kapsamakla sınırlı kalmıĢ, toplumsal tabana 

yayılamamıĢtır (Zürcher, 2014: 186).  

Toplumsal ve kültürel yapıdaki geliĢmiĢlik sorunlarının yanı sıra Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun içinde bulunduğu iktisadi bunalım da uzun yıllar etkisini sürdürmüĢtür. 

Ġmparatorluğun son yıllarında dıĢ borçlarla birlikte önce iktisadi alanda baĢlayan sonrasında da 

büyük ölçüde siyasal ve askeri alanlarda etkili olan bağımlılık, “yarı sömürgeleĢmiĢ bir toplum 

yapısı”nı da beraberinde getirmiĢtir. SanayileĢmenin olmadığı ve emperyalizmin 

denetimindeki bu ekonomik yapı, Ġmparatorluktan Cumhuriyete geçiĢte ekonomik bağımlılığa 

karĢı önemli mücadelelerin verilmesine neden olmuĢtur (Boratav, 2014: 21). Nitekim Ġttihat ve 

Terakki Cemiyeti‟nin kadrolarını oluĢturan Jön Türk hareketinin doğuĢ nedenlerinden biri de 

ülkenin ekonomik açıdan sömürge durumuna düĢmesinin önüne geçmektir (Zürcher, 2014: 

187). Cumhuriyeti kuran kadrolar da Avrupa sermayesi ve devletleri karĢısındaki ekonomik 
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bağımlılığın, özellikle de dıĢ borçların yarattığı siyasal sorunları yakından izlemiĢlerdir. Bu 

nedenle dıĢa bağımlılığa karĢı milli bir ekonomi oluĢturmak Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 

ekonomi politikasının temelini oluĢturmuĢtur (Pamuk, 2014: 180).  

Cumhuriyet öncesi dönemin sınıfsal yapısına bakıldığında 19. yüzyıla kadar Asya 

üretim tarzı ve feodalitenin içe iç geçtiği bir sosyo-ekonomik sistemin, Ġmparatorluğun 

kendisine özgü toplumsal sınıfların ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir. Merkezi 

otorite ile tarımın ve loncaların üzerindeki devlet otoritesi Avrupa toplumlarının aksine güçlü 

feodal beylerin ve devletten bağımsız bir ticaret sermayesinin ortaya çıkıĢını engellemiĢtir. Bu 

nedenle Ġmparatorluğun sınıfsal analizinde yönetici sınıf ile köylüler ve ticaretle uğraĢan 

kentlilerin oluĢturduğu yönetilenler sınıfı olmak üzere ikili bir sınıfsal yapının varlığı yaygın 

kabul görmektedir (Makal, 1997: 170).  Ancak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın baĢlarında 

imparatorluğun dünya ekonomisiyle bütünleĢmesi sınırlı da olsa belirli kentlerde 

sanayileĢmeyi beraberinde getirmiĢtir. Bunun sonucunda büyük çoğunluğu yabancılardan 

oluĢan bir “azınlık burjuvazi” ve onların yanında çalıĢan iĢçiler ortaya çıkmıĢtır (Makal, 1997: 

176-177). Ayrıca “askeri” olarak adlandırılan yönetici sınıf da Ġmparatorlukta son yaĢanan 

siyasal reformlara ve merkezi otoritenin zayıflamasına bağlı olarak daha özerk bir seçkinler 

sınıfına dönüĢmüĢtür (Zürcher, 2014: 29). 

Türkiye Cumhuriyeti‟ne geçiĢte ekonomik, toplumsal ve kültürel yapılardaki 

devamlılık çalıĢma iliĢkileri açısından da geçerlidir. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun monarĢik ve 

teokratik yapısı emeğin baskı altında tutulmasını da beraberinde getirmiĢtir. I. MeĢrutiyet‟in 

ilanıyla kısa bir süre yürürlükte kalan Kanun-i Esasi‟de bazı kiĢisel hak ve özgürlüklere yer 

verilse de toplanma, dernek kurma ve çalıĢma hakkından bahsedilmemiĢtir (Tokol, 2012: 5). 

Toplanma ve dernek kurma hakkının tanınması II. MeĢrutiyet‟in ilanıyla gerçekleĢmiĢtir. 

Ancak yasalarla verilen bu haklar devletin yönetim anlayıĢına yansımamıĢ ve iĢçi 

örgütlenmelerine hiçbir zaman hoĢgörüyle bakılmamıĢtır. Nitekim 1800‟lü yılların ikinci 

yarısından sonra ortaya çıkmaya baĢlayan ve II. MeĢrutiyet‟in ilanıyla artan iĢçi 

örgütlenmeleri ve grevler sert bir biçimde bastırılmıĢtır. Ayrıca bu döneme kadar 

Ġmparatorluğun sanayileĢme açısından önemli bir ilerleme kaydedememesi de iĢverenler ve 

devlet karĢısında güçlü ve örgütlü bir iĢçi kitlesinin varlığına engel oluĢturmuĢtur. 
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Ancak bu baskıya rağmen sanayileĢmenin yeni baĢladığı 1830‟lu ve 1840‟lı yıllarda 

makine kırıcılığı baĢta olmak üzere çeĢitli iĢçi eylemlerine rastlanılmaktadır. Ġlk iĢçi 

örgütlerinin ve grev hareketlerinin ortaya çıkıĢı ise 1870‟li yılların baĢlarında gerçekleĢmiĢtir. 

Bazı yazarlar 1871 yılında kurulan Ameleperver Cemiyeti‟nin ilk iĢçi örgütü olduğunu 

savunurken, bazıları ise bu örgütün bir yardımsever derneği olduğunu ve ilk iĢçi örgütünün 

1894-1895 yıllarında kurulan Amele-i Osmani Cemiyeti olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Söz 

konusu tartıĢma grevler açısından da geçerlidir. Bazı yazarlara göre 1872 yılında tersane 

iĢçilerinin; bazıları ise Beyoğlu Telgrafhanesi iĢçilerinin gerçekleĢtirdiği grevi ilk grev 

hareketi olarak değerlendirmektedir. 1830‟lu yıllardan itibaren baĢlayan iĢçi eylemlerinin 

genel özelliklerine bakıldığında ise bu eylemlerin sınırlı sayıda olmaları ve genellikle iĢçi 

alacaklarının ödenmesi amacıyla gerçekleĢtirildiği görülmektedir (Özveri, 2006: 79). Ancak 

eylemler sendikacılık hareketinin bir ürünü olmayıp, geçici koalisyonlar biçimde ortaya 

çıkmıĢ ve sürekli nitelik göstermeyen hareketlerdir. II. MeĢrutiyet‟in ilanıyla gelen özgürlük 

havası içinde Osmanlı Terakki-i Sanayi Cemiyeti ve Mürettibin-i Osmaniye Cemiyeti baĢta 

olmak üzere bazı iĢçi örgütlenmeleri ortaya çıksa da bu örgütler hükümetin baskıcı 

politikasından dolayı etkili olmamıĢ ve kısa sürede dağılmıĢlardır (Talas, 1979: 172). 1908 

yılındaki söz konusu göreli özgürlük ortamının etkisiyle iĢçi örgütlenmelerinin yanı sıra baĢta 

Ġstanbul, Selanik ve Ġzmir olmak üzere bir grev dalgası da ortaya çıkmıĢtır. Ancak “Ġlan-ı 

Hürriyet Grevleri” olarak adlandırılan grevler de Ġttihat ve Terakki iktidarı tarafından 

bastırılmıĢtır (Mahiroğulları, 2013: 171). 

1908 ve 1918 yılları arasında kısa süreli de olsa iktidara egemen olan Ġttihat ve 

Terakki‟nin ideolojik tutumu devletin ekonomik ve siyasal yapısı üzerinde etkili olmuĢtur. O 

döneme kadar Türk olmayan unsurların Osmanlı ekonomik hayatındaki egemenliği, Ġttihat ve 

Terakki‟nin milliyetçi ideolojisi çerçevesinde gündeme gelen Türk burjuvazisi yaratma 

çabalarıyla ortadan kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır (Makal, 1997: 139). Ġttihat ve Terakki‟de egemen 

olan “Türkçülük” anlayıĢı, örgütün sınıf çatıĢmasına karĢı da katı bir tutum sergilemesine 

neden olmuĢtur. Nitekim Ġttihat ve Terakki, iktidarı ele geçirmesinin hemen ardından 1908 

yılında ilan ettiği Tatil-i EĢgal Kanunu‟yla istihdamda büyük bir paya sahip olan ve kamuya 

yönelik hizmetler veren kuruluĢlarda sendika kurulmasını yasaklamıĢtır (Tokol, 2012: 13). Bu 

bağlamda Tatil-i EĢgal Kanunu dönemin en güçlü muhalefet örgütü olarak iktidarı ele geçiren 
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Ġttihat ve Terakki‟nin sınıfsal bakıĢına yönelik önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca Ġttihat ve 

Terakki kadrolarının Türkiye Cumhuriyeti‟nin sosyo-ekonomik yapısının Ģekillenmesinde de 

etkili olduğu düĢünüldüğünde, yeni kurulan devletin sendikal harekete karĢı politikasının 

belirlenmesinde de örgütün bu tutumu önemli bir rol oynamıĢtır. Tatil-i EĢgal Kanunu‟nun 

3008 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun kabul edildiği 1936 yılına kadar yürürlükte kalmaya devam etmesi 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulduğu yıllarda, sendikal harekete karĢı oluĢturulan bu 

politikaları devam ettirdiğini kanıtlar niteliktedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan güçsüz bir ekonomi ve madencilik, 

dokuma, gıda, deri, ağaç iĢleri ve toprak ürünleri gibi birkaç iĢkoluyla sınırlı ve bazı kentlerde 

yoğunlaĢan dar kapsamlı bir sanayi yapısı devralmıĢtır. Bu nedenle Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarında, ekonomik kalkınma amacıyla özel giriĢimci yaratma ve özel giriĢimi destekleme 

politikaları ön plana çıkmıĢtır. Ancak gerekli sermaye birikiminin olmaması devlet eliyle 

kalkınma modelini gerekli kılmıĢtır. Böylece Türkiye‟nin ekonomi politikası 1931 yılına kadar 

devletçiliğin, 1945 yılına kadar ise liberal uygulamaların ağır bastığı bir karakter taĢısa da 

ekonomik yapının temel belirleyicisi karma ekonomik model olmuĢtur (Koray, 1996: 175). 

Türkiye Cumhuriyetini ekonomik yapısının oluĢturulmasında ve ekonomi 

politikalarının belirlenmesinde 1923 yılında toplanan Türkiye Ġktisat Kongresi büyük önem 

taĢımaktadır. Özellikle II. MeĢrutiyet sonrası dönemden devralınan “milli iktisat” anlayıĢının 

bu kongrede de ön plana çıktığı görülmektedir. Nitekim kongrede kalkınmacı, yerli sermayeyi 

ve çiftçiyi özendirici, yabancı sermayenin belirli koĢullarda teĢvikini, ekonomik hayatın 

denetiminin milli unsurlara geçmesini ve ılımlı bir korumacılığı öngören görüĢler hâkim 

olmuĢtur (Boratav, 2014: 46). Kongrede benimsenen bu görüĢler aynı zamanda Türkiye‟nin 

batılı devletlere, S.S.C.B. ile kurulan dostluğa ve iĢbirliğine rağmen kapitalist ekonomik 

sistemin benimseneceği mesajını vermesi açısından önem taĢımaktadır (AkĢin, 2012: 165).  

Dönemin ekonomik yapısından kaynaklı olarak ticaret burjuvazisi ve toprak 

unsurlarının egemen olduğu kongrede sosyal taraflar da çatıĢmaya düĢmeden taleplerini siyasi 

kadrolara iletmiĢlerdir (Boratav, 2014: 46). Ancak sendikal örgütlenmelerin bulunmaması 

iĢçiler açısından önemli bir temsil sorununu doğurmuĢ ve iĢçilerin kongredeki etkinliklerini 

kısıtlamıĢtır. Buna rağmen iĢçiler sosyal politikaya iliĢkin bazı önemli istekler ileri 
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sürmüĢlerdir (Talas, 1979: 174). Bu isteklerden birçoğu kabul edilmemekle birlikte baĢta 

sendika kurma hakkı olmak üzere iĢçiler yararına alınan kararların yasalaĢması da gecikmiĢtir. 

Yeterli bir sanayileĢmenin olmaması toplu iĢ iliĢkilerini düzenleyen yasaların çıkarılmasını 

ertelemiĢtir. Bireysel iĢ iliĢkilerini düzenlemede ise her iĢ kolu veya bölgesi için ayrı yasalar 

çıkarılması gündeme gelmiĢtir. Böylece çalıĢma mevzuatı 1926 yılında çıkarılan 743 sayılı 

Medeni Kanun‟un ilgili hükümleri ve 1924 yılında çıkarılan 394 sayılı Hafta Tatili 

Kanunu‟yla sınırlı kalmıĢtır (Koray, 1996: 179).  

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi alt yapısının geliĢmemiĢ olması, sosyalist partilerin 

bulunmaması ve milliyetçi korporatist düĢüncenin egemenliği iĢçi sınıfı bilincinin doğmasını 

engellemiĢtir. Ayrıca devletin kurulduğunda kendisini halkın devleti ve halkın partisi gibi 

kavramlarla tanımlaması, iĢçilerin devlet iĢletmelerine karĢı tavır almalarının ve greve 

gitmelerinin önüne geçmiĢtir (Ahmad, 2011: 147). Devletin çalıĢma iliĢkileri konusundaki katı 

tutumu 1924 Anayasası‟na da yansımıĢtır. Nitekim Anayasa‟da sendika, toplu pazarlık ve grev 

gibi sosyal haklara yer verilmemiĢtir (Makal, 1999: 330). Bu dönemde baĢta Ġstanbul Umum 

Amale Birliği ve Amele Teali Cemiyeti olmak üzere iĢçi örgütlenmelerinde çeĢitli deneyimler 

yaĢanmaya baĢlansa da söz konusu örgütlenmelerin yetersiz ve dağınık olması iĢçi 

hareketlerinin geliĢimini engelleyen bir diğer unsur olmuĢtur. 1925 yılında çıkartılan Takrir-i 

Sükûn Kanunu ise henüz geliĢmeye baĢlayan örgütlenmeleri tümüyle durdurmuĢtur (Koray, 

1996: 75). 

1929 yılında ortaya çıkan Büyük Buhran diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye‟yi de 

derinden etkilemiĢtir. Türkiye bu krize çözüm olarak, 1929 yılına kadar yerli ve yabancı 

sermayenin ortaklık iliĢkileri çerçevesinde sanayileĢmeyi öngören ekonomi politikalarını terk 

etmeye baĢlamıĢtır. GeliĢmiĢ kapitalist ülkelerden kaynaklanan bu krizin etkilerini 

sınırlandırmak amacıyla dıĢ ticareti denetleyen ve korumacı bir yapıya geçilmiĢtir. Bunun 

sonucunda devletin sanayi yatırımları artırılarak devletçi politikalar ön plana çıkmaya 

baĢlamıĢtır (Boratav, 2014: 63-64).  Büyük Buhran böylece, getirdiği olumsuzluklara rağmen 

sanayileĢme açısından Türkiye ekonomisine yeni fırsatlar da sağlamıĢtır (Makal, 1999: 226). 

Devlet yatırımlarıyla birlikte üretim ve istihdamın artması, dıĢ ticarete karĢı uygulanan 

korumacı politikalar ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda tarımsal üretimde yaĢanan 
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sıçramayla birlikte 1930‟lu yıllar Türkiye ekonomisi için bir büyüme dönemi olmuĢtur 

(Pamuk, 2014: 194-195). 

1930‟lu yıllarda yaĢanan ekonomik ilerlemeyle birlikte Türkiye‟nin sosyo-kültürel 

yapısında da bazı değiĢimler yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu yıllara kadar toprakta çalıĢan 

kadınlar, 1930‟ların baĢından itibaren giderek büyüyen iĢgücünün bir parçası haline 

gelmiĢlerdir. Bunun bir sonucu olarak, kentlerde çekirdek aileyi temel alan yeni bir aile hayatı 

biçimi oluĢmaya baĢlamıĢtır. Kadınların ekonomik rollerinin artması, kendilerini daha özgür 

hissetmeye baĢlamalarına neden olmuĢtur. Böylece Türk Kadınlar Birliği‟nin önderlik ettiği 

bir kadın hareketi ortaya çıkmıĢ ve kadınların özellikle siyasal alanda eĢitlik talepleri artmaya 

baĢlamıĢtır. Bu taleplerin en önemli sonucu ise seçme ve seçilme hakkıyla birlikte kadınlara 

yeni bir siyasal statü verilmesi olmuĢtur. Bu nedenle 1930‟lu yıllar kadınların toplumsal 

açıdan özgürleĢmeye baĢladığı yıllar olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ahmad, 2014b: 109-110). 

Bu dönemde yaĢanan sosyo-ekonomik ilerlemeler iĢçi hareketleri üzerinde de etkisini 

göstermiĢtir. Planlı sanayileĢme hamleleri iĢçi sayısında belli bir artıĢ yaĢamasına neden 

olmuĢtur. Bunun sonucunda iĢçiler çeĢitli taleplerle etkilerini arttırmaya çalıĢmıĢlardır (IĢıklı 

2003: 58) . Bu nedenle 1930‟lu yıllarda sınırlı da olsa bazı grev hareketlerine rastlanmaktadır 

(Ahmad, 2011, 147). Bu hareketlerden en önemlileri 1931 yılında Galata tütün iĢçilerinin ve 

Defterdar tekstil iĢçilerinin; 1932 yılında Ġstanbul vapur iĢçilerinin ve Ġzmir tütün ve incir 

iĢçilerinin; 1933 yılında Balya maden iĢçilerinin ve 1936 yılında Balat tekstil iĢçilerinin 

gerçekleĢtirdiği grevlerdir (Yavuz, 2011: 173).  

ĠĢçilerden gelen bu tepkilerin en önemli sonucu ise 1936 yılında ilk ĠĢ Kanunu‟nun 

kabul edilmesi olmuĢtur. Grevler aracılığıyla iĢverenleri koruyucu düzenlemelere karĢı 

tepkilerin yükselmesi ve bu tepkilere karĢı mevcut sistemin korunması 3008 sayılı ĠĢ Kanunu 

çıkarılmasında önemli bir rol oynamıĢtır. 3008 sayılı ĠĢ Kanunu, siyasal ve ekonomik sisteme 

uygun olarak otoriter bir karakter taĢımıĢ ve devleti çalıĢma hayatının düzenlemesinde yegâne 

güç olarak kabul etmiĢtir. Böylece devlet bir yandan iĢçileri kısmen korurken diğer yandan da 

iĢçi hareketleri kontrol altında tutulmaya çalıĢmıĢ ve izlediği bu politikada önemli ölçüde 

baĢarılı olmuĢtur (Yorgun, 2005: 139). 1938 yılında kabul edilen 3512 sayılı Cemiyetler 

Kanunu‟nda da ĠĢ Kanunu‟na paralel bir biçimde sınıf esasına dayalı cemiyetlerin kurulması 
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yasaklanarak iĢçi hareketleri üzerindeki baskı daha da güçlenmiĢtir (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 

2010: 228). Yasaların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)‟nin parti içerisinde “ĠĢçi 

Bürosu” ile “Cumhuriyet Halk Fırkası ve ĠĢçi Birlikleri TeĢekkülleri Bürosu” kurmasıyla ise 

iĢçilerin partiye bağlı cemiyetlerde toplanması sağlanmıĢ ve devletin iĢçiler üzerindeki kontrol 

mekanizmasını daha da arttırılmıĢtır (Makal, 1999: 453-454). Nitekim 1938 yılında iĢçilerin 1 

Mayıs‟ı kutlamak için yasalara karĢı gelerek toplanmalarının dıĢında 1946 yılına kadar 

herhangi bir iĢçi hareketine rastlanmamıĢtır (Yavuz, 2011: 173).  

1939 yılında ortaya çıkan II. Dünya SavaĢı Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiĢ ve 

savaĢ ekonomisi uzun yıllar ülkenin ekonomi politikasına hâkim olmuĢtur. Ġthalatın yarıya 

düĢmesi, iĢgücü yetersizliği ve askeri harcamaların beraberinde getirdiği mali yükler 

ekonomik gerilemeye yol açmıĢtır (Tokol, 2012: 31). SavaĢ yıllarında izlenen ekonomi 

politikaları savunma ağırlıklı olmuĢ ve üretimde büyük daralmalar meydana gelmiĢtir. 

Böylece Cumhuriyet‟in ilk yıllarında sanayileĢme çabalarına bağlı olarak yaĢanan ekonomik 

geliĢme sekteye uğramıĢ ve savaĢın sona erdiği 1945 yılına kadar ekonomik geliĢme açısından 

mesafe alınamamıĢtır (Koray,1994: 118). 

II. Dünya savaĢı yılları iĢçiler ve aydınlar üzerindeki siyasi baskıların da arttığı yıllar 

olmuĢtur. Bu dönemde çıkarılan yasalarla sendika ve siyasi parti kurma hakkını kullanmak 

zorlaĢtırılmıĢ, ĠĢ Kanunu‟nda yapılan değiĢikliklerle çalıĢma saatleri uzatılmıĢ ve bazı 

sektörlerde fazla mesai zorunluluğu getirilmiĢtir. Ayrıca erkeklerin silâhaltında 

bulunmasından dolayı önemli ölçüde daralan iĢgücünü takviye etmek için kadınlar ve 

çocukların çalıĢtırılması devreye sokulmuĢtur (Güzel, 2011: 197).  En dikkat çekici uygulama 

ise Milli Koruma Kanunu‟yla getirilen iĢ mükellefiyetidir. ĠĢ mükellefiyeti gerekli iĢçi 

ihtiyacının sağlanması amacıyla özellikle madenlerde yoğun bir biçimde uygulanmıĢtır 

(Tokol, 2012: 47).  SavaĢ yıllarında daha otoriter bir kimlik kazanan tek parti iktidarının bu 

uygulaması, CHP içinden gelen sınırlı eleĢtiriler dıĢında herhangi bir muhalefet olmaksızın 

sürdürülmüĢtür (Makal, 2011: 170). 

II. Dünya SavaĢı‟nın beraberinde getirdiği ekonomik ve toplumsal sorunlara rağmen, 

savaĢ yıllarında, tek parti yönetiminin bazı kadroları tarafından çeĢitli ekonomik ve kültürel 

reformlar da gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Bu reformlardan en önemlileri topraksız ve az topraklı 
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köylülere toprak dağıtımına yönelik gerçekleĢtirilen toprak reformu ve yoksul köy 

çocuklarının eğitimi ve kırsal yapının modernleĢmesini hedefleyen köy enstitülerinin 

kurulmasıdır. Ancak yapılan bu reformlardan birkaç yıl sonra Demokrat Parti (DP)‟nin 

iktidara gelmesi köy enstitülerinin tasfiyesi ve toprak reformunun da rafa kaldırılmasıyla 

sonuçlanmıĢtır (Boratav, 2014: 90-91). 

1946 yılında çok partili parlamenter sisteme geçiĢ, siyasal alanda olduğu kadar 

ekonomik açıdan da bir önemli bir dönüm noktasını oluĢturmuĢtur. Cumhuriyet‟in 

kuruluĢundan bu yana izlenen kapalı, korumacı, dıĢ dengeye dayalı ve içe dönük ekonomi 

politikaları adım adım gevĢetilmiĢtir. Ġthalat serbestleĢtirilerek büyük ölçüde artırılmıĢ; dıĢ 

yardım, kredi ve yabancı sermaye yatırımlarıyla ayakta duran bir ekonomik yapı 

oluĢturulmuĢtur. Bunun sonucunda ise dıĢ açıklar giderek kronikleĢmeye baĢlayarak ekonomik 

yapı dıĢa bağımlı hale gelmiĢtir  (Boratav, 2014: 94). Nitekim Türkiye‟nin 1947 yılında IMF 

ve Dünya Bankası‟na üye olması bu ekonomi politikalarının bir sonucu olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Çok partili hayata geçiĢle birlikte siyasal ve ekonomik değiĢimlerin yanı sıra sendikal 

alanda da yeni bir sayfa açılmıĢtır. 1946 yılında 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu‟nda değiĢiklik 

yapılarak sınıf esasına göre cemiyet kurma yasağı kaldırılmıĢtır. 1947 yılında yürürlüğe giren 

ilk Sendikalar Kanunu‟yla ise sendikal haklar, yasaklamalar ve sınırlamalar yerine ilk kez 

demokratik bir biçimde düzenlenmiĢtir (Tokol, 2012: 55-56). 5018 sayılı Sendikalar 

Kanunu‟yla sendikal hareketin gündemi de önemli ölçüde değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bu yıllardan 

itibaren iĢçiler, mücadelelerini ücret artıĢlarının yanı sıra yasaların değiĢtirilmesi yönünde 

yoğunlaĢtırmıĢlardır (Yorgun, 2005: 139). Ancak grev hakkının bulunmaması, bu hakkın 

düzenlendiği 1961 yılına kadar, sendikaların etkinliklerini büyük ölçüde daraltmıĢtır. Bu 

nedenle sendikaların faaliyetleri iktidara siyasi tavizler vererek ekonomik tavizler elde etmeye 

çalıĢmakla sınırlı kalmıĢtır (Tokol, 2012: 70-71). 

Tek parti yönetiminin sona ermesi, emeğin ve sendikaların birden çok partinin ilgi 

alanına girdiği bir dönemi baĢlatmıĢtır. ĠĢçi sınıfı ve sendikalar içinde ilk açık siyasi 

mücadelelerin verilmeye baĢlanması özellikle CHP ve DP arasında sendikalara müdahale 

açısından ciddi gerilimlerin yaĢanmasına neden olmuĢtur (Çelik, 2010: 115). CHP, Sendikalar 

Kanunu‟nun yürürlüğe girmesinin ardından, sendikal hareketi kendi denetiminde tutabilmek 



 

170 
 

ve önemli bir seçmen kitlesi haline gelen iĢçilerin desteğinden yararlanmak amacıyla partiye 

bağlı bir ĠĢçi Bürosu kurmuĢtur. Ancak CHP yönetiminin iĢçilerin ekonomik sıkıntılarına 

çözüm üretememesi, grev hakkı konusundaki talepleri dikkate almaması ve CHP‟ye bağlı 

sendikalardaki liderlerin iĢçilerden kopuk oluĢu CHP‟nin bu giriĢiminin baĢarıya ulaĢmasını 

engellemiĢtir. CHP‟nin izlediği bu politikalar karĢısında iĢçilerin artan tepkisi, dönemin tek 

muhalefet örgütü olan ve iĢçi sınıfına özgürlük vaatlerinde bulunan DP‟nin iktidara 

yürümesinde önemli bir rol oynamıĢtır (IĢıklı, 2005: 486).  

CHP iktidarının son dönemlerinde izlenen liberal politikalar 1950 yılında iktidara gelen 

DP döneminde de devam etmiĢtir. DP, devletçi politikaları bürokratik ve sosyalist sistemlerin 

bir parçası olarak görmüĢtür. Bu nedenle DP iktidarında önceki yılların aksine kapsamlı bir 

ekonomik plan yapılmamıĢtır. Hükümet bunun yerine Avrupa‟nın talep ettiği tarımsal ürünlere 

ve madenciliğe öncelik vermiĢtir. Böylece sanayileĢme bir süre için rafa kaldırılmıĢtır 

(Ahmad, 2014b: 139). DP iktidarının en önemli özelliği ise tüketim malları baĢta olmak üzere, 

uygulanan ithal ikameci politikaların bu dönemde baĢlamıĢ olmasıdır (Koray, 1996: 119). 

1950 yılında iktidara gelen DP, daha geniĢ özgürlükler vereceği sözüyle halkın 

desteğini almıĢ, ancak hak ve özgürlükleri gerçekleĢtirmekten uzak durmuĢtur. Ġktidara 

gelmeden önce grev hakkının getirileceği vaadinde bulunsa da bu hakkı yasallaĢtırmamıĢtır. 

DP, iktidarı boyunca iĢçi sendikalarının siyasal iktidara bağımlılığını arttıracak politikalar 

izlemiĢtir (Koray, 1996: 118). Böylece bir yandan bazı sendikaları kendine çekebilmek için 

yoğun çaba sarf ederken diğer yandan da kendi çizgisinde hareket etmeyen sendikaları çeĢitli 

baskılarla kontrol altında tutmaya çalıĢmıĢtır (Mahiroğulları, 2005: 118).  

Çok partili hayata geçiĢ, iĢçi hareketlerinin ve örgütlenmelerinin artmasının yanı sıra 

iĢletme, bölge ve iĢkolu düzeyinde dağınık halde bulunan sendikaların da konfederasyon 

düzeyinde örgütlenmelerinin yolunu açmıĢtır. Bu süreç, 1940‟lı yılların sonlarında CHP‟nin, 

1950 yılında ise DP‟nin konfederasyon kurma çabalarıyla baĢlamıĢtır. Bu çabaların ABD baĢta 

olmak üzere uluslararası kuruluĢ ve çevrelerden destek görmesi süreci daha da hızlandırmıĢtır. 

CHP‟ye yakın sendikaların kurduğu Ġstanbul ĠĢçi Sendikaları Birliği ve DP‟ye yakın 

sendikalardan oluĢan Hür ĠĢçi Sendikaları Birliği‟nin 1950 yılında birleĢmesi ise yeni bir 

konfederasyon kurulması için zemin hazırlamıĢtır (Makal, 2002: 278-279). 
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1952 yılında Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-ĠĢ)‟nun kurulmasıyla 

sendikal hareket ilk kez ulusal ölçekte bir merkeze kavuĢmuĢtur. Türk-ĠĢ bu dönemde 

sendikaların büyük bir kısmını bünyesinde toplayarak, iĢçilerin %72‟sini temsil eder hale 

gelmiĢtir (Çelik, 2010: 160). Türk-ĠĢ kuruluĢundan itibaren sendikal birliğe önem vermiĢ ve 

iĢkolu sendikası olarak örgütlenmenin sendikaların güçlenmesi için daha yararlı olduğunu 

savunmuĢtur. Türk-ĠĢ tek ve güçlü sendikacılık ilkesine dayanan bu anlayıĢını “kafa ve kasa 

birliği” sloganı ile savunmuĢtur (Yorgun, 2005: 155). Türk-ĠĢ‟in kuruluĢu sırasında önemli 

boyutlara varan ABD yardımı ve konfederasyonun “partilerüstü” politikayı temel alan ABD 

tipi sendikacılık anlayıĢı örgüte yönelik eleĢtirileri de beraberinde getirmiĢtir (Çavdar, 2005: 

134). Ancak Türk-ĠĢ‟in, 1967 yılında Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (DĠSK)‟nun 

kuruluĢuna kadar Türkiye‟deki tek konfederasyon olarak faaliyet göstermesi, örgüte yönelik 

eleĢtirilere rağmen güç kaybetmesini engellemiĢtir. 

Bu dönemde sendikal hareket açısından önemli geliĢmeler yaĢanmasına rağmen, 

1960‟lı yıllara kadar Türkiye‟de güçlü bir sendikacılık hareketinden söz etmek mümkün 

görünmemektedir. Ekonomik ve siyasal sistemin, sendikaların geliĢebilmesi gerekli Ģartlardan 

yoksun olması, sendikacılık hareketinin kendini ispatlama ve meĢruluk kazanma mücadelesine 

odaklanmasına yol açmıĢtır. Gerek yasalar gerekse hükümet politikalarıyla birlikte sendikalar 

üzerinde uygulanan baskı ve kontrol nedeniyle sendikalar sınırlı bir çerçevede faaliyet 

göstermek zorunda kalmıĢlardır. Bu nedenle dönem boyunca siyasi otoriteden bağımsız bir 

sendikacılığın geliĢebilmesi mümkün olmamıĢ ve sendikal hareket toplumsal bir güç haline 

gelememiĢtir. 

 

1.2. Sendikal Hareketin Güçlenmesindeki Temel Dinamikler 

1960‟lı yıllara gelindiğinde Türkiye‟de siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni bir 

sayfa açılmıĢtır. Bu yıllarda önceki dönemin sosyo-ekonomik koĢullarının yerini, sendikaların 

geliĢimi açısından gerekli olan ekonomik ve siyasi koĢullar almaya baĢlamıĢtır. 27 Mayıs 1960 

yılında gerçekleĢtirilen askeri darbe ise bu sürecin hızlanmasında ve sendikal hareketin 

güçlenmesi için uygun yasal zeminin oluĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Bu nedenle 

askeri darbenin gerçekleĢtiği 1960 yılı, beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik değiĢimlerin 
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yanı sıra sendikal hareket açısından yarattığı dönüĢümler nedeniyle de yeni bir dönemin 

baĢlangıcı olmuĢtur. 

Askeri yönetimin yürürlüğe koyduğu 1961 Anayasası‟yla birlikte devletin niteliği 

“milli, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti‟ olarak belirlenmiĢtir. Bunun bir sonucu olarak 

çalıĢma hayatına yönelik düzenlemelerin yapılmasında devlete önemli görevler yüklenmiĢ ve 

sendikal haklarla ilgili çağdaĢ düzenlemelere yer verilmiĢtir (Tokol, 2012: 81).  Sendika, toplu 

sözleĢme ve grev hakkı ilk kez anayasal olarak güvence altına alınmıĢ ve bu haklar geniĢ bir 

özgürlük anlayıĢı içerisinde düzenlemiĢtir (Talas, 1992: 70).  Bu düzenlemelerle birlikte 

sendikal haklar iĢçi hareketlerinin sonucu olmaktan çok siyasal otoritenin gerekli gördüğü 

demokratikleĢme kurumları olarak güçlenmiĢlerdir (Koray, 1994: 155).   

1961 Anayasası‟nın felsefesine paralel bir biçimde hazırlanan 274 sayılı Sendikalar 

Kanunu ile 275 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu Türkiye‟de sendikacılığın 

toplumsal bir güç haline gelmesinde ve kiĢilik kazanmasında önemli bir rol oynamıĢtır 

(Mahiroğulları, 2013: 191). Kanunlar, ILO belgelerinden ve uzmanlarından geniĢ ölçüde 

yararlanılarak uluslararası normlara uygun bir biçimde hazırlanmıĢtır. Yasalarla, sendikalara 

üye olacakların ve sendikaların faaliyet alanlarının geniĢletilmesinden grev hakkına kadar 

geçmiĢe göre çok daha kapsamlı özgürlükler verilmiĢtir (Tokol, 2012: 84). 

GerçekleĢtirilen reformlara askeri yönetim öncülük etse de dönemin Ģekillenmesinde 

aydınların da önemli katkısı olmuĢtur. Askeri cunta yönetimini oluĢturan subayların 

birçoğunun siyasal tecrübe ve öngörüden yoksun olmaları, ülke siyasetini belirlemede 

entelektüel sınıfı takip etmelerine neden olmuĢtur. Ayrıca DP iktidarının basın ve 

üniversitelere karĢı takındığı olumsuz tavır da bu kesimlerin cuntayı meĢru olarak 

görmelerinde ve desteklemelerinde önemli bir rol oynamıĢtır. 1961 Anayasası baĢta olmak 

üzere bu dönemde çıkarılan birçok yasa akademisyenlerin öncülük ettiği komisyonlar 

tarafından hazırlanmıĢtır. Bu nedenle 29 Mayıs hareketi, birçok kesim tarafından askeri 

darbeden çok bir “aydınlar devrimi” olarak nitelendirilmiĢtir (Ahmad, 2014a: 127-128).  

1961 Anayasası‟nın sunduğu özgürlük ortamı 1960‟lı yılların siyasal hayatının önceki 

yıllara göre önemli farklılıklar göstermesine neden olmuĢtur. Anayasa‟nın sunduğu olanaklar 

iĢçiler ve gençler baĢta olmak üzere ülkenin siyasallaĢmasını da beraberinde getirmiĢtir. 
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1960‟lı yıllarla birlikte Türkiye‟de ilk kez ülkenin genel siyasetine özelikle de dıĢ politikasına 

meydan okuyan bir sol anlayıĢ ortaya çıkmıĢtır. Öğrenciler ve gençler güçlenen sol örgütlerin 

de etkisiyle küçük kasabalarda bile kolaylıkla eriĢilebilen Marksist literatürü okumaya ve 

dünyada olup bitenleri daha yakından takip etmeye baĢlamıĢlardır (Ahmad, 2014a: 136).   

1950‟lerde radyonun, 1970‟lerde ise televizyonun piyasaya girmesi de toplumsal ve 

siyasal hayatın dönüĢmesine önemli katkılar sağlamıĢtır. Siyasal partilerin radyo ve televizyon 

yayınları aracılığıyla doğrudan seçmelere ulaĢması kısıtlı olanaklara sahip partilerin de güç 

kazanmasına neden olmuĢtur (Ahmad, 2014a: 134). Bu dönemde basın kuruluĢları da 

iĢçilerden ve sendikalardan yana tavır alarak iĢçi eylemlerinin basında yer almasını 

sağlamıĢlardır (Özveri, 1993: 17). Ayrıca Cumhuriyet‟in erken yıllarından 1970‟lerin sonuna 

kadar eğitime ayrılan harcamaların artması toplumsal hareketliliği arttıran bir diğer unsur 

olmuĢtur. 1950 yılında %33 olan okuryazarlık oranı (kadınlar için %19, erkekler için %46) 

1980 yılına gelindiğinde %68‟e (kadınlar için %55, erkekler için %80) yükselmiĢtir. 

Okuryazarlık ve okullaĢma oranlarında varlıklı-yoksul, kır-kent, batı-doğu ve kadın-erkek 

eĢitsizlikleri devam etse de eğitime yapılan yatırımlar özellikle orta gelirli kesimler arasında 

eğitim seviyesinin yükselerek toplumsal duyarlılığın ve hareketliliğin artmasına neden 

olmuĢtur (Pamuk, 2014: 260).  

1960‟lı yıllardaki sanayileĢme süreci de iĢçi sınıfının niceliksel ve niteliksel olarak 

sınıf kimliği kazanmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Bu dönemde yeniden uygulanmaya 

baĢlanan ithal ikameci politikalar, kamuya ait iĢletmelerin artması, imalat sanayisindeki 

iĢçilerin büyük bölümünün büyük iĢyerlerinde yoğunlaĢması ve yeni iĢkollarının geliĢmesi 

iĢçilerin örgütlenmelerini ve dolayısıyla sınıfsal bilincin yükselmesini beraberinde getirmiĢtir 

(Akkaya, 2011: 222). Böylece hem 1960 darbesinin getirdiği yasalarla sağlanan örgütlenme 

olanakları hem de yaĢanan sosyo-ekonomik değiĢimler iĢçi sınıfı hareketinin geliĢebilmesi için 

uygun koĢullar yaratmıĢtır.  

 Bu geliĢmelerin en önemli sonucu sendikacılar tarafından kurulan TĠP‟in etkisiyle 

ortaya çıkan siyasal hareketler ve DĠSK‟le ifadesini bulan yeni sendikal eğilimler olmuĢtur 

(IĢıklı, 2003: 60). TĠP‟in parlamentoda temsil edilmesi sendikal hareketin de güçlenmesi için 

olanaklar yaratmıĢtır. Bunun sonucunda TĠP ile Türkiye sendikal hareketi güçlü bir dayanıĢma 
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odağı yaratarak toplumsal muhalefetin güçlenmesinde önemli bir rol oynamıĢlardır (Özveri, 

1993: 16).  Böylece 1960‟lı yıllarda Türkiye‟de ilk kez sınıf bilinciyle hareket eden bir iĢçi 

kesimi ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır (Mahiroğulları, 2005: 37).  

TĠP, 27 Mayıs Askeri Darbesi sonrasında siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin 

verilmesi sonucu 1961 yılında Ġstanbul ĠĢçi Sendikaları Birliği içerisindeki bir grup sendika 

lideri tarafından kurulmuĢtur. TĠP‟in kurulması Türkiye‟de doktriner/ideolojik sendikacılığın 

oluĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır (Mahiroğulları, 2013: 189). Nitekim sınıf ve kitle 

sendikacılığı anlayıĢını benimseyen DĠSK, Türk-ĠĢ‟in uzlaĢmacı yaklaĢımını ve partilerüstü 

politikasına karĢı çıkan TĠP‟li sendikacılar tarafından kurulmuĢtur.  

1952 yılından itibaren Türkiye‟deki tek iĢçi konfederasyonu olan Türk-ĠĢ, 1967 yılına 

DĠSK‟in kurulmasıyla birlikte güçlü bir rekabetle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Böylece sendikacılık 

hareketi Türk-ĠĢ‟in temsil ettiği partilerüstü politika ve DĠSK‟in temsil ettiği sınıf ve kitle 

sendikacılığıyla birlikte çok merkezli bir nitelik kazanmıĢtır (Uçkan, 2002: 104). Bu durum 

1980 yılına kadar DĠSK ve Türk-ĠĢ ile bu konfederasyonlara bağlı sendikalar arasında yoğun 

mücadelelerin yaĢanmasına neden olmuĢtur (Tokol, 2012: 115). Sendikal eylemlerin sayısında 

ve kitleselliğinde de önemli artıĢlar yaĢanmıĢ; 1963 yılında gerçekleĢtirilen ve Türkiye emek 

tarihinin o güne kadarki en büyük mitingi olan Saraçhane Mitingi (Mahiroğulları, 2013: 190),  

Kavel DireniĢi, Kozlu Olayları ve Derby Lastik Fabrikası‟nın ĠĢgali 1960‟lı yılların en önemli 

iĢçi eylemleri arasında yer almıĢtır. 

1960‟lı yıllarla birlikte iĢçi ve öğrenci hareketlerinin artmasıyla geliĢen toplumsal 

hareketler 1961 Anayasası‟na yönelik eleĢtirileri de beraberinde getirmiĢtir. Toplumsal 

muhalefetin giderek yükselmesinin nedeni 1961 Anayasası‟nda aranmaya baĢlanmıĢ ve 

ülkenin bu anayasayla yönetilemeyeceği görüĢü ordu baĢta olmak üzere çeĢitli kesimlerde 

giderek yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Böylece üniversiteler ve iĢçi hareketleriyle yükselen 

toplumsal dinamizm 12 Mart 1971 yılında gerçekleĢtirilen askeri müdahalenin temel 

gerekçelerinden biri olmuĢtur (Talas, 1992: 208-209). Nitekim askeri yönetimin ilk 

giriĢimlerinden biri kamu görevlilerinin sendika kurma hakkının kaldırılması baĢta olmak 

üzere 1961 Anayasası‟nın sendikal haklarla ilgili hükümlerinde kısıtlayıcı düzenlemelere 

gidilmesi olmuĢtur (Talas, 1992: 214). Ancak askeri müdahaleyle birlikte hem 1961 
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Anayasası‟nın getirdiği yasal haklarda yapılan sınırlamalar hem de otoriter yönetim koĢulları 

aracılığıyla toplumsal muhalefetin önüne geçmek amaçlansa da ülkenin sosyo-ekonomik 

Ģartları bu tepkilerin ortadan kalkmasını engellemiĢtir. 

1970‟li yıllarda yaĢanan siyasal ve ekonomik krizler sendikal hareketlerin 1960‟lı 

yıllara göre daha fazla güçlenmesine yol açmıĢtır. Sendikal hareketlerin bu yükseliĢinde 

DĠSK‟in de önemli bir etkisi olmuĢtur. 1970‟li yıllarda hızla örgütlenmeye baĢlayan DĠSK, 

doktriner sendikacılık anlayıĢına bağlı olarak benimsediği çatıĢmacı ve mücadeleci 

yaklaĢımının etkisiyle iĢçi hareketlerinin siyasal bir düzleme ulaĢmasında önemli bir rol 

oynamıĢtır. Böylece 1970 sonrası iĢçi eylemlerinde göreli bir artıĢ yaĢanmıĢ ve eylemlerde 

siyasal talepler ön plana çıkmıĢtır (Mahiroğulları, 2013: 214). Bu dönemde DĠSK 

öncülüğünde gerçekleĢtirilen 15-16 Haziran Olayları, DGM DireniĢi ve TariĢ Eylemi gibi çok 

sayıda eylemde ekonomik ve sendikal hakların yanı sıra siyasal gündemler de önemli bir yer 

tutmuĢtur. 

1970‟li yıllarda sendikacılık hareketindeki bir diğer önemli geliĢme ise ideolojik olarak 

DĠSK‟e rakip olabilecek yeni konfederasyonların kurulması olmuĢtur. Bu 

konfederasyonlardan ilki 1970 yılında kurulan Milliyetçi ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu 

(MĠSK)‟dur. MĠSK‟in “milliyetçi-toplumcu” sistemde anlamını bulan “mili tip/milliyetçi 

sendikacılık anlayıĢı sınıf çatıĢmasını ve sınıf sendikacılığını kesin olarak reddetmiĢtir. ĠĢçi ve 

iĢverenleri, milli üretimin birbirini tamamlayan iki unsuru olarak gören bu sendikal anlayıĢ, 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)‟nin “teorisyenleri” tarafından geliĢtirilmiĢtir (Mahiroğulları, 

2005: 202-2-3). 1975-1976 yılları arasında MHP‟nin Milliyetçi Cephe Hükümeti‟nde yer 

almasının etkisiyle MĠSK‟e üye sendikaların sayısında artıĢ yaĢansa da (Tokol, 2012: 113) 

konfederasyon sonraki yıllarda sendikal hareket üzerinde herhangi bir etkinlik 

sağlayamamıĢtır.  

1976 yılında ise Milli Selamet Partisi öncülüğünde (Mahiroğulları, 2005: 204) Hak ĠĢçi 

Sendikaları Konfederasyonu (Hak-ĠĢ) kurulmuĢtur. Konfederasyon, sanayinin zayıf ve 

geleneksel yapıların güçlü olduğu bölgelerde örgütlenen sendikaların bir araya gelmesiyle 

oluĢturulmuĢtur. Hak-ĠĢ, sendikal hareketin yükseldiği ve siyasal alanı etkilediği bu dönemde, 

Ġslami akımların ve partilerin sendikacılık hareketi üzerindeki etkisini arttırmak amacıyla 
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kurulmuĢtur. Bu nedenle Hak-ĠĢ‟in kurulması aynı zamanda 1980‟lerden itibaren etkili olan 

Ġslami sendikacılık anlayıĢının temelleri atılması açısından da önem taĢımaktadır (Uçkan, 

2002: 109).  

1980‟li yıllara kadar konfederasyonların sayındaki artıĢ ve aralarındaki ideolojik 

bölünmüĢlük sendikal harekette yoğun çatıĢmaların yaĢanmasına neden olmuĢtur. Özellikle 

1970‟li yıllar bu çatıĢmaların sendikal harekette önemli bir gündem oluĢturduğu ve ideolojik 

mücadelenin sendikaların temel amaçlarından biri haline geldiği bir dönemi yansıtması 

açısından önem taĢımaktadır. Ayrıca Türk-ĠĢ, Hak-ĠĢ ve MĠSK‟in birbirlerinden çok DĠSK‟e 

karĢı yürüttükleri mücadelede yoğunlaĢmaları sendikalar arasında yaĢanan çatıĢmaların en 

önemli boyutunu oluĢturmaktadır. 

1961 Anayasası sonrası yaĢanan geliĢmeler Türkiye‟de toplumsal hareketlerin en etkili 

oldukları ve kamu politikalarında belirleyici rol oynamaya baĢladıkları bir süreci yansıtması 

açısından da önem taĢımaktadır (Yıldırım, 2012: 16). Ancak bu dönemde 1961 Anayasası‟nın 

örgütlenme olanakları iyi kullanılsa da yaĢanan siyasal tartıĢmalar sendikal hareket baĢta 

olmak üzere toplumsal hareketlerin baĢarıya ulaĢmasını engellemiĢtir (Yavuz, 2012: 17). 

Siyasal örgütlerin sendikalar üzerindeki güçlü etkisi ve sendikalara hâkim olma çabası, 

sendikaların yönetim organlarının yanı sıra üye tabanlarına da yansımıĢ ve siyasal tartıĢmalar 

sendikalar içerisine önemli bir gündem oluĢturmuĢtur. 

Ayrıca sendikal hakların, Batı ülkelerinden farklı olarak mücadeleye gerek kalmadan 

ve iĢçilerin kazanımı olmaksızın kanunlarla verilmesi de Türkiye sendikal hareketinde bazı 

olumsuz etkiler yaratmıĢ;  hakların kullanılmasında ve savunulmasında önemli eksiklikler 

ortaya çıkarmıĢtır (Tokol, 2012: 84). 1980 darbesine kadar sendikal harekette önemli bir 

canlanma yaĢansa da sendikalar, toplumsal hareketin kazandıracağı zenginliği ve toplumu 

kendilerinden yana değiĢtirme isteğini uzun vadede kazanamamıĢlardır (Koray, 1994: 155).  
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1.3. Neoliberalizmin YükseliĢi ve Sendikal Hareket 

Türkiye 1970‟li yıllar boyunca yaĢadığı siyasal istikrarsızlıklar ve ekonomik çıkmazlar 

nedeniyle yoğun bir siyasal ve ekonomik bunalımla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Siyasal ve 

ekonomik sorunlara karĢı kapsamlı çözümler üretmek yerine daha yapay ve yüzeysel 

önlemlere baĢvurulması yaĢanan bu bunalımın daha da derinleĢmesine neden olmuĢtur. Ġthalat 

ve üretimde yaĢanan sıkıntılar, kıtlıkların ve darlıkların yaygınlaĢması ve yüksek enflasyon 

ortamında iktidara gelen Süleyman Demirel baĢkanlığındaki azınlık hükümeti 24 Ocak 1980 

tarihinde, 24 Ocak Kararları olarak adlandırılan liberalleĢme programını yürürlüğe koymuĢtur 

(Pamuk, 2014: 265). Böylece Türkiye‟de 1980‟li yıllardan günümüze kadar devam eden 

neoliberal politikaların uygulandığı yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 

24 Ocak Kararlarıyla birlikte 1970‟lerin ithal ikameci sanayileĢme ve birikim modeli, 

yerini dıĢa açık büyüme, neoliberal uygulamalar, dünyayla ve özellikle AB‟yle bütünleĢmeye 

bırakmıĢtır (Sallan Gül, 2006: 282). Demirel, programın yürütülebilmesi için yeterli siyasal 

desteğe sahip olmasa da 12 Eylül 1980 yılında gerçekleĢtirilen askeri darbeden sonra kurulan 

yönetim de bu programı benimsemiĢtir. Demirel‟in baĢbakanlık müsteĢarı sıfatıyla yeni 

programı uygulamakla görevlendirilen Turgut Özal, askeri yönetim tarafından da ekonomiden 

sorumlu baĢbakan yardımcısı olarak atanmıĢtır. Askeri yönetim böylece 24 Ocak kararlarının 

destekleyicisi ve uygulayıcısı olduğunu göstermiĢtir (Pamuk, 2014: 265). 

12 Eylül Askeri Darbesi, 24 Ocak Kararlarının uygulanmasında ve Türkiye‟nin yeni bir 

ekonomi politikasına yönelmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Askeri rejimle birlikte hızla 

devreye sokulan neoliberal politikalar 1977-79 krizine karĢı sermayenin geliĢtirdiği talepler 

doğrultusunda ĢekillenmiĢtir. Bunun en önemli yansıması ise emek piyasasının askeri ve yasal 

yöntemlerle baskı altına alınmasıdır. Sendikal faaliyetlerin askıya alınması, grev yasağı, toplu 

sözleĢme sisteminin yerine Yüksek Hakem Kurulu uygulaması ve DĠSK yöneticilerinin 

yargılanması söz konusu askeri yöntemlere örnek oluĢturur niteliktedir (Boratav, 2014: 150).  

Askeri Müdahale sonrası DĠSK, MĠSK, Hak-ĠĢ ve bunlara bağlı sendikalar ile Türk-

ĠĢ‟in sol kanadından bazı sendikaların faaliyetleri durdurulmuĢ, tüm taĢınır ve taĢınmaz malları 

denetim altına alınmıĢ, bazı sendika yöneticileri tutuklanmıĢtır. Türk-ĠĢ ise Askeri Darbeyi 

desteklediğini açıklamıĢtır (Tokol, 2012: 151). Nitekim 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında 



 

178 
 

faaliyetlerini sürdürebilen tek iĢçi konfederasyonu Türk-ĠĢ olmuĢtur (Mahiroğulları, 2005: 

324). Hak-ĠĢ askeri darbeden kısa bir süre sonra 23 ġubat 1981‟de, DĠSK ise 1992‟de faaliyete 

geçebilmiĢtir. 

Askeri yönetimle birlikte yürürlüğe giren 1982 Anayasası da 24 Ocak kararlarıyla 

uygulamaya konulan dıĢa açık büyüme ve liberalleĢmeyi temel alan ekonomik anlayıĢla 

uyumlu bir biçimde hazırlanmıĢtır. Anayasa, bir yandan getirdiği kısıtlayıcı hükümlerle 

toplumsal güçlerin ve demokratik mekanizmaların etkisini azaltırken diğer yandan liberal 

felsefesiyle devletin sosyal denge sağlayıcı rolünden de uzaklaĢmasını sağlamıĢtır (Koray, 

2008: 176). Bunun bir sonucu olarak endüstri iliĢkileriyle ilgili düzenlemelerde iĢçileri 

koruyucu hükümlerden çok iĢçi ve iĢveren iliĢkilerini klasik özgürlükler çerçevesinde 

düzenlemeye yönelik hükümler ön plana çıkmıĢtır (Tokol, 2012: 160). Böylece 27 Mayıs 1960 

darbesiyle verilen sendikal haklar 12 Eylül 1980‟e gelindiğinde yine bir askeri darbeyle geri 

alınmıĢtır (Yorgun, 2007a: 113). 

1982 Anayasası‟na paralel bir biçimde hazırlanan ve 1983 yılında yürürlüğe giren 2821 

sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu‟yla da 

sendikal haklar önemli ölçüde sınırlandırılmıĢtır. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu‟nda siyasi 

faaliyet baĢta olmak üzere sendikaların faaliyet alanlarına önemli kısıtlamalar getirilmiĢ, 

sendikaya üye olma koĢulları zorlaĢtırılmıĢ ve sendika kurucusu olmak için gerekli koĢullar 

arttırılmıĢtır. “2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu‟yla ise grev hakkının 

kullanılması zorlaĢtırılmıĢ, sendikalar grev hakkının kullanılmasında aĢılması zor ve suç 

iĢleme olasılığı yüksek hükümlerle karĢı karĢıya kalmıĢlardır” (Tokol, 2012: 169).  

1980‟li yıllarda Türkiye‟de geliĢmeye baĢlayan neoliberal uygulamalar iĢgücünün 

yapısını da değiĢtirerek sendikaların örgütlenebilme olanaklarını önemli ölçüde daraltmıĢtır. 

Hizmetler sektörünün büyümesiyle birlikte beyaz yakalı iĢçilerin artması sendikalaĢma 

geleneğinden ve dayanıĢma duygusundan yoksun olan bu kesimlerin bireysel mücadeleyi 

tercih etmelerine neden olmaktadır. 1980‟li yıllardan itibaren yoğun olarak uygulanmaya 

baĢlanan özelleĢtirme, kayıt dıĢı istihdam ve taĢeronlaĢma gibi uygulamalar da sendikaları ve 

iĢçi hareketlerini zayıflatan etkiler yaratmıĢtır. Nitekim sendikaların kamuda daha yoğun 

örgütlendikleri dikkate alındığında Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri‟nde çalıĢan iĢçi sayısının 
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azalması sendikaların da üye kaybıyla karĢı karĢıya kalmalarına yol açmıĢtır (Yorgun, 2005: 

144). 1980‟li yıların baĢında düĢürülen iĢgücü maliyetleri 1980 sonlarındaki toplu 

sözleĢmelerle yeniden yükseldiğinden taĢeron uygulaması hem kamuda hem de özel sektörde 

giderek yaygınlaĢmıĢtır (Koray, 1994: 211). TaĢeronlaĢma ve kayıt dıĢı istihdamın 

yaygınlaĢması ise iĢyerlerinin toplu pazarlık sisteminin dıĢında kalmasına neden olmuĢtur 

(Yorgun, 2005: 144). 

1983 yılında gerçekleĢtirilen seçimlerde Turgut Özal‟ın baĢbakan seçilmesi Türkiye‟de 

siyasal ve ekonomik açıdan yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. Neoliberal politikalar her 

ne kadar 12 Eylül Askeri Darbesi ve 24 Ocak Kararlarıyla baĢlasa da, Özal‟ın iktidara 

gelmesiyle bu süreç hız kazanmıĢtır (Sallan Gül, 2006: 284). Türkiye ekonomisinin dıĢa açılıĢ 

sürecine damgasını vuran Özal‟ın gerçekleĢtirdiği kurumsal dönüĢümler ve uzun döneme 

yayılacak politikalarıyla Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi uzun yıllar devam etmiĢtir. Bu 

yıllarda baĢlayan ekonomik dönüĢümlerin yasal ve kurumsal altyapısı oluĢturulmadan 

gerçekleĢtirilmesi, ekonominin mali dengeler sağlanmadan yabancı sermaye akımlarına 

açılması, borçlanma yoluyla sorunların ertelenmesi, keyfi ve kiĢisel uygulamaların kabul 

görmesi, ayrıcalıklar ve yolsuzluklar Türkiye‟nin siyasal ve ekonomik yapısının süregelen 

özellikleri haline gelmiĢtir (Pamuk, 2014: 272-273). 

1980‟li yıllarda uygulanmaya baĢlanan piyasa ağırlıklı politikalarla birlikte istihdamın, 

tarımsal gelirlerin ve ücretlerin gerilemesini, 1990‟lı yıllarda iktisadi büyümenin yavaĢlaması, 

enflasyonun ve faizlerin yükselmesi izlemiĢtir. Böylece 1990‟lardan itibaren gelir dağılımı 

daha eĢitsiz hale gelirken yoksulluk da giderek yaygınlaĢmıĢtır. Ayrıca 1990‟lı yıllarda 

Güneydoğu‟daki savaĢ ortamından kaçan veya köylerinden ayrılmak zorunda bırakılan birçok 

ailenin kentlere göç etmeleri de bu eğilimi güçlendirmiĢtir. Böylece hem kentlerde hem de 

kırsal alanlarda artan eĢitsizlik ve yoksulluk 2001 krizi ile doruk noktasına ulaĢmıĢtır (Pamuk, 

2014: 292-293). 

Yoğun göç nedeniyle kentlerin, yaĢama olanakları ve istihdam açısından 

kaldıramayacağı bir yük altına girmesi istihdam ve yoksulluğun yanı sıra çarpık kentleĢme ve 

gecekondulaĢmaya neden olmuĢtur (Koray, 2008: 192). 1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin 

gündemine girmeye baĢlayan gecekondulaĢma, yarattığı toplumsal, siyasal ve ekonomik 



 

180 
 

sorunlar açısından ülkenin en önemli sorunlarından birini oluĢturmuĢtur (Özer, 2012: 342). 

“Kenar mahalleler” olarak adlandırılan gecekondu semtleri umutsuzluğun hakim olduğu ve 

büyük kentlerden ötekileĢtirilen marjinal yerler haline gelmiĢtir. Geçim sıkıntısı, eğitimsizlik, 

sosyal dıĢlanma ve kentlere uyum sorunu bu bölgelerde Ģiddet ve suç oranlarının yüksek 

olmasını da beraberinde getirmiĢtir (Koray, 2008: 192). 

1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalara karĢı tepkiler ilk olarak 1989 yılında 

ortaya çıkmıĢtır. Bu tepkilerden ilki dönemin iktidar partisi olan Anavatan Partisi (ANAP)‟nin 

1989 yerel seçimlerinde önemli bir yenilgiye uğramasıdır. ANAP‟ın uyguladığı politikalara 

duyulan tepki sosyal demokrat partilere verilen destekle sonuçlanmıĢ ve 1989 seçimlerinde 

büyük kentlerin yerel yönetimleri Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)‟ye geçmiĢtir. Ġkincisi 

ise kamu sektöründe çalıĢan iĢçilerin öncülük ettiği 1989 yılında Bahar Eylemleriyle baĢlayan 

ve 1991 yılındaki Zonguldak greviyle devam eden hareketlerdir. ĠĢçi hareketlerinin yeniden 

canlanmaya baĢlaması da ANAP‟ın imaj kaybetmesine neden olmuĢ ve iktidar partisi 

gönülsüzde olsa iĢçi ve memur zamlarını kabul etmek zorunda kalmıĢtır (Boratav, 2014: 174-

175). 1995 yılı ise Türkiye‟de hem iĢyeri hem de iĢçi sayısı açısından en büyük grevlerin 

yaĢandığı yıl olmuĢtur. ÇeĢitli iĢkollarını kapsayan grevler tüm illerde aynı anda uygulanmıĢ 

ve iĢçiler Tansu Çiller baĢbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yıkılmasında önemli bir rol 

oynamıĢlardır (Akkaya, 2011: 117-118). Böylece kamu sektöründe baĢlayan grevler özel 

sektör iĢletmelerinde de etkisini göstermiĢ ve iĢverenler bu grevlere daha fazla direnemeyerek 

iĢçilerle anlaĢma yolunu seçmiĢlerdir (Akkaya, 2011: 116).  

Grev dıĢı eylemlerin de yoğunluk kazandığı bu yıllar aynı zamanda iĢçi sınıfının 

hareketlerinin siyasallaĢtığı, bazı siyasi partilerce desteklendiği ve sendikalar arasındaki 

dayanıĢmanın arttığı bir dönem olması açısından önem taĢımaktadır (Akkaya, 2011: 116).  Bu 

dönemde grev dıĢı eylemlerin büyük bir kısmını emeklilik yaĢının yükseltilmesi ve 

özelleĢtirme karĢıtı eylemler oluĢturmuĢtur. DĠSK‟in faaliyete geçmesiyle birlikte 

konfederasyonlar geniĢ katılımlı “kitlesel uyarı” eylemlerine ağılık vermiĢlerdir. Ayrıca bu 

yıllarda gerçekleĢtirilen eylemlerin birçoğu konfederasyonlar arasında geliĢen dayanıĢmanın 

bir sonucu olarak 1999‟da oluĢturulan Emek Platformu tarafından ortaklaĢa düzenlenmiĢtir 

(Mahiroğulları, 2005: 371).  
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1990‟lı yıllar iĢçi hareketlerinin yanı sıra diğer toplumsal hareketlerin de yeniden 

geliĢmeye baĢladığı bir süreci yansıtmaktadır. Ancak 1960‟lı ve 1970‟li yıllarda yükselen 

toplumsal hareketlerin aksine bu dönemde sınıf perspektifinden uzak ve sivil toplum odaklı 

yeni bir toplumsal hareket dinamiği ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Askeri darbe sonrası yeniden 

demokratikleĢme süreciyle birlikte 1980 öncesinin popüler “demokratik kitle örgütü” 

söyleminin yerini sivil toplum kuruluĢları almaya baĢlamıĢtır. Sivil toplum kuruluĢları böylece 

yeni toplumsal hareketlerin örgütlü zeminini oluĢturmuĢtur. Bu dönemde ortaya çıkan 

toplumsal hareketlerin en önemli konusu ise feminizm ve insan hakları olmuĢtur (Yıldırım, 

2012: 19). 

2000‟li yıllara gelindiğinde Türkiye açısından önemli değiĢimler yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. Türkiye, 2002 yılından günümüze kadar devam eden, CHP‟nin tek parti dönemi 

dıĢında en uzun tek parti iktidarını yaĢamıĢtır. Bu nedenle 2000‟li yıllar sadece siyasal açıdan 

değil; toplumsal, ekonomik ve hukuksal açıdan da yeni bir dönemi baĢlatmıĢtır. Neoliberal 

politikaların yoğun bir biçimde uygulandığı bu dönem çalıĢma iliĢkilerinde yarattığı 

dönüĢümler bakımından da önem taĢımaktadır (Çelik, 2012: 109).  

2000‟li yıllarla birlikte kamu kesiminin mali dengelerinin yeniden kurulmasıyla 

birlikte devletin faiz ödemeleri azalmıĢ ve iktisadi büyüme sayesinde devletin gelirleri 

yükselmeye baĢlamıĢtır. Ancak yaĢanan geliĢmeler sosyal politika alanına yansımamıĢ; devlet 

neoliberal yöntemler ile hayır iĢleri geleneğini birleĢtirerek bu alanı doldurmaya çalıĢmıĢtır. 

Devlet kanalları yerine sivil toplum kuruluĢları, yerel parti örgütleri, partinin elindeki yerel 

yönetimler kullanılarak yoksul ailelere yardım hedeflenmiĢtir (Pamuk, 2014: 293). ĠĢçi sınıfı 

da ekonomik büyümeden yeterli pay alamamıĢ, büyümenin yararları sermayenin karlarının 

yükselmesiyle sınırlı kalmıĢtır. Büyümeyi destekleyen politikalar reel ücretlerin düĢmesini, 

iĢsizliğin ve kayıt dıĢı istihdamın artmasını beraberinde getirmiĢtir (Müftüoğlu, 2013: 182). 

BaĢta iĢsizlik, yoksulluk, kadın hakları ve çevre duyarlılığı olmak üzere sosyo-

ekonomik sistemin ortaya çıkardığı sorunlar ve sivil toplum kuruluĢlarının bu sorunları 

çözmede yarattığı boĢluk 2000‟li yıllarda toplumsal hareketlerin yeniden yükseliĢe geçmesine 

neden olmuĢtur. Yeni toplumsal hareketlerin Türkiye üzerindeki etkilerini yansıtan bu 

toplumsal hareketlerde feminist, alevi ve eĢcinsel hareketlerin yanı sıra özellikle çevre 
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hareketlerinin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Nitekim son yıllarda güçlü bir mücadele 

hattı yaratan HES karĢıtı mücadeleler yerel halkı örgütleme ve yasal kazanımlar açısından 

sağladığı baĢarı dolayısıyla özel bir öneme sahiptir (Yıldırım, 2012: 21). 2013 yılında 

Taksim‟i YayalaĢtırma Projesi kapsamında, imar izni olmadığı halde Gezi Parkı‟nın 

bulunduğu alana Topçu KıĢlası yapılmasına karĢı gerçekleĢtirilen Gezi Eylemleri ise yarattığı 

toplumsal dinamizm açısından Türkiye‟deki en güçlü ve en fazla ses getiren toplumsal hareket 

olmuĢtur. Gezi Parkında ağaçların kesilmeye çalıĢılmasıyla baĢlayan çevre duyarlılığı, kısa 

sürede hükümet politikalarına karĢı geliĢen bir tepkiye dönüĢmüĢtür. Türkiye‟nin neredeyse 

tüm illerine yayılan eylemlerde çevre politikalarının yanı sıra özgürlükleri sınırlandırıcı 

politikalara, otoriter uygulamalara ve polis Ģiddetine karĢı tepkiler dile getirilmiĢtir.  

Toplumsal hareketleri üzerindeki baskıcı uygulamalara rağmen 2000‟li yıllar sendikal 

hareket açısından da önemli deneyimlerin yaĢandığı bir dönem olmuĢtur. Bu yıllarda DĠSK 

baĢta olmak üzere sendikaların 1 Mayıs‟ları Taksim Meydanı‟nda kutlanma talepleri önemli 

bir tartıĢma konusunu oluĢturmuĢtur. Sendikaların kararlılığına rağmen 2007, 2008 ve 2009 

yılında yapılmak istenen kutlamalar polis müdahalesiyle engellenmiĢtir. Taksim Meydanı 

2010, 2011 2012 yılında iĢçilerin kutlamasına açılsa da kutlamalar sonraki yıllarda polis 

müdahalesiyle tekrar engellenmeye çalıĢılmıĢtır.  

2000‟li yıllarda hükümetlerin çıkarmak istediği kanunlara, Irak iĢgaline, hukuk dıĢı 

uygulamalara, IMF ve Dünya Bankası‟nın yaptırımlarına karĢı birçok siyasi ve ideolojik 

nedenli eylem gerçekleĢtirilmiĢtir (Tokol, 2012: 296). ABD‟nin Irak‟a müdahalesi ve 

Türkiye‟nin asker göndermesine karĢı 2003 yılında gerçekleĢtirilen “SavaĢa Hayır” eylemleri, 

2004 yılında sosyal güvenlik reformuna karĢı yapılan eylemler ile emek platformunun 

gerçekleĢtirdiği “Genel Uyarı Eylemleri”, “ĠĢsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa ve SavaĢa KarĢı 

EĢitlik, Adalet ve BarıĢ Ġçin Ankara YürüyüĢü” ve “Sosyal Devlet ve Sosyal Adalet Ġstiyoruz” 

eylemi 2000‟li yılların en kitlesel eylemleri arasında yer almıĢtır. 

ÖzelleĢtirmelere, iĢyeri kapatmalara ve sendikal nedenli iĢten çıkarmalara karĢı yapılan 

grevler ve grev dıĢı iĢçi hareketleri de bu döneme damgasını vurmuĢtur. 2002 yılında 

PaĢabahçe Cam Fabrikasının, 2005 yılında ise SEKA‟nın kapatılmasına karĢı gerçekleĢtirilen 

direniĢ, 1990‟lı yılların ikinci yarısında Muğla‟nın Yatağan ilçesinde baĢlayan ve günümüzde 
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de devam eden özelleĢtirme karĢıtı mücadele ve Tekel iĢçilerinin 2009 ve 2010 yılının kıĢında 

Ankara‟da gerçekleĢtirdikleri 78 gün süren direniĢ en fazla ses getiren iĢçi eylemleri olmuĢtur 

(Çelik, 2012: 122). Neoliberal politikalara karĢı gerçekleĢtirilen bu eylemlerden Tekel ve 

Yatağan direniĢleri, sendikaların yanı sıra toplumsal muhalefeti ve duyarlılığı arttırması 

açısından da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle hem neoliberal politikaları karĢısına alan 

ideolojik perspektif hem de toplumda yarattığı dinamizm açısından önceki dönemlere göre 

farklılık taĢıyan bu hareketler, birçok ülkede sendikal hareketin gündemine girmeye baĢlayan 

toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığının geliĢim olanakları değerlendirildiğinde, 

küreselleĢmenin yarattığı olumsuz etkiler ve neoliberal uygulamalar baĢta olmak üzere söz 

konusu sendikal hareketin geliĢimi için bazı uygun koĢuların varlığından söz etmek 

mümkündür. Ancak sendikaların toplumsal dinamizmi harekete geçirmekteki eksikliği, 

örgütlenme kültürünün ve sınıf bilincinin zayıflığı, sendikacılıkta hakim olan pragmatik görüĢ 

ve çalıĢma iliĢkileriyle ilgili yasal çerçevenin sunduğu sınırlı özgürlük anlayıĢı Türkiye‟de 

toplumsal hareket sendikacılığı açısından önemli engeller oluĢturmaktadır.  

Toplumsal hareket sendikacılığının etkili olduğu ülkelerde sendikalar, emperyalizmin 

kontrolündeki otoriter yönetimlerin ortadan kalkmasında önemli bir rol oynamıĢlar ve 

demokrasiye geçildikten sonra, toplumsal muhalefetin içinden gelen iktidarların da etkisiyle 

güçlerini önemli ölçüde arttırmıĢlardır. Türkiye‟de de 1980 ve 1983 yılları arasında otoriter bir 

askeri yönetim dönemi yaĢansa da sendikalar askeri yönetime karĢı direnç gösterememiĢlerdir. 

Askeri yönetimle birlikte sendikal hareket kolayca sindirilmiĢ ve sendikaların yeniden 

toparlanabilmesi uzun yıllar almıĢtır. Bu nedenle Türkiye‟de sendikalar, sendikal hareketin 

toplumsal bir güç haline geldiği ülkelerin aksine toplumsal muhalefetin öncüsü ve 

örgütleyicisi olamamıĢlardır. 

1980 darbesinin sendikal hareket üzerinde yarattığı durgunluk askeri darbeden sonra da 

etkisini sürdürmüĢtür. 1960‟lı yıllarda sendikaların örgütlü gücünde ve sınıf bilincinin 

artmasında önemli bir sıçrama yaĢansa da sendikaların bu baĢarısının etkileri 1980 darbesiyle 

ortadan kaldırılmıĢtır. Bunun en önemli nedeni ise örgütlü hareketlerin ve sınıf bilincinin 

toplumsal tabanda sahiplenilmesi ve bir toplumsal kültür haline gelmesindeki eksikliktir. 
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Sendikal hareketin toplumsal bir güç haline gelememesinde ve sınıf bilincinin zayıf olmasında 

Türkiye sendikal hareketinde hakim olan pragmatik anlayıĢın da önemli bir etkisi olmuĢtur. 

Pragmatik anlayıĢ sendikaların, soyo-ekonomik sisteme karĢı mücadelede mesafeli 

durmalarına ve çalıĢma koĢulları ve ücretler gibi çalıĢma hayatıyla ilgili sorunlar dıĢındaki 

konulara karĢı daha duyarsız davranmalarına yol açmıĢtır. Sendikal hareketin içinde 

bulunduğu bu koĢullar ise toplumsal hareket sendikacılığı için gerekli olan toplumsal 

dinamiklerin oluĢmasını engellemiĢtir. Bu nedenle Türkiye‟de toplumsal hareket 

sendikacılığının toplumsal bir güç haline gelememesi önemli ölçüde sendikalardan 

kaynaklanan nedenlerden oluĢmaktadır. 

Türkiye‟deki çalıĢma iliĢkileriyle ilgili yasalardaki sendikal özgürlükleri kısıtlayıcı 

hükümler de toplumsal hareket sendikacılığının geliĢimini olumsuz etkilemektedir. 1982 

Anayasası, baĢta grev ve siyasi faaliyetlerle ilgili yasaklayıcı hükümler olmak üzere 

sendikacılığın toplumsal bir güç haline gelmesini engelleyici hükümler içermektedir. 2012 

yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu‟nda,  2821 ve 

2822 sayılı kanunlardaki sendikal haklarla ilgili sınırlamaların birçoğu devam etmektedir. 

6356 sayılı yasada da 2821 sayılı yasada olduğu gibi sendikaların sadece iĢkolu düzeyinde 

örgütlenebilecekleri hükme bağlanmıĢtır. Sendikaların sadece iĢkolu esasına göre kurulması 

ise toplumsal hareket sendikacılığının her iĢkolundan ve meslekten iĢçilerin yanı sıra enformel 

sektör çalıĢanları, emekliler ve iĢsizler baĢta olmak üzere toplumun farklı kesimlerini 

bünyesine toplayarak toplumsal mücadelenin merkezi haline gelme hedefine ters düĢmektedir. 

Ayrıca Kanun‟da 1982 Anayasası ve 2822 sayılı yasaya paralel bir biçimde sendikaların 

sadece “toplu iĢ sözleĢmesinin yapılması sırasında uyuĢmazlık çıkması halinde” greve 

gidilebilecekleri belirtilmiĢ, dolayısıyla çıkar uyuĢmazlığı dıĢında greve gidilmesi 

yasaklanmıĢtır. Genel grev, siyasi grev ve dayanıĢma grevinin yasaklanması, toplumsal 

hareket sendikacılığının toplumun geniĢ kesimlerini harekete geçirebilmek amacıyla etkin bir 

biçimde kullandığı bu grev türlerinin Türkiye‟de uygulanma olanağını ortadan kaldırmıĢtır. 

Toplumsal hareket sendikacılığının güçlenmesinde önemli bir katkıya sahip olan “yeni 

toplumsal hareketlerin” Türkiye‟de uzun yıllar etkili olamaması da sendikaların toplumsal 

muhalefetle etkileĢimine engel oluĢturmuĢtur. 2000‟li yıllara gelindiğinde ise toplumsal 
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hareketlerde özellikle kitlesellik ve toplumu harekete geçirme noktasında önemli geliĢmeler 

yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Ancak sendikalar, çevreci hareketler ve kadın hareketleri baĢta olmak 

üzere bu eylemlerde öncü bir rol üstlenmemiĢler ve hareketleri sendikal hareketin bir parçası 

haline getirememiĢlerdir. 

Sendikalar, bu eylemlere sadece sınırlı bir destek vermekle yetinse de, bazı sendikal 

hareketlerin toplumsal bir harekete dönüĢmesinde önemli baĢarılar da sağlayabilmiĢlerdir. 

Nitekim Tekel eyleminde oluĢan toplumsal duyarlılık ve dayanıĢma ile Yatağan DireniĢindeki 

yerel haklı harekete geçirme konusundaki baĢarı toplumsal hareket sendikacılığı açısından 

umut verici geliĢmeler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca özelleĢtirmeler ve güvencesiz 

çalıĢma baĢta olmak üzere neoliberal uygulamaların giderek yoğunluk kazanması, bu 

politikalara oluĢan tepkilerin yükselmesi açısından da toplumsal hareket sendikacılığının 

geliĢimine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

 

2. TÜRKĠYE’DE TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞINA ÖRNEK 

OLUġTURABĠLECEK HAREKETLER 

Türkiye‟de doğrudan toplumsal hareket sendikacılığı olarak değerlendirilebilecek bir 

deneyim yaĢanmamıĢtır. Ancak Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel 

DireniĢinin toplumsal hareket sendikacılığı deneyimleriyle, birebir örtüĢmese de ortaya çıktığı 

dinamikler ve yarattığı sonuçlar açısından bazı ortak noktalar taĢıdığı görülmektedir. Bahar 

eylemleri ise toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında değerlendirilmekten daha uzak olsa 

da 1990‟larda baĢlayıp 2000‟li yıllarda devam eden ve neoliberal politikalara tepki niteliği 

taĢıyan hareketlerin öncüsü olmuĢtur. Bu nedenle bu eylem ve direniĢleri incelemek 

Türkiye‟de söz konusu hareketin geliĢebilme olanaklarının tartıĢılması açısından önem 

taĢımaktadır.  
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2.1. Bahar Eylemleri 

1980 sonrasında iĢçi hareketleri açısından en önemli geliĢme kamu kesiminde çalıĢan 

iĢçiler tarafından 1989 yılında gerçekleĢtirilen ve Bahar Eylemleri olarak adlandırılan eylemler 

dizisidir. Türk-ĠĢ üyesi kamu iĢçilerinin 1989 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca 

gerçekleĢtirdikleri eylemler 30 ilde sürdürülmüĢ ve 15 iĢkolunu kapsamıĢtır. Bahar Eylemleri, 

1980‟li ve 1990‟lı yıllar boyunca gerçekleĢtirilen en geniĢ çaplı ve en kitlesel grev dıĢı iĢçi 

eylemi olmasının yanı sıra gelecekteki iĢçi eylemleri için de model oluĢturmuĢtur (Çavdar, 

2005: 203). 

Bahar Eylemleri, “Türk-ĠĢ‟e bağlı 26 sendikanın yürüttüğü kamu toplu iĢ 

sözleĢmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine baĢlamıĢtır” (Çelik, 2012: 122). 22 Kasım 

1998 tarihinde Türk-ĠĢ Yönetim Kurulu ile Türk-ĠĢ‟e bağlı 26 sendikanın genel baĢkanları 

tarafından 1989 yılı toplu pazarlık görüĢmelerini yürütmek üzere “Kamu Kesimi Toplu ĠĢ 

SözleĢmeleri Koordinasyon Komisyonu” oluĢturulmuĢ; ancak komisyon Türk Ağır Sanayi ve 

Hizmet Sektörü Kamu ĠĢverenleri Sendikası (TÜHĠS), Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası 

(Kamu-ĠĢ) ve Türkiye Kamu ÇalıĢanları Sendikaları Konfederasyonu (Türk Kamu-Sen) 

yetkilileriyle görüĢmelerini sonuçlandıramamıĢtır. Bunun üzerine yaklaĢık 600.000 kamu 

iĢçisi üç ay boyunca sürecek olan bahar eylemlerini baĢlatıĢlardır (Mahiroğulları, 2005: 372). 

Türk-ĠĢ baĢlangıçta, görüĢmelerin sonuçlanacağını düĢünerek eylem kararı almamıĢtır. 

Bunun üzerine eylemler, Ģube platformları ve iĢyerlerinde oluĢan grev ve toplu sözleĢme 

komitelerinin öncülüğünde sendikaların kararı olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkmıĢtır 

(Çavdar, 2005: 203). Türk-ĠĢ yönetimi, hükümetin tutumunda bir değiĢiklik olmaması 

nedeniyle ve tabandan gelen baskının da etkisiyle eylemlere tam destek vereceğini açıklamıĢtır 

(Mahiroğulları, 2005: 372-373). Ancak eylemler boyunca sendikaların ve sendika 

yöneticilerinin eylemler üzerindeki rolü ve öncülüğü zayıf kalmıĢ; eylemlerin kendiliğinden 

karakteri ön plana çıkmıĢtır (Çelik, 1996: 104). 

Bahar Eylemleri, ücret artıĢlarına iliĢkin ekonomik taleplerle ortaya çıksa da eylemler 

boyunca askeri yönetimin çıkardığı yasalarda iĢçi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, gelir 

dağılımının giderek daha adaletsiz hale gelmesi ve ANAP hükümetinin iĢçi karĢıtı politikaları 

gibi çeĢitli siyasal tepkiler de yükselmiĢtir (Çelik, 1996: 103). Eylemlerin bir baĢka özelliği de 
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iĢ yavaĢlatma, iĢi geç baĢlatma, toplu vizite, servis ve yemek boykotu, sessiz yürüyüĢ, iĢ 

bırakma, oturma, yolu trafiğe kapatma, toplu boĢanma davası açma, iĢyeri iĢgali, çocukları 

evlatlık verme, çıplak ayakla yürüyüĢ, açlık grevi, alkıĢlı protesto, iĢyeri önünde soğan ekmek 

yeme, bordroları postalama, ailece yürüyüĢ ve tek kolla çalıĢma gibi ilginç eylem biçimlerinin 

ön plana çıkmasıdır (Çavdar, 2005: 203). Ayrıca iĢçilerin eylemler boyunca provokasyonlara 

ve siyasi istismarlara fırsat vermemesi de eylemlerin baĢarıya ulaĢmasını olumlu yönde 

etkilemiĢtir (Mahiroğulları, 2005: 324). 

Bahar Eylemlerinin en önemli etkisinin 27 Mart 1989 tarihinde gerçekleĢtirilen yerel 

seçimlerde ANAP‟ın oy oranının %35‟ten %21,88‟e düĢmesinin sebeplerinden biri olduğu 

ileri sürülmektedir. ANAP‟ın aldığı bu ağır yenilgi eylemlerin daha da büyümesine neden 

olmuĢtur. Özal baĢlangıçta sendikacılarla görüĢmeyi kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen 

yükselen eylemler karĢısında Türk-ĠĢ‟le masaya oturmak zorunda kalmıĢtır (Çavdar, 2005: 

203).  Bunun sonucunda Türk-ĠĢ‟in talepleri kabul edilerek 18 Mayıs 1989 tarihinde toplu 

sözleĢme imzalanmıĢtır. Toplu sözleĢmeyle birinci yıl ilk altı ay %80+10 bin lira, ikinci altı ay 

ise %40+70 bin lira zam yapılmıĢtır. Böylece Bahar Eylemlerinden önce %40 ücret artıĢında 

ısrarcı olan hükümet, eylemlerin uyguladığı baskıyla birinci yıl için ortalama %140 oranında 

zammı kabul etmek zorunda kalmıĢtır (Çelik, 1996: 103). Ücret artıĢlarındaki bu eğilim 1990 

ve 1991 yıllarında da devam etmiĢ ve eylemler kamu iĢçilerinin yanı sıra memurların Temmuz 

1989 zammını ve özel sektör sözleĢmelerini de olumlu etkilemiĢtir (Çelik, 2012: 115). 

Bahar Eylemleri 1980 yılından itibaren etkisini kaybeden iĢçi eylemlerinin yeniden 

diriliĢini simgelemesi açısından büyük bir önem taĢımaktadır. Eylemlerle birlikte iĢçilerin elde 

ettiği kazanımlar sadece ücret artıĢlarıyla da sınırlı kalmamıĢtır. Eylemlerin tabandan gelen bir 

hareketle ortaya çıkması, sendikaları tabanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek daha aktif 

politikalar üretmeye zorlamıĢtır. Sendikalarda değiĢen koĢullara uyum sağlayamayan ve 

eylemlerde iĢçilere önderlik edemeyen sendikacılar tavsiye edilmiĢ ve eylemlerde etkili olan 

iĢçi liderleri sendikaların yönetim organlarında yer almıĢlardır (Mahiroğulları, 2005: 374).  

Bahar eylemleri tabandan gelen bir hareket olması, kitlesel mücadele niteliği taĢıması 

ve neoliberal politikaların temsilcisi olan ANAP iktidarını hedef alması açısından toplumsal 

hareket sendikacılığın bazı özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Ancak eylemler iĢçiler 
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dıĢında toplumsal dinamizmi harekete geçirme konusunda yetersiz kalmıĢtır. Bahar eylemleri 

kamuoyunun ve basının desteğini kazansa da eylemler iĢçiler ve ailelerinin etkin katılımıyla 

gerçekleĢmiĢtir. Eylemlere verilen toplumsal destek sadece ANAP‟ın yerel seçimlerde 

protesto edilerek oy oranlarının düĢürülmesiyle sınırlı kalmıĢtır. Bu nedenle Bahar eylemlerini 

toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında değerlendirmek, toplumsal hareket 

sendikacılığının temelini oluĢturan toplumsal kitleleri aktif mücadeleye geçirme noktasında 

önemli eksiklikler taĢımaktadır. 

 

2.2. Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü 

Zonguldak grevi, Türkiye TaĢ Kömürü ĠĢletmeleri (TTKĠ) ve Genel Maden ĠĢçileri 

Sendikası (GMĠS) arasında yaklaĢık 48 bin iĢçiyi ilgilendiren toplu sözleĢme görüĢmelerinin 

uyuĢmazlıkla sonuçlanması sonucunda 30 Kasım 1990 tarihinde baĢlamıĢtır (Çavdar, 2005: 

205). Zonguldak yürüyüĢü ve grevinin önemi, bir grev hareketini aĢarak toplumsal bir 

harekete dönüĢmesidir. Bu nedenle grev, birçok yazar tarafından toplumsal hareketi 

sendikacılığı örneği olarak değerlendirilmektedir. 

Grevin daha baĢlangıcında kitlesel bir mücadele niteliği taĢımasında, uyuĢmazlığın 

coğrafi olarak Zonguldak, Amasra ve Bartın illerini kapsayan belli bir bölgeyle sınırlı 

kalmayıp ekonomik açıdan çok daha geniĢ bir alanı kapsaması önemli bir rol oynamıĢtır. 

UyuĢmazlık TTKĠ‟nin yanı sıra Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü‟nün Türkiye 

genelinde 12 bölgeye bağlı 200‟ün üzerinde sondaj kampını da ilgilendirmiĢtir (Engin, 2012: 

196). Ayrıca TTKĠ‟de yapılacak olan ücret zammının Türkiye‟deki kamu iĢletmelerinde 

yapılması planlanan tüm toplu sözleĢmelerdeki ücret düzeylerini arttıracağı gerçeği de grevin 

Zonguldak madenlerini aĢan bir düzleme ulaĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Bu nedenle 

iktidar, grev süresi boyunca ücretler konusundaki katı tutumundan vazgeçmemiĢtir. Sendika, 

oldukça düĢük ücretle çalıĢan iĢçiler için günün koĢullarına göre uygun bir ücret istese de bu 

teklif iĢletme yetkileri ve hükümet tarafından fazla bulunmuĢ ve istenen ücret artıĢının 

iĢletmenin o günkü yapısına göre ödenmeyecek düzeyde olduğunu öne sürülmüĢtür (Çavdar, 

2005: 205). 
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Greve yönelik tartıĢmalar sadece ücretler konusuyla da sınırlı kalmamıĢtır. Hükümetin 

kamu iĢletmelerinin tasviyesini hedeflemesi ve özelleĢtirme politikaları Zonguldak‟taki 

uyuĢmazlığı daha büyük boyutlara taĢımıĢtır  (Yükselen, 1998: 550). Toplu görüĢme sürecinde 

baĢta cumhurbaĢkanı Turgut Özal olmak üzere iktidar, iĢveren temsilcileri ve çeĢitli basın 

organları tarafından TTKĠ‟nin kapatılmasına yönelik yoğun bir propaganda baĢlamıĢtır. Özal, 

kurumun ekonomik açıdan yararlı olmadığını radyo ve televizyonlarda sık sık dile getirmeye 

baĢlamıĢtır. Kömür havzasında uzun yıllar teknolojik açıdan bir ilerleme sağlanmasa da 

Zonguldak halkının ekonomik açıdan madenlere bağımlı olması gerçeği iktidar tarafından göz 

ardı edilmiĢtir (Çavdar, 2005: 205). Grev sürecinde TTKĠ gündeminden hareketle 

özelleĢtirmelerin yoğun olarak tartıĢılması grevin ekonomik boyutu aĢarak siyasal bir boyut 

kazanmasına ve hükümetle iĢçiler arasındaki mücadelelerin daha da sertleĢmesine neden 

olmuĢtur (Yükselen, 1998: 550). Zonguldak grevinin ücret artıĢlarından çok hükümet ve 

iĢçiler arasındaki siyasal bir mücadeleye dönüĢmesi, grevin daha ilk günden diğer grevlerden 

farklı özellikler taĢımasına neden olmuĢtur. Grev, hem iktidarın neoliberal politikalarına karĢı 

çıkan siyasi partiler ve kitle örgütleri hem de Zonguldak halkı için iktidara karĢı verilen bir 

ölüm-kalım mücadelesi haline gelmiĢtir (Yükselen, 1998: 551).  

Zonguldak grevinin sınırları iĢyerlerini aĢarak Zonguldak‟ın caddeleri ve sokaklarıyla 

tüm kente yayılmıĢtır (Dursun, 1998: 236). Grev süresince bütün kent her gün yapılan yürüyüĢ 

ve mitinglere grevcilerle birlikte katılmıĢtır. Sendika genel merkezinin önündeki madenci 

anıtında biten yürüyüĢlerde sendika baĢkanı ġemsi Denizer‟in konuĢması bitmeden kimse 

dağılmamıĢtır (Çavdar, 2005: 206). Denizer konuĢmalarında sürekli hükümeti hedef almıĢ ve 

iĢçiler de hükümeti istifaya çağırarak Denizer‟e olan güvenlerini her fırsatta dile 

getirmiĢlerdir. Zonguldak grevinin hükümet açısından kilit bir rol oynamaya baĢlaması 

muhalefet partilerinin de greve olan ilgisini arttırmıĢtır. Demokratik Sol Parti (DSP) ve SHP 

genel baĢkanları ve milletvekilleri greve destek vererek Zonguldak‟ta iĢçilere konuĢmalar 

yapmıĢlardır (Yükselen, 1998: 551).  

Grevler devam ederken 4 Aralık‟ta lokavt ilan edilmiĢ ve aynı gün Ankara‟ya yürüme 

tartıĢmaları sonuca bağlanarak yürüyüĢün gerçekleĢeceği açıklanmıĢtır. ĠĢçilerin yürüyüĢ 

kararı hükümette büyük bir paniğe yol açmıĢtır. ĠĢçileri taĢıyacak otobüslerin Zonguldak‟a 
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sokulmaması üzerine iĢçileri ve aileleri yürüyerek gitmeye karar vermiĢlerdir.  Böylece büyük 

madenci yürüyüĢü sloganlar ve alkıĢlar eĢliğinde yola çıkan 80 bine yakın kiĢiyle baĢlamıĢtır. 

YerleĢim yerlerine ve ilçelere gidildikçe maden iĢçilerine destek daha da artmıĢ ve 

katılımcıların sayısı 100 bine ulaĢmıĢtır (Engin, 2012: 200). Ancak 6 Ocak‟ta yürüyüĢçülerin 

E-5 karayoluna çıkması yasaklanmıĢtır. E-5 karayolu çıkıĢının barikatlarla kesilmesi ve 

Zonguldak-Mengen yolu kesilerek yürüyüĢçülere gönderilen battaniye, ilaç ve yiyecek 

yardımının kesilmesi eylemin seyrini olumsuz etkilemiĢtir. Denizer baĢlangıçta hükümet 

temsilcileriyle yaptığı görüĢmelerde Ankara‟ya yürüneceğine dair kararlılığını ifade etse de 

daha sonra bu kararından uzaklaĢmıĢtır. YürüyüĢün dördüncü gününde iĢçilerin barikatı 

zorladıkları gerekçesiyle uykudayken gözaltına alınmaları üzerine Denizer, iĢçilerin geri 

dönmemek konusundaki ısrarlarına rağmen, niyetlerinin çatıĢmak olmadığını söyleyerek geri 

dönüĢ kararı vermiĢtir (Özen, 1998:556). Denizer‟in bu kararı Türk-ĠĢ yöneticilerinde ve 

hükümette bir rahatlama yaratmasına rağmen iĢçiler açısından büyük bir hayal kırıklığına 

neden olmuĢtur. DönüĢ yolunda iĢçilerin birçoğunun ağladığı görülmüĢtür. Ayrıca Denizer‟e 

yönelik tepkiler de artmıĢ, hükümetle uzlaĢtığı gerekçesiyle iĢçiler tarafından eleĢtirilmiĢtir  

(Özen, 1998:557). 

Grev sürecinde Irak‟ın Kuveyt‟i iĢgali ve ABD‟nin Irak‟a müdahaleye karar 

vermesiyle patlak veren Körfez Krizi Türkiye‟nin gündeminde önemli bir yer tutmaya 

baĢlamıĢtır. Körfez Krizi ise sendikacılar ve iĢçilerin, hükümetin körfez krizini bahane ederek 

grevi durdurma eğiliminde olduğuna yönelik endiĢelerini de beraberinde getirmiĢtir 

(Yükselen, 1998: 551). Nitekim 17 Ocak‟ta Körfez SavaĢı‟nın baĢlaması sendikacıların grev 

ertelemesi kararlarıyla ilgili tahminlerini doğru çıkarmıĢ ve 27 Ocak‟ta ülkedeki tüm grevler 

“milli güvenlik” gerekçesiyle durdurulmuĢtur. Yapılan toplu sözleĢmede ise GMĠS, 

BaĢbakan‟ın teklifini kabul etmek zorunda kalmıĢtır (Engin, 2012: 200-201). SözleĢmeye göre 

ortalama çıplak brüt ücret 478.000 liradan birinci yıl ilk altı ay için 1.470.000 liraya, ikinci altı 

ay için ise 1.868.760 liraya yükselmiĢtir. Ġkinci yıl içinse ücret zammı birinci ve ikinci altı ay 

için %25 olarak belirlenmiĢtir (Yükselen, 1998: 553). 
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Zonguldak grevi ve yürüyüĢünün hükümetin istekleri doğrultusunda sonuçlanması 

iĢçiler açısından olumsuz sayılabilecek bir tablo ortaya çıkarsa da grev, sendikal mücadeleye 

kazandırdığı deneyimler açısından Türkiye iĢçi sınıfı hareketinde önemli bir yere sahip 

olmuĢtur. Grev sürecince iĢçilerin kararlı mücadelesi, kitleleri peĢinden sürüklemesi ve ülke 

gündeminde sendikal hareketin meĢruluğunu kanıtlaması Zonguldak grevinin en büyük 

kazanımları arasında yer almaktadır. Zonguldak grevinin taĢıdığı bu özgünlük Türkiye‟de 

toplumsal hareket sendikacılığının olanaklarına dair tartıĢmaların da gündeme gelmesine 

neden olmuĢtur. Nitekim greve hazırlık süreci, grev esnasında örgütlenen mücadele tarzı ve 

grevin iĢçiler üzerinde yarattığı ideolojik etki grevin bu zeminde değerlendirilmesini mümkün 

kılmaktadır. 

Greve öncülük eden GMĠS yöneticileri, greve baĢlamadan önce iĢçilerin yanı sıra tüm 

kamuoyunun desteğini almak için toplantı, panel, yürüyüĢ ve eğitim seminerleri gibi birçok 

etkinlik düzenlenmiĢlerdir. “Ġnsana Saygı Mitingi”, “KĠT‟lerin SatıĢı ve ÖzelleĢtirme Paneli”, 

“1982 Anayasası ve ĠĢçiler Önündeki Yasal Engeller” adlı panel ve “Zonguldak Kurultayı”yla 

geniĢ toplumsal kesimlerin desteği alınmıĢtır. Ayrıca sendika gazetesinin tirajı da 5 binden 

kademeli olarak 10, 15 ve 20 bine çıkarılmıĢtır. Eylemler döneminde ise bu sayı 35-40 bine 

yükselmiĢtir. Gazetenin temel sloganı olan “ana prensiplerimiz çalıĢmak, üste saygı ve iĢe 

sevgidir” alt baĢlığı da “ekmek, barıĢ, özgürlük” olarak değiĢtirilmiĢtir (Engin, 2012: 199). 

GMĠS yöneticilerinin kitleleri harekete geçirme noktasındaki bu baĢarısı ve sınıf kimliğini öne 

çıkarma çabası toplumsal hareket sendikacılığını açısından önem taĢımaktadır. 

ÇeĢitli siyasi partiler, meslek kuruluĢları ve kitle örgütlerinin desteği ile baĢlayan grev, 

kısa sürede Türkiye‟nin yakından ilgilendiği bir eylem haline dönüĢmüĢtür. Greve aydınlar, 

sanatçılar ve düĢünürler de destek vermiĢ ve bazı belediyeler tarafından kamyonlarla 

yardımlar gönderilmiĢtir (Çavdar, 2005: 205-206). Kadınların grev süresince verdiği mücadele 

de özel bir öneme sahiptir. Kadınlar eylemler süresince hep ön saflarda yer almıĢlardır. Bu 

süreçte sendikada “Kadın Eğitim ve GiriĢim Komisyonu” kurulmuĢ ve GMĠS Ģubelerine kadın 

yöneticiler seçilmiĢtir (Engin, 2012: 201). Bu toplumsal iĢbirliği ve dayanıĢma örneği, greve 

katılan iĢçilerin kararlılığında önemli bir rol oynamıĢtır. YürüyüĢe ve greve destek veren tüm 

örgütler GMĠS‟in kararlarına göre hareket etmiĢ ve GMĠS toplumsal mücadelenin merkezi 
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haline dönüĢmüĢtür. Nitekim ġemsi Denizer de grev boyunca iĢçilerin ve toplumun nabzını 

tutmayı çok iyi baĢarmıĢtır. Sendikaların toplumsal muhalefetin merkezinde yer almaları ise 

toplumsal hareket sendikacılığının temelini oluĢturmaktadır (Sevgi, 2013).  

Zonguldak greviyle birlikte uluslararası sendikal dayanıĢma da yükselmiĢtir. Bu 

dönemde Uluslararası Madenciler Federasyonu (Miners International Federation-MIF) ve 

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel ĠĢçiler Sendikaları Federasyonu (International 

Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers‟ Unions-ICEM)‟na üye 

olunmuĢtur. Ayrıca Uluslararası ĠĢkolu Federasyonu (ITS), ĠĢçi Sendikaları Federasyonu 

(FUI) ve Alman Maden ve Enerji ĠĢçileri Sendikası (Industriegewerkschaft Bergbau and 

Energie-IGBE) gibi birçok sendikayla dayanıĢma içine girilmiĢtir. Ġsveç, Almanya, S.S.C.B., 

Tunus, Avusturya ve Fransa gibi birçok ülkeden de sendikalar bizzat gelerek büyük bir 

dayanıĢma örneği göstermiĢlerdir (Engin, 2012: 201). Bu nedenle Zonguldak grevi toplumsal 

hareket sendikacılığının “uluslararası dayanıĢma” ilkesiyle de paralellik göstermektedir. 

Greve Zonguldak esnafının ve tüccarının da önemli bir desteği olmuĢtur. Bunun en 

önemli nedeni ise kent ekonomisinde madenin önemli bir yer tutmuĢ olmasıdır. Madenlerin 

kapatılması ve iĢçilerin düĢük ücret alması kent ekonomisini kökünden sarsacağı için, grev 

kentte yaĢayan orta sınıfların da hareket geçmesinde etkili olmuĢtur (Çavdar, 2005: 29-05). 

Zonguldak greviyle böylece toplumsal hareket sendikacılığının yerel halkı harekete geçirme 

hedefini de baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Zonguldak grevinde Kozlu, Kilimli, Amasra, Üzülmez ve merkezde oluĢturulan grev 

komiteleri, sendika merkezleriyle Ģubeler ve iĢçiler arasında, kararların alınmasında ve 

uygulanmasında önemli bir iĢlevi yerine getirmiĢlerdir. Ayrıca bu komiteler kendi içlerinde 

bölge komiteleri oluĢturarak tabanla iliĢki kuran demokratik bir örgütlenmeyi sağlamıĢlardır 

(Engin, 2005: 199). Sendikanın bu yönetim anlayıĢı da toplumsal hareket sendikacılığının 

tabana dayalı ve demokratik yönetim ilkesiyle örtüĢmektedir. 

Grev süreci iĢçilerin siyasallaĢmasında da önemli bir rol oynamıĢtır. ĠĢçilerin 

“Zonguldak iĢçisi demokrasi bekçisi”, “savaĢa hayır”, “vur vur ilesin Çankaya dinlesin”, 

“Çankaya‟nın ĢiĢmanı iĢçi düĢmanı”, “ölmek var dönmek yok”, Çankaya yolumuz ölüm olsa 

sonumuz”, “Yolumuz Ankara, hedefimiz Çankaya”, “Madenler kapatılamaz”, “TRT” onların 
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caddeler bizim”, “Burası Türkiye, orası neresi?” gibi sloganlarla, yollara barikat kuran polis ve 

jandarmayı protesto etmesi bunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Engin, 2012: 202). 

Grev boyunca özelleĢtirmeler baĢta olmak üzere neoliberal uygulamalara karĢı yükselen tepki, 

mücadelenin siyasal bir kimlik kazanmasına neden olmuĢtur. Zonguldak grevi bu açıdan 

toplumsal hareket sendikacılığının “politik sendikacılık” anlayıĢına da uygun bir nitelik 

taĢımaktadır.  

Zonguldak grevinin kitlesel mücadele, toplumsal muhalefetin merkezi olma, yerele 

odaklanma, uluslararası dayanıĢma, taban demokrasisi ve politik sendikacılık gibi toplumsal 

hareket sendikacılığının birçok özelliğini barındırdığı görülmektedir. Grev, toplumsal hareket 

sendikacılığının etkili olduğu ülkelerdeki örneklere göre daha sınırlı bir etkiye sahip olması ve 

etkisini kaybederek sendikal hareketin içinde bulunduğu krize karĢı bir alternatif 

oluĢturamaması açısından bazı eksiklikler taĢısa da toplumsal hareket sendikacılığı açısından 

umut verici bir deneyimi yansıtmaktadır. 

 

2.3. Yatağan DireniĢi 

Türkiye‟de özelleĢtirme karĢıtı mücadelede önemli bir yer tutan Yatağan direniĢi, 

Muğla‟nın Yatağan ilçesinde bulunan kömür iĢletmesi ve termik santrali özelleĢtirme 

giriĢimlerine karĢı 1990‟lı yıllarda baĢlamıĢ ve çeĢitli eylem biçimleriyle günümüze kadar 

devam etmiĢtir. Türkiye‟nin en uzun soluklu iĢçi mücadelelerinden biri olan Yatağan 

direniĢi, yerel halkın desteğini alması ve yerel duyarlılığı harekete geçirmesi dolayısıyla 

Türkiye sendikal hareketine önemli bir deneyim kazandırmıĢtır (Çelik, 2012: 122-123). 

Yatağan iĢçilerinin harekete geçmesinde 1989 yılında gerçekleĢtirilen Bahar 

Eylemlerinin önemli bir etkisi olmuĢtur. Yatağan iĢçilerini de doğrudan ilgilendiren 1989 yılı 

toplu iĢ sözleĢmeleri görüĢmeleri ve beraberinde yükselen eylemler, sendika yöneticilerinin 

de etkisiyle iĢçilerin aktif bir biçimde eylemleri desteklemelerini sağlamıĢtır. Bahar 

Eylemleri sırasında binlerce santral ve maden iĢçisi ilk kez sokağa çıkmıĢtır. Böylece Bahar 

Eylemleriyle birlikte Yatağan iĢçileri hem mücadele deneyimi kazanmıĢ hem de Yatağan‟da 

sendikal anlamda ciddi bir hareketlilik baĢlamıĢtır (ġahin Güngör, 2012: 135-136). Bahar 
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Eylemlerinin yanı sıra 1987 yılından itibaren Türkiye Enerji, Su ve Gaz ĠĢçileri Sendikası 

(Tes-ĠĢ)‟nın Yatağan iĢçilerinin çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesine yönelik sağladığı 

kazanımlar da iĢçilerin sendika Ģubesine ve kendilerine olan güveninin artmasında önemli bir 

rol oynamıĢtır (Soğancı, 2012: 149). Böylece Yatağan‟da 1989 yılından itibaren baĢlayan 

eylemlilik süreci, 1990‟lı yılların baĢında gerçekleĢtirilen yemek boykotları, toplu vizite 

çıkarma, açlık grevi ve yürüyüĢ gibi çok sayıda eylemle devam etmiĢtir. 

Bölgedeki üç termik santralin ve maden ocaklarının özelleĢtirilmesinin gündeme 

gelmesi, Bahar Eylemleri sonucunda elde edilen gelir düzeyi ve özlük haklarıyla ilgili 

kazanımların kaybedileceği endiĢesini de beraberinde getirmiĢtir. ĠĢçilerin çevre iĢletmelerde 

yaĢanan özelleĢtirmelerin ortaya çıkardığı sorunları yakından takip etmeleri ve iĢyerlerindeki 

taĢeron iĢçilerin çalıĢma koĢullarına tanık olmaları özelleĢtirme karĢıtı mücadelenin 

kararlılığında önemli bir rol oynamıĢtır (ġahin Güngör, 2012: 137). 

Yatağan‟daki özelleĢtirme karĢıtı mücadele süreci ilk olarak 1994 yılında Aydın Bölge 

Ġdare Mahkemesi tarafından verilen, Yatağan Termik Santrali‟nin üretiminin 90 gün süreyle 

durdurulması kararıyla baĢlamıĢtır. Bu karar sonucunda iĢçilerin üçte ikisinin önce ücretli 

daha sonra ücretsiz izne çıkarılması öngörülmüĢtür. Karar, iĢsiz kalma tehdidiyle karĢı 

karĢıya gelen Yatağan iĢçilerini harekete geçirmiĢ ve Tes-ĠĢ Sendikası Yatağan ġubesi 

öncülüğünde 10 gün boyunca devam eden eylemler yapılmıĢtır. Eylemler kısa sürede sonuç 

vermiĢ ve 10. günün sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla termik santral yeniden üretime 

geçmiĢtir (ġahin Güngör, 2012: 138-139). Termik santralin kapatılmasına karĢı sağlanan bu 

baĢarı iĢçilerin özgüvenlerinin ve motivasyonlarının artmasını da beraberinde getirmiĢtir 

(Soğancı, 2012: 152). 

1996 yılında ise Yatağan-Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ve bu santrallere yakıt 

sağlayan Türkiye Kömür ĠĢletmelerine bağlı Yatağan ve Milas‟taki maden ocakları tüm 

rezerv ve ekipmanlarıyla birlikte ihaleye çıkarılmıĢtır. Ġhaleyi, yerli ve yabancı Ģirketlerden 

oluĢan dörtlü bir Ģirketler birliği satın almıĢtır. 1997 ve 2000 yıllarında Yatağan‟a gelen 

Ģirket yetkilileri iĢçilerin ve Yatağan halkının birlikte yürüttükleri direniĢle karĢı karĢıya 

kalmıĢlar ve santralden içeri girememiĢlerdir. Sendikanın bu süreçte baĢlattığı hukuki süreç 

sonucunda devir iĢlemi de durdurulmuĢtur (Bekem, 2012: 159). Termik santrallerle birlikte 
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maden ocaklarının da özelleĢtirilmesi giriĢimi, Yatağan‟daki maden iĢçilerini, termik santral 

iĢçileriyle birlikte harekete geçirmiĢtir. Bu nedenle Yatağan direniĢi Tes-ĠĢ‟e bağlı termik 

santral iĢçileriyle Türkiye Maden ĠĢçileri Sendikası (Maden-ĠĢ)‟na bağlı maden iĢçilerinin 

ortak mücadelesinin ürünü olmuĢtur (Soğancı, 2012: 147). 

Ancak 2002 yılından itibaren termik santrallerin özelleĢtirilmesindeki belirsizlik, 

taĢeronlaĢmanın yaygınlaĢması, sendika Ģubesi ve iĢçiler üzerindeki baskılar, zorunlu 

emeklilik ve iĢçi alımlarının durdurulması sonucu iĢçi sayısında meydana gelen azalma gibi 

nedenler sendikanın örgütlü gücünün azalmasına ve mücadelenin ivme kaybetmesine neden 

olmuĢtur. Böylece özelleĢtirme sürecinin engellenmesiyle elde edilen baĢarı, mücadelenin 

sürekliliğini sağlama konusunda yetersiz kalmıĢtır (Soğancı, 2012: 156-157). 2003 yılına 

gelindiğinde termik santraller ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu Kararı‟yla yeniden özelleĢtirme 

kapsamına alınmıĢtır. 2009 yılında Enerji Bakanlığı‟nın açtığı danıĢmanlık ihalesini kazanan 

City Group-Master DanıĢmanlık-Oyak Yatırım ve Scoin DanıĢmanlık konsorsiyumu 2010 

yılında 20 kiĢilik bir heyetle Yatağana gelmiĢtir. Önceki yıllarda olduğu gibi heyet Yatağan 

iĢçilerinin halkın da desteğini alarak gösterdikleri direniĢ sonucunda ilçeden ayrılmak 

zorunda kalmıĢtır (Bekem, 2012: 159). 

2012 yılında ise 2840 sayılı Maden Kanunu kapsamında olan linyit sahalarını yakından 

ilgilendiren, “24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında 

Kanun‟a göre ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından özelleĢtirilir” hükmü 

kanunlaĢtırılarak Yatağan‟daki iĢletmelere firmalar lehinde kolaylık sağlanmıĢtır (Bekem, 

2012: 159). ÖzelleĢtirmenin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte iĢçiler 2013 yılında 447 

gün süren direniĢ göstermiĢlerdir. ĠĢletmelerin ihalesinin yapılması üzerine santralin giriĢi 

kapatılmıĢ ve özelleĢtirmeler engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak direniĢ sonuç vermemiĢ; 6 

Aralık 2014 tarihinde Tes-ĠĢ ve Maden-ĠĢ sendikaları iĢverenle 4-C statüsünde anlaĢmıĢtır. 

AnlaĢmada iĢçilerin mevcut kazanımların korunmasını sağlamıĢ ve Yatağan direniĢi, 

sendikalar tarafından sonlandırılmıĢtır (http://www.sendika.org/2014/12/yatagan-direnis-4-c-

anlasmasi-ile-sonlandirildi/). 

 

 

http://www.sendika.org/2014/12/yatagan-direnis-4-c-anlasmasi-ile-sonlandirildi/
http://www.sendika.org/2014/12/yatagan-direnis-4-c-anlasmasi-ile-sonlandirildi/
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1990‟lı yıllardan 2014 yılının sonuna kadar devam eden Yatağan direniĢiyle, 

özelleĢtirme süreci iĢçiler lehine sonlandırılamasa da direniĢ, Türkiye iĢçi sınıfının en kararlı 

mücadelelerinden birini simgelemektedir. Yatağan direniĢi, termik santrallerin ve maden 

ocaklarının sınırlarını aĢarak yerel halkın da mücadelesi haline gelmiĢ ve halkın neoliberal 

politikaların bir parçası olan özelleĢtirmelere karĢı siyasal bir duruĢ sergilemesine neden 

olmuĢtur. DireniĢ, yarattığı bu dinamizmin yanı sıra süreci örgütleme biçimi açısından da 

Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığıyla önemli ölçüde benzerlik gösteren bir deneyim 

ortaya çıkarmıĢtır. 

Özellikle 1996 ve 2001 yıllarını kapsayan beĢ yıllık dönem iĢçileri ve ailelerini, yerel 

yönetimleri, sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, esnaf örgütlerini ve tüm Yatağan 

halkını kapsayan direniĢ ve eylemlerle sendikal mücadelede birçok deneyimin kazanıldığı bir 

süreç olmuĢtur.  Yatağan direniĢini diğer iĢçi mücadelelerinden ayıran en önemli özellik 

iĢyerlerinde baĢlayan kararlılığın yerel toplumsal iliĢkilere taĢınabilmesidir. Bu baĢarıdaki en 

önemli etken ise iki sendika Ģubesinin kararlı ve sistemli bir biçimde yürüttüğü çalıĢmalar 

olmuĢtur (ġahin Güngör, 2012: 142). 

1996 yılında baĢlayan özelleĢtirme süreciyle birlikte 1997 yılında Tes-ĠĢ, Muğla ve 

Yatağan‟da birçok eylem düzenlemiĢ ve Yatağan iĢçilerinin aktif katılımıyla yerelliğin 

sınırlarını aĢan bir katılım sağlanmıĢtır. Ġlk olarak Muğla‟da “Demokratik, Laik Devlet-

ÖzelleĢtirmeye Hayır” mitingi düzenlenmiĢ ve Tes-ĠĢ sendikasının korteji 2000 kiĢiye 

ulaĢmıĢtır. Yatağan‟da gerçekleĢtirilen “ÖzelleĢtirmeye Hayır” mitingine 15 bin kiĢilik 

katılım sağlanmıĢtır. Termik santrallerin özelleĢtirilmesiyle ilgili 100 bin bildiri dağıtılmıĢ; 

özelleĢtirmelerin beraberinde getireceği sorunlar konusunda yöre halkı bilinçlendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Kemerköy Baca Gazı Arıtma Tesisinin temel atma töreni, 5 bine santral ve 

maden iĢçileri ile eĢ ve çocuklarının katılımıyla gerçekleĢtirilen özelleĢtirme karĢıtı bir 

eyleme dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca iĢyeri meclis toplantısında alınan “alıcı firmaların iĢyerine 

alınmaması” kararı doğrultusunda firmalar iĢyerlerine sokulmamıĢtır. 1999 yılına ise 

Muğla‟da, o yıllarda iktidarda bulunan DSP-MHP-ANAP il baĢkanlıklarına siyah çelenk 

konmasıyla sonlanan 5 bin kiĢilik bir yürüyüĢ gerçekleĢtirilmiĢtir. YürütüĢe Tes-ĠĢ Yatağan 

ġubesi 2 bin kiĢilik katılım sağlamıĢtır. 2000 yılında jandarma ile iĢçiler arasında çıkan 
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çatıĢmalar sonucunda da yol kapatma, miting ve yürüyüĢ gibi birçok eylem 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Eylemlerin yanı sıra 1996 yılından itibaren Tes-ĠĢ‟in düzenlediği yerel 

toplantılar da özelleĢtirme karĢıtı mücadelenin örgütlenmesi açısından önemli bir rol 

oynamıĢtır (Soğancı, 2012: 153-154).  

Yatağan iĢçileri yerel düzeyde gerçekleĢtirdikleri eylemlerin yanı sıra Emek 

Platformu‟nun giriĢimleri baĢta olmak üzere merkezi düzeyde yapılan eylemlere de etkin bir 

katılım sağlamıĢlardır. 1995 yılında Ankara‟da düzenlenen “Emeğe Saygı” mitingi ile 

Ġzmir‟de düzenlenen “Mezarda Emekliliğe Hayır” mitinginde ve 1997 yılında Ankara‟da 

gerçekleĢtirilen “Türkiye Sahip Çık” mitinginde Tes-ĠĢ, iĢçilerin eylemlere katılımının 

sağlanması açısından önemli bir baĢarı göstermiĢtir. Ayrıca 2000‟li yıllarda gerçekleĢtirilen 

“Yolsuzluk ve Yoksulluğa Hayır”, “ĠĢine, Ekmeğine, Vatanına Sahip Çık” ve “Sosyal Devlet 

ve Sosyal Adalet Ġstiyoruz” mitingleri baĢta olmak üzere birçok eylemde de Yatağan 

ĠĢçilerinin aktif katılımı söz konusu olmuĢtur (Soğancı, 2012: 155-156).  

Yatağan direniĢinde, sendika Ģubelerinin yerel halkı harekete geçirmedeki çabaları 

toplumsal bir seferberliğe dönüĢmüĢ ve toplumsal dayanıĢma açısından özgün sayılabilecek 

çeĢitli örnekler yaĢanmıĢtır. Örneğin firma temsilcilerinin iĢletmelere geldiği öğrenildiğinde 

belediye ve cami hoparlörleri halkı desteğe çağırmak için yayına baĢlamıĢtır. Yatağan‟da 

yaĢayanların bir bölümünün Muğla‟da olduğu düĢünülerek Muğla‟da da bir an önce 

Yatağan‟a dönülmesi için anonslar yapılmıĢtır. Ayrıca bölgedeki imamlar da halkı 

mücadeleye dâhil edebilmek için akĢam oturmalarında ve cuma hutbelerinde özelleĢtirme 

karĢıtı konuĢmalar yapmıĢlardır (ġahin Güngör, 2012: 145). DireniĢ böylece yerel halkı 

mücadeleye katması ve sendikaların toplumsal muhalefetin öncüsü durumuna gelmesi 

açısından baĢarılı bir toplumsal hareket sendikacılığı örneği oluĢturmuĢtur. 

1994 yılında termik santralin kapatılmasına karĢı verilen mücadele sırasında ortaya 

çıkan “iĢçi meclisleri”, tüm iĢçilerin karar alma mekanizmalarında etkili olduğu bir deneyimi 

ortaya çıkarmıĢtır. GerçekleĢtirilen tüm faaliyet ve eylemlerde bu meclislerde alınan 

kararlara göre hareket edilmiĢtir. Eylemlerde taĢınacak pankartlardan atılacak sloganlara 

kadar her iĢçinin sürecin parçası ve örgütleyicisi olması sağlanmıĢtır (Soğancı, 2012: 152). 

Tes-ĠĢ ve Maden-ĠĢ‟in ortaya çıkardığı bu deneyim toplumsal hareket sendikacılığının iĢyeri 
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komitelerine bağlı taban demokrasisi anlayıĢına örnek oluĢturmaktadır. 

Yatağan DireniĢi, mücadelenin yerellikle sınırlı kalması ve ulusal ölçeğe taĢınamaması 

açısından çeĢitli eksiklikler taĢısa da birçok özelliği açısından toplumsal hareket 

sendikacılığıyla önemli benzerlikler taĢımaktadır. Bu bağlamda direniĢi, neoliberal 

politikaların bir sonucu olan özelleĢtirmelere karĢı gösterilen direnç, kitleleri sendikal 

mücadeleye dâhil etme, taban demokrasisini etkin bir Ģekilde kullanma ve sendikaların 

toplumsal muhalefetin merkezi ve örgütleyicisi konumuna gelmesi açısından toplumsal 

hareket sendikacılığına örnek oluĢturabilecek nitelikte bir hareket olarak değerlendirmek 

mümkündür.  

 

2.4. Tekel DireniĢi 

15 Aralık 2009 tarihinde baĢlayan ve 78 gün boyunca devam eden Tekel direniĢi, 

Türkiye‟de iĢçi sınıfı mücadelesi açısından bir dönüm noktası olmuĢtur. Tekel iĢçileri ve 

ailelerinin Kızılay‟da çadırlar kurarak baĢlattıkları bu direniĢe, siyasi partiler, sendikalar ve 

çeĢitli meslek kuruluĢları da yurt çapında düzenledikleri eylemlerle destek vermiĢlerdir. 

DireniĢ, kamuoyunun yanı sıra Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu  (International Trade 

Union Confederation-ITUC) baĢta olmak üzere çeĢitli uluslararası kuruluĢlar tarafından da 

destek görmüĢtür (Tokol, 2012: 323). DireniĢin çıkıĢ noktası ise özelleĢtirmelerin 

beraberinde getirdiği 4-C uygulamasına karĢı kazanımların korunmasıdır. Bu nedenle direniĢ 

boyunca 4-C uygulamasının yanı sıra özelleĢtirmelere karĢı mücadele de önem kazanmıĢtır. 

Tekel eylemiyle birlikte yoğun bir biçimde gündeme gelen ve 4-C olarak adlandırılan 

geçici personel uygulaması “geçici olarak emeğine gereksinim duyulan ancak memur ve iĢçi 

konumunda olmayan kiĢiler için” istisnai olarak uygulanan bir kadro Ģekli olarak 1972 

yılında düzenlenmiĢtir. Ancak 1980 sonrası dönemde neoliberal emek piyasası politikalarının 

yoğun bir biçimde uygulanmaya baĢlanmasıyla 4-C statüsü devlet tarafından özlük hakları ile 

sendikal ve sosyal haklar açısından sınırlı haklara sahip personel istihdam etmenin bir aracı 

olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Tokol, 2012: 322). Fazla mesai ücreti, ücretli izin, 

tazminat ve örgütlenme gibi birçok haktan yoksun kadrolarının yaygınlaĢması, devletin 
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çalıĢma hakkına iliĢkin anlayıĢ değiĢikliğini yansıtmaktadır (Sallan Gül ve Kahraman, 2009: 

234).  4-C uygulaması uzun yıllardır kullanılsa da, uygulamaya karĢı güçlü bir tepki ancak 

Tekel direniĢiyle birlikte ortaya çıkmıĢtır. 

2000‟li yıllarla birlikte özelleĢtirmelerin yoğunluk kazanması Tekel iĢçilerini de 

harekete geçirmiĢ ve iĢçiler 2001 yılından itibaren Tekel‟in özeleĢtirilmesine karĢı çeĢitli 

eylemler gerçekleĢtirmiĢlerdir. 2006 yılından itibaren ise Tekel sigara fabrikalarının satıĢa 

çıkarılması birçok ilde eylemlerin artmasına neden olmuĢtur. Ancak Türkiye Tütün Müskirat 

Gıda ve Yardımcı ĠĢçileri Sendikası (Tek Gıda-ĠĢ) öncülüğünde gerçekleĢtirilen bu eylemler, 

fabrikaların özelleĢtirilmesini engelleyememiĢtir (Çelik, 2012: 123). 2007 yılında ise 

özelleĢtirme sonucu MEY A.ġ. tarafından iĢten çıkarılan Tekgıda-ĠĢ üyesi iĢçilerin 4-C‟ye 

göre istihdam edilmeleri sağlanmıĢtır. Böylece Tekel iĢçileri ilk kez 4-C uygulaması ile 

tanıĢmıĢlardır (Gülmez, 2012: 288). 

2007 yılında yapılan özelleĢtirmelerle birlikte Tekel iĢçilerinin 4-C uygulamasının 

yarattığı sonuçları yakından görmesi eylemlerin yoğunluk kazanmasına neden olmuĢtur. 

2008 yılında alkollü içkilerin yanı sıra tütün mamullerinin de ihalelerinin gerçekleĢtirmesi 4-

C uygulamasının yaygınlık kazanacağına dair endiĢeleri arttırmıĢtır. Böylece 2008 yılı 

boyunca tekel iĢçileri tarafından “iĢyerini terk etmeme” ve “yetkililerin fabrikalara 

sokulmama” eylemlerinden kitlesel mitinglere kadar birçok eylem yapılmıĢtır. 18 ġubat 2008 

tarihinde Ankara‟da gerçekleĢtirilen eylemde polisin biber gazı, cop ve tazyikli suyla iĢçileri 

dağıtmak için saldırması ise 2009 yılında baĢlayan direniĢin “ilk provası” olarak 

değerlendirilmiĢtir (Gülmez, 2012: 291).  

2008 yılından itibaren Tekgıda-ĠĢ mücadelesini “4-C‟li olmama” üzerine 

yoğunlaĢtırmıĢ ve “özlük haklarıyla birlikte devir” talebini dile getirmiĢtir. Sendikanın özlük 

haklarıyla ilgili bu talebi karĢılansa da varılan çözüm geçici olmuĢtur (Gülmez, 2012: 294). 

Nitekim Yaprak ve Tütün ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü‟ne devredilen iĢçiler ÖzeleĢtirme 

Yüksek Kurulu‟nun 2009 yılında iĢletmeyi kapatma kararıyla yeniden 4-C tehdidiyle karĢı 

karĢıya kalmıĢlardır (Gülmez, 2012: 296). 4-C tartıĢmalarıyla birlikte güvenceli, sigortalı ve 

sendikalı olarak çalıĢan iĢçilerin güvencesiz, düĢük ücretli ve örgütlenmenin yasaklandığı bir 

çalıĢma iliĢkisiyle yüz yüze kalacakları gerçeği daha güçlü ve kararlı bir direniĢin 
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örgütlenmesine yol açmıĢtır (CoĢkun ve ġentürk, 2012: 72).  

Hükümetin 4-C statüsünde bazı iyileĢtirmeler yaparak iĢçilerden kazanılmıĢ haklarıyla 

ilgili tavizler vermesini beklemesine rağmen iĢçiler taleplerini hak mücadelesi temeline 

oturtmuĢlar ve kazanılmıĢ haklarını pazarlık konusu yapmaktan uzak durmuĢlardır. Nitekim 

mücadelenin baĢında ancak haklarının kabulünden sonra toplu pazarlık masasına oturup 

ücret seviyelerini görüĢebileceklerini ifade etmiĢlerdir (Özuğurlu, 2010: 51-52). Tekgıda-ĠĢ 

de hükümetin 4-C‟de bazı iyileĢtirmeler yapacağı yönündeki tekliflerini reddetmiĢ ve 

yayınladığı bir genelgeyle “üyelerinin haklarını sonuna kadar korumaya karalı” olduklarını 

ve “sonuç alınıncaya kadar mücadele edileceğini” vurgulamıĢtır (Gülmez, 2012: 297).  

Ancak Hükümetin 4-C konusundaki ısrarından vazgeçmemesi karĢısında hem iĢçiler hem de 

sendika yönetimi tarafından direniĢin kaçınılmaz olduğu kabul edilmiĢtir. 

4-C statüsüne alınmak istenen Tekel iĢçileri, 15 Aralık 2009 tarihinde Türkiye‟nin 

çeĢitli kentlerinden toplam 106 otobüsle Ankara‟ya gelmiĢtir. ĠĢçiler Adalet ve Kalkınma 

Partisi (AKP) Genel Merkezi‟ne doğru yürüyüĢe geçmiĢ, ancak polis engeliyle 

karĢılaĢmıĢlardır. Tekel iĢçilerinin hükümetten bir yetkiliyle görüĢmeden ayrılmayacaklarını 

açıklamaları üzerine Türk-ĠĢ baĢkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki heyet Maliye Bakanı 

Mehmet ġimĢek ile görüĢmüĢtür. GörüĢmenin bir sonuç vermemesi üzerine iĢçilerin bir 

kısmı geceyi Abdi Ġpekçi Parkı‟nda geçirmiĢtir. Ġlerleyen günlerde polisin gaz bombaları ve 

tazyikli suyla eyleme müdahalesi etmesi üzerine iĢçiler Türk-ĠĢ binası önünde toplanarak 

eylemlere burada devam edeceklerini açıklamıĢladır (Bulut, 2010: 305-306).  

ĠĢçilerinin ailelerinin de Ankara‟ya gelmesiyle birlikte Türk-ĠĢ‟in çevresindeki sokaklar 

da eylem alanı haline gelmiĢtir. Eylemciler yağmurdan ve soğuktan korunmak için barınaklar 

ve çadırlar kurmaya baĢlamıĢtır. Ġlerleyen günlerde ise bu çadırlar gelen destekçilerin konuk 

edilmesi, konuĢmaların ve tartıĢmaların yürütülmesi açısından sembolik bir önem 

kazanmıĢtır (Yıldırım, 2011: 3-4). Eylemlere ilk günden itibaren iĢçi ve memur 

konfederasyonları, bazı siyasi partiler, meslek örgütleri de destek vermiĢ ve böylece iĢçiler 

Sakarya Caddesi‟nde 78 gün sürecek olan Tekel direniĢini baĢlatmıĢlardır. 
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23 Aralık 2009 tarihinde Tekel iĢçilerinin “Genel Grev” çağrısı üzerine toplanan Türk-

ĠĢ BaĢkanlar Kurulu “sürekli eylem” kararı almıĢ ve taleplerin kabul edilmemesi durumunda 

açlık grevi ve ölüm orucuna kadar varan bir dizi eylem kararı almıĢtır. Bunun üzerine 

Sıhhiye Meydanı‟nda 100.000 kiĢilik katılımla “Emek, BarıĢ, Özgürlük Ġçin Demokrasi ve 

Haklar” mitingi düzenlenmiĢ ve 100 iĢçi açlık grevine baĢlamıĢtır. Hükümetin 4-C 

konusundaki ısrarı karĢısında çadırlarda kalarak çeĢitli miting ve basın açıklamalarıyla 

direniĢe devam eden iĢçiler, direniĢin 78. gününde DanıĢtay‟dan beklenen kararın gelmesi 

üzerine 2 Mart 2010 tarihinde çadırları kaldırarak eyleme son vermiĢlerdir (Hacısalihoğlu, 

Uğurlu ve Yücesan, 2010: 172).  

DanıĢtay,  Tekel iĢçilerine 4-C‟ye geçiĢ için 30 günlük süre tanınması kararını 

durdurmuĢ ve karar sonunda Tekel iĢçilerinin 8 ay boyunca iĢ kaybı tazminatı alma hakkı 

doğmuĢtur. Ancak iĢçilerin bir kısmı eylemi durdurma kararına karĢı çıkmıĢ ve sendika 

yöneticileri araya girerek iĢçileri ikna etmeye çalıĢmıĢtır. ĠĢçiler çadırların toplanmasının 

ardından Çankaya belediyesi çalıĢanlarıyla birlikte çevre temizliğini yaptıktan sonra Sakarya 

esnafına desteklerinden dolayı teĢekkür ederek esnafa ve müĢterilerine karanfil 

dağıtmıĢlardır (Kaderoğlu Bulut, 2010: 346-347). 

Tekel direniĢiyle birlikte farklı Ģehirlerden gelen ve sendikal bağ dıĢında birbirleriyle 

güçlü bir teması olmayan iĢçilerin zorluklara karĢı ortaklaĢması ve diğer sendikalara bağlı 

iĢçilerin tekel iĢçisinin taleplerine destek vermeleri eylemin bir direniĢ haline gelmesine ve 

toplumsal bir hareket niteliği kazanmasına neden olmuĢtur (Yıldırım, 2010: 3). Tekgıda-ĠĢ de 

bu süreci baĢarılı bir Ģekilde yöneterek direniĢe destek veren örgütleri bir arada tutabilmiĢtir 

(Sevgi, 2013).  DireniĢe verilen destek sadece kitle örgütleriyle de sınırlı kalmamıĢ, Ankara 

halkı ve esnafı baĢta olmak üzere örgütsüz kesimler de Tekel iĢçilerine maddi ve manevi 

destek sağlamıĢtır. Türkiye‟nin tüm illerinden Tekel iĢçilerine yardım için kampanyalar 

baĢlatılmıĢ; battaniye, giysi gibi ihtiyaç malzemeleri ve yiyecek gönderilmiĢtir (Türkmen, 

2012: 45). DireniĢ böylece kitleleri mücadeleye dâhil etme, diğer toplumsal güçlerle birlikte 

mücadele etme, toplumsal duyarlılığı ve dayanıĢmayı harekete geçirme noktasında toplumsal 

hareket sendikacılığının temel özellikleriyle benzerlik göstermektedir. 
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Ġktidarın güvencesizleĢtirme uygulamalarında ısrar etmesi ve direniĢe karĢı açık bir 

saldırı gerçekleĢtirmesi Tekel direniĢinin hızla siyasallaĢmasına neden olmuĢtur. Ayrıca 

hükümetin bu tutumu kendisine muhalif olanları da direniĢle dayanıĢmaya itmiĢtir. Tekel 

direniĢi böylece sendikal hareketin sınırlarını aĢarak toplumsal kutuplaĢmayı da beraberinde 

getirmiĢtir (Bürkev, 2010: 20). Tekel iĢçilerinin eylemi, toplumsal desteğin etkisiyle Tekel 

iĢçilerine özgü olmaktan çıkarak toplumsal muhalefeti, kısa süreliğine de olsa ortak bir 

zeminde buluĢturabilmiĢtir (Sevgi, 2013). Tekel DireniĢi, toplumsal muhalefetin merkezi 

olması ve siyasal unsurlar taĢıması açısından da toplumsal hareket sendikacılığı 

deneyimleriyle ortak özellikler taĢımaktadır. 

Tekel direniĢiyle birlikte merkeziyetçi ve hantal yapıdaki sendikaların yeni sınıf 

dinamikleri ve eylemleri karĢılamada yetersiz olduğu görülmüĢtür (Çelik, 2012: 214). 

Nitekim direniĢ sendikanın önderliğinden çok Tekel iĢçilerinin talepleri ve kararlılıklarıyla 

gerçekleĢmiĢtir. Sendikayı mücadeleci bir çizgiye yönelten ise tabandan gelen baskı olmuĢtur 

(Hacısalihoğlu, Uğurlu ve Yücesan, 2010: 173). ĠĢçiler direniĢ sırasında Türk-ĠĢ‟i genel grev 

konusunda sıkıĢtırmıĢlar, miting kürsüsünü ve Türk-ĠĢ binasını iĢgal ederek sendika 

yönetimine karĢı tepkilerini dile getirmiĢlerdir (Yıldırım, 2010: 4). Bu nedenle Tekel 

direniĢi, neoliberalizmin iĢçiler üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra sendikal bürokrasiye 

karĢı mücadelenin de sembolü olmuĢtur. ĠĢçilerin direniĢ boyunca sendika yöneticilerine 

gerek duymaksızın kendi aralarından seçtikleri temsilciler yoluyla direniĢe yön vermeleri 

toplumsal hareket sendikacılığının karar alma süreçlerinde tabana dayalı demokrasi 

anlayıĢına örnek oluĢturmuĢtur.  

Tekel direniĢi, iĢçilerdeki öfke patlamasının sınıf çeliĢkisine vurgu yapan bir boyuta 

taĢınması ve toplumda bulduğu sempati ve destek açısından Türkiye iĢçi sınıfı 

mücadelesinde “öğretici bir laboratuvar iĢlevi görmüĢtür”. Tekel iĢçileri arasında özellikle 

ataerkillik, hemĢericilik, bölgecilik ve milliyetçilik gibi toplumsal değerler yaygın olarak 

bulunurken, iĢçiler toplumsal cinsiyet, etnik köken ve din/mezhep temelli kimliklerini bir 

yana bırakarak emek-sermaye çeliĢkisi temelinde ortak bir kimlik geliĢtirmiĢlerdir 

(Özuğurlu, 2010: 57-58). DireniĢ böylece, iĢçilerin örgütlenerek ortak çıkarlar doğrultusunda 

kolektif hareket etmeleri sonucunda seslerini duyurabileceklerini gözler önüne sermiĢtir 
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(Sallan Gül ve Kahraman, 2009: 236). ĠĢçilerin ötekileĢtiren kimlikleri bir yana bırakarak iĢçi 

sınıfı kimliği üzerinde birleĢmeleri ve sınıf vurgusunu direniĢ boyunca dile getirmeleri de 

toplumsal hareket sendikacılığının sınıf bilincini temel alan ideolojik tutumuyla 

örtüĢmektedir. 

DireniĢ, uluslararası dayanıĢmanın harekete geçmesinde de etkili olmuĢtur. Tekel 

iĢçilerinin eylemi yurt dıĢında da birçok habere konu olmuĢ ve eyleme birçok ülkeden destek 

mesajı gelmiĢtir. Amerika BirleĢik Çelik ĠĢçileri Sendikası, Avustralya Denizcilik Sendikası, 

Danimarka Genel ĠĢçiler Sendikası, Nepal Telekom ĠĢçileri Sendikası ve Yeni Zelanda Okul 

Öncesi Öğretmenler Sendikası‟nın gönderdiği destek mesajları Tekel iĢçilerinin 

cesaretlenmesinde önemli bir rol oynamıĢtır (Sallan Gül ve Kahraman, 2009: 236). 

Tekel direniĢi, mücadelenin çıkıĢ noktası olan özelleĢtirme ve güvencesizleĢtirmeye 

karĢı somut bir baĢarı sağlayamasa da iĢçi sınıfı üzerinde ve toplumsal algıda yarattığı etkiler 

açısından sendikal harekete önemli bir deneyim kazandırmıĢtır. Bu nedenle direniĢi kitlesel 

mücadelenin ön plana çıkması, toplumsal dayanıĢmanın harekete geçirilmesi, toplumsal 

muhalefetin merkezi haline gelmesi ve siyasal bir boyut kazanması gibi birçok özellikleri 

açısından toplumsal hareket sendikacılığının olanaklarına dair önemli bir geliĢme olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığı olarak değerlendirilebilecek nitelikte olan 

hareketlerden olan Bahar Eylemleri, Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve 

Tekel DireniĢinin incelendiği bu bölümde Bahar Eylemlerinin toplumun farklı kesimlerini 

harekete geçirme noktasında etkili olamadığı görülmüĢtür. Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü, 

Yatağan DireniĢi ve Tekel DireniĢi ise toplumsal hareket sendikacılığının birçok özelliği ile 

örtüĢmektedir. Bu bağlamda söz konusu üç hareketin, toplumsal hareket sendikacılığı örneği 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti, toplumsal hareket sendikacılığının 

Türkiye‟deki olanaklarının ortaya konulmasında önem taĢımaktadır. “Zonguldak Grevi ve 

YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel DireniĢi toplumsal hareket sendikacılığı örneği olarak 

kabul edilebilir mi?” sorusu, çalıĢmanın, üç harekete iliĢkin alan araĢtırmasından oluĢan 

dördüncü bölümünde irdelenecektir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE TOPLUMSAL HAREKET SENDĠKACILIĞI ÖRNEKLERĠNE 

ĠLĠġKĠN ALAN ARAġTIRMASI 

 

 

Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığına örnek oluĢturabilecek hareketlerin 

incelendiği bu bölümde nitel araĢtırma tekniğinden faydalanılarak söz konusu hareketlerin 

toplumsal hareket sendikacılığıyla hangi ölçüde benzerlik taĢıdıklarının ortaya konulması 

amaçlanmıĢtır. Ġlk olarak araĢtırma hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve araĢtırmayla ilgili genel 

bir çerçeve sunulmuĢtur. Ġkinci olarak, araĢtırmaya iliĢkin bulgular değerlendirilmiĢ ve alan 

araĢtırmasından elde edinilen veriler, ikincil kaynaklarla da desteklenmiĢtir. Son olarak, 

araĢtırma bulguları karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 1.ARAġTIRMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 Bu baĢlık kapsamında araĢtırmanın amacı, kapsamı, tasarımı, örneklemi, veri toplama 

prosedürleri ve verilerin analizine değinilmiĢtir. 

 

 1.1. AraĢtırmanın Amacı 

 AraĢtırmanın amacı, toplumsal hareket sendikacılığının Türkiye sendikal hareketi 

üzerindeki etkilerini incelemektir.  Alan araĢtırmasıyla, hareket toplumsal hareket 

sendikacılığına örnek olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Neuman (2007)‟de 

vurgulanan araĢtırma amaçları arasında yer alan tanımlayıcı ve açıklayıcı araĢtırma amaçları, 

çalıĢma kapsamında değerlendirilmiĢtir. Tanımlayıcı araĢtırmaların amacı, incelenen 

fenomenle ilgili ayrıntılı bir tablo çizmek ve arka planı veya bağlamı ortaya koymaktır. 
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Açıklayıcı araĢtırmalarda ise temel amaç, olayların neden gerçekleĢtiklerini açıklamak ve var 

olan kuramı ayrıntılandırma, geniĢletme veya test etmektir. Bu bağlamda araĢtırmaya konu 

olan toplumsal hareket sendikacılığı olarak değerlendirilebilecek hareketlerin özellikleri ve 

yarattığı etkiler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sürecinde elde edilen verilerin 

analizi aracılığıyla, araĢtırmaya konu olan hareketlerin toplumsal hareket sendikacılığı ile 

hangi ölçüde benzerlik gösterdiğinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

1.2. AraĢtırmanın Kapsamı 

AraĢtırma, toplumsal hareket sendikacılığına örnek oluĢturabilecek niteliklere sahip 

hareketler olmaları dolayısıyla Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel 

DireniĢi ile sınırlı tutulmuĢtur. Bahar Eylemleri ise çalıĢmanın “Türkiye‟de Toplumsal 

Hareket Sendikacılığına Örnek OluĢturabilecek ĠĢçi Hareketleri” kısmında incelenmesine 

rağmen, toplumsal hareket sendikacılığının temel unsurunu oluĢturan toplumsal kitlelerin 

sendikal mücadeleye dâhil edilmesi ve toplumsal dinamizmi harekete geçirme noktasında 

eksiklikler taĢıması açısından toplumsal hareket sendikacılığı bağlamında değerlendirmekten 

uzak olduğu için araĢtırma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır.  

Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü ile Tekel DireniĢinde hareketlerin, sendika genel 

merkezleri tarafından örgütlenmesi ve yönetilmesi dolayısıyla bu hareketlere iliĢkin 

görüĢmeler sendikaların genel merkez yöneticileriyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Yatağan DireniĢinde 

ise eylemlerin sendika Ģubelerinin öncülüğünde gerçekleĢmesi nedeniyle direniĢe iliĢkin 

görüĢmeler Ģube yöneticileriyle sınırlı tutulmuĢtur. Ayrıca eylemlerin, bağlı bulundukları 

konfederasyonun öncülüğü olmaksızın yapılması nedeniyle de sendikaların bağlı bulunduğu 

üst örgütler incelemeye alınmamıĢtır. 
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1.3.AraĢtırmanın Tasarımı 

AraĢtırma, nitel bir yaklaĢım benimsenerek tasarlanmıĢtır. Zengin veri elde etme imkânı, 

araĢtırmanın tarihsel özellik arz etmesi ve nitelikleri açısından nitel araĢtırma perspektifi 

benimsenmiĢtir. Nitel araĢtırma prosedürleri takip edilerek gerçekleĢtirilen örnekleme, veri 

toplama ve analiz süreçleri bu baĢlık altında incelenecektir.  

Nitel bir perspektif benimsenerek tasarlanan araĢtırmada vaka analizi yöntemi 

kullanılmıĢtır. Vaka çalıĢması, araĢtırılan sosyal nesnenin bütünlüğünü koruyacak biçimde 

toplumsal verileri örgütlemenin bir tarzıdır. Vaka analizi, toplumsal olguları, tekil bir olayın 

ayrıntılı çözümlemesini yaparak araĢtıran bir yöntemdir. Vaka bir kiĢi, bir grup, bir bölüm, bir 

süreç, bir topluluk, bir toplum veya toplumsal hayatın herhangi bir birimi olabilir. Vaka analizi 

yöntemi, tek bir olayın çeĢitli olgularla iliĢkilendirilmesiyle araĢtırılan verilere bütüncül bir 

nitelik kazandırmaktadır. Ayrıca diğer yöntemler ile yapılan incelemeler sırasında gözden 

kaçırılabilecek olan belli ayrıntıların derinlemesine incelenmesine de fırsat vermektedir. Vaka 

analizi çalıĢmaları, nitel araĢtırma yaklaĢımıyla tasarlanmaktadır (Punch, 2011: 144-147). 

 

2.4. AraĢtırmanın Örneklemi 

Vaka analizi yaklaĢımı çerçevesinde, Punch (2011)‟de vurgulanan Çoklu Vaka 

ÇalıĢması kapsamında, örneklem tespit prosedürleri iĢletilmiĢtir. Çoklu vaka çalıĢması, belli 

bir olay hakkında anlayıĢ geliĢtirmek için, bu olayın belirli yönlerinin veya tamamının birden 

fazla vaka kullanılarak incelenmesidir (Punch, 2011 144). 

Creswell (2005), niteliksel çalıĢmalar için amaca yönelik örneklemeyi vurgulamıĢtır. 

Amaca yönelik örnekleme, araĢtırma konusunun daha iyi anlaĢılabilmesi, derinlemesine 

analizi için uygulanmaktadır. Bu nedenle araĢtırılan konunun merkezinde yer alan bireyler, 

gruplar, organizasyonlar veya kurumlar örneklemde yer almaktadır. Eğer örnekleme, veri 

toplamadan önce gerçekleĢtirilecekse ve amaç belirli bir konseptin veya teorinin geçerliliğinin 

alanda incelenmesi ise amaçlı örneklem yöntemlerinden teorik örnekleme önerilmektedir 

(Creswell, 2005:205). Bu çerçevede araĢtırmada, amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer 

alan teorik örnekleme uygulanmıĢtır. Teorik örnekleme kapsamında vakalar belirlenerek her 
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bir vaka ile ilgili veri tabanı oluĢturulmuĢ ve mülakat yapılacak bireylerin tespitinde araĢtırma 

konusuyla bire bir ilgili olan kiĢiler temel alınarak örneklem oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmada, 

mülakat gerçekleĢtirilecek bireylerin seçiminde ise kriter, toplumsal hareket sendikacılığı 

örneği olarak değerlendirilebilecek hareketlerin baĢlatılmasına ve sürecin yönetilmesine 

öncülük eden bireyler olmalarıdır.  

 

1.5. Veri Toplama Prosedürleri 

Bu baĢlık altında araĢtırmada kullanılan veri toplama yöntemlerine, veri toplama 

enstrümanının hazırlanmasına ve veri toplama sürecine değinilecektir.  

 

1.5.1. AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri 

Yöntemler, bilimin enformasyon toplama ve analiz için kullandığı araçlardır. Farklı 

yöntemler farklı iĢlevleri yerine getirmektedir. Her yöntem diğerlerinde bulunmayan 

potansiyel fırsatlar sunmanın yanı sıra farklı kısıtlamalara da sahiptir (Uygun ve Kasımoğlu, 

2010: 14). 

Nicel araĢtırmalarda sık kullanılan anketlerle karĢılaĢtırıldığında, mülakat yönteminin 

bazı olumlu yönleri bulunmaktadır. Bunlar esneklik, yanıt oranı, sözel olmayan davranıĢ, 

ortam üzerindeki kontrol, soru sırası, anlık tepki, veri kaynağının teyit edilmesi, tamlık ve 

derinlemesine bilgi sağlayabilmedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2004: 109). Mülakat yapılan bireye 

konuyla ilgili konuĢma olanağı yaratıldığından ilgisi çekilebilmekte, anlaĢılamayan sorularda 

tekrarlama yapılabildiğinden alınan cevapların güvenirliği yüksek olmaktadır (Gökçe, 2004: 

89).  

Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığı örneklerine iliĢkin alan araĢtırmasında veri 

toplama teknikleri kapsamında yarı yapılandırılmıĢ sorular sorularak derinlemesine görüĢme 

yöntemi kullanılmıĢtır. GörüĢmenin yarı yapılandırılmıĢ sorular aracılığıyla 

gerçekleĢtirilmesinin nedeni ise görüĢmecilerin araĢtırma konusu sınırları içinde kalmak 

koĢuluyla, hareketlere dair görüĢlerini daha esnek bir biçimde ifade etmelerinin sağlanmasıdır. 

Nitekim görüĢmecilerin söz konusu hareketlere öncülük ettiği düĢünüldüğünde, yarı 
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yapılandırılmıĢ sorular hareketlere dair önemli ipuçlarının tespit edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Bu kapsamda araĢtırmada, arĢiv kayıtları, belge ve doküman incelemesi ve yarı 

yapılandırılmıĢ soru formu yöntemiyle derinlemesine görüĢme yaklaĢımıyla veri toplanmıĢtır. 

Veri toplama sürecinde mülakatlardan derlenen verilerin güvenilirliği, arĢiv kayıtları, belge ve 

doküman inceleme ve ikincil kaynaklar aracılığı ile artırılmıĢtır.  

 

1.5.2. Veri Toplama Enstrümanının Hazırlanması  

Mülakat formu, araĢtırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasını 

güvence altına almak için geliĢtirilmiĢ bir yaklaĢımdır (Yıldırım ve ġimĢek 2004: 108). 

ÇalıĢmada, mülakat formu, literatürdeki bilgiler doğrultusunda toplumsal hareket 

sendikacılığının temel özellikleri esas alınarak hazırlanmıĢtır. Bu bağlamda toplumsal hareket 

sendikacılığının özellikleri, araĢtırma konusu olan hareketler üzerinde incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ayrıca görüĢmeler arasında karĢılaĢtırma yapabilmek amacıyla her görüĢmeciye 

aynı formda sorular sorulmuĢtur. GörüĢme formu toplam on bir adet sorudan oluĢmuĢ, böylece 

temel sorular aracılığıyla konuĢmacıların düĢüncelerine iliĢkin genel bir çerçeve 

oluĢturulmuĢtur. Bu sorular dıĢında görüĢme sırasında da daha detaylı bilgiler elde edebilmek 

amacıyla bazı ek sorular sorulmuĢtur.  

 

1.5.3. Veri Toplama Süreci 

GörüĢmeler, görüĢülen kiĢilerden randevu alınarak araĢtırmacı tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler öncesinde görüĢülenlere toplumsal hareket sendikacılığının 

genel çerçevesiyle ilgili bilgilendirme formu verilmiĢ ve görüĢmenin amacı belirtildikten sonra 

sorulara geçilmiĢtir. GörüĢmeler sırasında katılımcıların izni ile ses kayıt cihazı kullanılmıĢtır. 

Toplam on bir kiĢiyle görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġlk görüĢme, araĢtırma problemlerinden biri olan Yatağan DireniĢiyle ilgili veri 

toplamak amacıyla Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi BaĢkan Vekili ile gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢme 

Maden-ĠĢ Yatağan Ģubesinde yapılmıĢ ve yaklaĢık bir buçuk saat sürmüĢtür. Ġkinci görüĢme, 
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Yatağan DireniĢine Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi yöneticileri ile birlikte öncülük eden Tes-ĠĢ 

Yatağan ġube BaĢkanı ile yapılmıĢtır. GörüĢme Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi‟nde gerçekleĢtirilmiĢ 

ve yaklaĢık iki saat sürmüĢtür. Ayrıca Yatağan DireniĢine öncülük etmeleri dolayısıyla Tes-ĠĢ 

ve Maden-ĠĢ‟in Yatağan ġubesi eski yöneticileriyle de görüĢülmüĢtür. Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi 

eski baĢkanıyla yapılan görüĢme Tes-ĠĢ Biga ġubesinde gerçekleĢtirilmiĢ ve yaklaĢık bir 

buçuk saat sürmüĢtür. Maden-ĠĢ eski Ģube baĢkanıyla yapılan görüĢme, internet üzerinden 

gerçekleĢtirilmiĢ ve yaklaĢık bir saat on beĢ dakika sürmüĢtür. Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi eski 

sekreteri ve Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi eski baĢkan yardımcısı ile de internet aracılığıyla 

yaklaĢık birer saat süren görüĢme yapılmıĢtır.  

Zonguldak Grevi ve YürüyüĢüne iliĢkin veri toplamak amacıyla üç sendika 

yöneticisiyle görüĢme yapılmıĢtır. Harekete öncülük eden dönemin GMĠS Genel BaĢkanı 

ġemsi Denizer‟in hayatını kaybetmesi dolayısıyla görüĢmeler, Zonguldak Grevi ve 

YürüyüĢünde de yer almıĢ GMĠS Genel BaĢkanı, GMĠS Genel Sekreteri ve GMĠS Genel Mali 

Sekreteri ile gerçekleĢtirilmiĢtir. GMĠS Genel BaĢkanıyla, GMĠS Genel Merkezi‟nde yapılan 

görüĢme yaklaĢık bir saat sürmüĢtür. GMĠS Genel Sekreteri ve GMĠS Genel Mali Sekreteri ile 

yapılan görüĢmeler internet aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢ ve yaklaĢık birer saat sürmüĢtür. 

Tekel DireniĢiyle ilgili olarak ise Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı ve Tekgıda-ĠĢ Ankara 

ġube BaĢkanı ile görüĢülmüĢtür. Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı ile yapılan görüĢme, Tekgıda-ĠĢ 

Genel Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢ ve yaklaĢık iki saat sürmüĢtür. Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube 

BaĢkanı ile internet üzeriden gerçekleĢtirilen görüĢme ise yaklaĢık bir saat sürmüĢtür.  
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Tablo 13: GörüĢülen Sendika Yöneticilerine Ait Bilgiler 

Sendikadaki Görevi YaĢı Eğitim Durumu 

Maden-ĠĢ Yatağan ġube 

BaĢkan Vekili 
50 Lise 

Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı 39 Lise 

Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski 

BaĢkanı 
58 Lise 

Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi 

Eski BaĢkanı 
53 Lisans (ĠĢletme) 

Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski 

Sekreteri 
53 Lise 

Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi 

Eski BaĢkan Yardımcısı 
53 Lise 

GMĠS Genel BaĢkanı 55 Lise 

GMĠS Genel Sekreteri 51 Ortaokul 

GMĠS Genel Mali Sekreteri 51 Ortaokul 

Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı 59 Lise 

Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube 

BaĢkanı 
44 Lise 

 

1.6. Verilerin Analizi 

Nitel bir perspektif benimsenerek tasarlanan çalıĢmada veri analizi, vaka çalıĢması 

çerçevesinde Yin (1994)‟de belirtilen prosedürler izlenerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen 

verilerin, vaka çalıĢmasına önayak olan teoriye ve bu teorinin çıkarımlarına dayanılarak analiz 

edilmesi, en çok rastlanılan veri analiz stratejisi olmaktadır (Yin 1994: 103; Babbie 2007: 

379). Veri analizi sürecinde ilk olarak görüĢme süresince alınan ses kayıtları yazıya 

aktarılmıĢtır. Daha sonra ise araĢtırmaya iliĢkin temalar belirlenerek konuĢmacıların 

aktardıkları ifadeler bu temalara göre gruplandırılmıĢtır. Elde edilen bulgular, ortak kavram ve 

temalara göre sınıflandırılmıĢ ve literatüre göre yorumlanmıĢtır.  
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2. ARAġTIRMA BULGULARI 

Verilerin analizi sonucunda elde edilen bilgilere göre sendikacıların görüĢleri temalara 

ve bu temalara uygun bazı alt temalara ayrılarak incelenmiĢtir. Tema ve alt temalar 

oluĢturulurken toplumsal hareket sendikacılığıyla ilgili literatür değerlendirilmiĢ ve temaların 

belirlenmesinde toplumsal hareket sendikacılığının taĢıdığı temel özellikler dikkate alınmıĢtır. 

Tablo 14: AraĢtırma Bulgularına Ait Tema ve Alt Temalar 

Temalar Alt Temalar 

Kitlesel Mücadeleye ĠliĢkin GörüĢler  

Toplumsal Hareketlerle ĠĢbirliğine ĠliĢkin GörüĢler  

Politik Sendikacılığa ĠliĢkin GörüĢler 

 Politik Taleplere ĠliĢkin GörüĢler 

 Kitlelerin Politik Tutumunun DönüĢümüne 

ĠliĢkin GörüĢler 

Sınıf Bilincine ĠliĢkin GörüĢler  

Uluslararası DayanıĢmaya ĠliĢkin GörüĢler  

Kullanılan Yöntemlere ĠliĢkin GörüĢler 
 Mahalle ÇalıĢmalarına ĠliĢkin GörüĢler 

 Kampanyalara ĠliĢkin GörüĢler 

Örgütsel ĠĢleyiĢe Yönelik GörüĢler 

 Tabanın Karar Alma Mekanizmalarına 

Katılımına ĠliĢkin GörüĢler 

 Taban Komiteleri ve Temsilcilerine ĠliĢkin 

GörüĢler 

 Bürokratik Sendikacılığın EleĢtirisine ĠliĢkin 

GörüĢler 

Sendikaların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların 

EleĢtirisine ĠliĢkin GörüĢler 
 

Diğer Toplumsal Hareket Sendikacılığı Örneklerine 

ĠliĢkin GörüĢler 
 

 

2.1. Kitlesel Mücadeleye ĠliĢkin GörüĢler 

Sendikacılarla yapılan görüĢmelerde tüm sendikacılar eylemlerin iĢçiler dıĢında farklı 

kesimler tarafından sahiplenildiğini ve kitlesel bir mücadeleye dönüĢtüğünü sürekli 

vurgulamıĢlardır. Sendikal hareketin kitlesel bir mücadele niteliği taĢıması ise toplumsal 

hareket sendikacılığının temel özellikleri arasında yer almaktadır. GörüĢülen sendikacıların 

tümüne göre: 
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 Eylemler toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle gerçekleĢmiĢtir. 

 Sendikalar bu kesimleri harekete geçirmede öncü bir rol üstlenmiĢlerdir. 

 Eylemlerin kitlesel bir mücadeleye dönüĢmesi kamuoyunun dikkatinin çekilmesinde 

önemli bir rol oynamıĢtır. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

 “Burada işçi sınıfının verdiği mücadele çok farklıdır. Biz her eylem ve etkinliğimizde 

bir ıslıkta herkesi bir araya toplayacak güce sahiptik. Buradaki kömür sahası için herkesin 

yeri istimlâk edildi. Herkes bu kamulaştırılan yerleri „devlet benim de çoluğuma çocuğuma iş 

imkânı verir‟ niyetiyle verdi. Böyle olunca, maden özelleştirilmeye kalkınca genç, yaşlı, kadın, 

erkek, esnaf, köylü… Herkes bu mücadeleye gönül verdi.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Biz en başta „Bu KİT‟ler ülkenin varlıklarıdır. Köylünün, esnafın, vatandaşın 

vergileri ile dönüyor bu kurumlar‟ dedik. Sadece kendi ekmeğimiz için çıkmadık biz bu yola. 

İnsanlara bunu anlattık. Bütün yöre halkı harekete geçti. Herkes arkamızda durdu, bizimle 

mücadele ettiler. İşçiler, köylü, esnaf hep yanımızda oldular. Bütün eylemlerimizde bizimle 

birlikteydiler.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Oradaki işçi, köylü ve yöre halkı toplumsal bir davanın peşine düştü. Cumhuriyet 

ekonomisinin belkemiğini oluşturan kamu kurumlarına sahip çıktılar. Deyim yerindeyse ilmek 

örer gibi bu mücadele örülmeye çalışıldı. Bu süreçte toplumu karşısına alan ve toplum 

desteğini yok etmeye yönelik hiçbir eyleme imza atmadık. Mücadelemiz her kesimden destek 

gördüğü için büyüdü. Yarınların önünü açacak çok büyük bir mirası devrettik.” 
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 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Eylemler yalnızca işçiler tarafından yapılmadı. İşçilerin aileleri ve yerel halk da 

eylemliliğe dâhil edildi. Bizim kitlemizin yarısı kadındır, çocuktur. Mesela üye sayımız 2000 

iken bizim kortejimiz 4000-5000 kişi oluyordu. Orada çocuklar sloganlarla büyüdü, 

çocuklukları öyle geçti.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri: 

“Burası Yatağan. Birçok çalışan arkadaş burada oturuyor. Yine ahalinin birçoğu 

santralden emekli ya da oğlu, damadı, kızı, akrabası burada çalışıyor. Yani bu santralle bir 

bağı var sonuçta. Bu açıdan kolaylık oldu bizim için. Örneğin; Milas'ta biz 2009 Aralık ayında 

30 bin kişi ile bir miting yaptık. Hiçbir parti burada henüz bu boyutta bir miting yapamadı. 5 

bini geçememiştir hiç birisi.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“Yatağan halkı hep Yatağan işçisinin yanında yer aldı. Bu mücadelede yer almayı 

zorunluluk olarak hissetti. Biz göreve yeni geldiğimizde, hoş görevde olmamız önemli değildi 

sonuçta orada işçiydik, nerede bir işçinin, yurttaşın başı ağrısa orada oluyorduk. Yatağan 

esnafından alışveriş yapmaya özen gösteriyorduk. Tabi o zamanlar AVM‟ler yoktu. Vardı da 

sadece en yakın Aydın'da ve İzmir'de vardı. Biz Yatağan haklı ile iç içe olmaya özen gösterdik. 

İşçiler olarak Yatağan halkı ile bütünleşmenin önemi kavramıştık. Mesela onların kiracısıydık. 

Onların ürettiklerinden almaya özen gösteriyorduk. Bu sayede her işçi 50 insan, 100 insana 

ulaşıyordu. Onlar da sosyal ve siyasal olarak da Yatağan ile birlikte hareket ediyorlardı.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde de yöre halkının da mücadeleyi sahiplendiği ve 

direniĢ boyunca iĢçilere destek verdiği görülmektedir. ĠĢçilerin yanında direniĢe katılanların 

ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

“Tarlamızı bahçemizi sattık, elimizde bir şey kalmadı ama aldığımız para da bir şeye 

yaramadı. Bu kadar malımızı feda ettik santral için, şimdi onu da satacaklarmış. Onun için 

desteğe geldik” (Evrensel, 5 Ekim 2013). 
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“Zeytinlerimiz, tarlalarımız gitti. Gelin olduğumuz evler, anılarımız hep burası için 

feda oldu. Çoluk çocuğumuz zaten işsiz. O zaman çocuklarımız işe girsin diye verdik buraları, 

şimdi onlar işten çıkarılırsa ne yaparız. Burayı sattırmayacağız” (Evrensel, 5 Ekim 2013). 

 GMĠS ġube BaĢkanı: 

“Eylemler boyunca annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız hepsi bizimle 

birlikte yürüdüler. Bütün Zonguldak halkı mücadelenin içindeydi. Aydınlarımız, 

sanatçılarımız, yazarlarımız da Zonguldak‟a geldiler, yürüyüşe destek çağrıları yaptılar. 

Birçok ilden gelenler oldu. Yalnız işçiler değil, toplumun her kesiminden insanlar yanımızda 

yer aldılar.” 

 GMĠS Genel Sekreteri:  

“Bu eylem, bölge insanının bir bütün halinde büyük bir dayanışma göstermesiyle 

başarıya ulaşmıştır. GMİS olarak işçi, sendika, bölge halkı bütünlüğünü sağladık. Ayrıca 

bölge insanının üretim ve mücadele kültürüne sahip olması bu bütünlüğü sağlamaya büyük 

katkı verdi. 4 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü öncesinde 30 Kasım 1990‟da başlayan grev 

sürecinde nüfusu 1 milyon bulan Zonguldak halkının tüm kesimleriyle ve büyük bir dayanışma 

duygusu ve sağduyu ile ortak hareket ettiği bir eylem olgunlaştırılmıştır. Genci yaşlısı çocuğu, 

işçisi memuru, esnafı işsizi, emeklisi siyasetçisi haklı bir mücadelenin etrafında bir araya 

gelmiştir.” 

 GMĠS Genel Mali Sekreteri: 

“Zonguldak Yürüyüşü, 1980 darbesi sonrasında en geniş katılımlı ve geniş kesimlerin 

özellikle o zamanlar Zonguldak‟ın ilçeleri olan Bartın ve Karabük halkının, yani tüm bölgenin 

destek verdiği bir eylemdir. 36 gün sonunda otobüslere izin verilmeyince binlerce işçi 

Ankara‟ya doğru aileleriyle birlikte yürüyüşe başladı. Grev bir işçi hareketi olmaktan öteye 

geçmiş ve geniş bir toplumsal hareket haline gelmiştir. Yürüyüş ülkemiz demokrasisine ve 

emek hareketine büyük ivme kazandırmış, siyasi iktidarın değişmesine yol açmıştır. Dönemin 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal‟ın, işçi grevdeyken „TTK kapatılmalıdır‟ sözü, varlığını maden 

ocaklarına borçlu Zonguldak bölgesi insanını kenetlemiştir. Büyük bir koordinasyon ve 

organizasyon ile Zonguldak halkı işçisi, emeklisi, işsizi, esnafı, siyasetçisiyle kararlı bir 
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mücadeleye başlamıştır. Zonguldak halkını tek yürek, tek ses haline gelmesinin nedenini, 

ayrıca 1848 yılında başlayan üretim ve mücadele kültürüyle de açıklamak mümkündür.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, GMĠS‟in Zonguldak Grevi ve YürüyüĢüyle 

ilgili çıkardığı GMĠS Özel Sayısında da toplumun her kesiminden insanın madencilere destek 

verdiği vurgulanmaktadır. Esnafın kepenk kapatarak camlara “maden iĢçilerinin haklı grevini 

destekliyoruz” yazıları astığı, belediye iĢçilerinin greve destek için iĢ bıraktığı, iĢsizlerin, 

emeklilerin, avukatların, üniversite öğrencilerinin ve köylerden gelen insanların da 

madencilerle birlikte yürüdüğü belirtilmektedir (GMĠS, 1991: 9-10). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Halkın her kesiminden destek aldık. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ilericilerin, 

aydınların, yazarların, sanatçıların ve üniversitelerin yoğun desteğini gördük. Ülkemizin dört 

bir tarafındaki üniversitelerden omuz omuza destekle birlikte battaniye ve ilaç gibi çeşitli 

yardımlar da geldi. Genel merkezlerine rağmen gazetecilerden de çok büyük destek gördük. 

Büyük medya kuruluşlarının muhabirleri bile canla başla çalışıp hükümeti zora sokacak hiçbir 

haberi atlamıyorlardı.(…) Çünkü biz insanların duygularına hitap ettik. Böylece emekten yana 

herkesi mücadelemize katmayı başardık.” 

 Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube BaĢkanı: 

“Fabrikaların  kapanacağı belli olduktan sonra Tek Gıda İş Sendikası Yönetim Kurulu 

toplandı ve 106 otobüs tutularak 6000 kişiyi yalnızca Ankara'ya gidişli olarak (dönmeyi 

düşünmeden) Ankara'ya getirdik. Amaç 4C‟yi kabul etmeden haklarımızı alana kadar geri 

dönmemekti. En büyük yardımı Ankara haklı bizim emek mücadelemize inanarak gösterdi ve 

bunun bir siyasi çıkar amaçlı olmadığına inanalar yanımızda oldu. Bu sayede kitlelerden 

destek aldık. 78 gün boyunca Türkiye‟nin başkentinde insanlar emekleri, özlük hakları için her 

kesimden  bir araya gelmişlerdi.”  

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tekel direniĢine katılan iĢçilerinin de eylemin 

kitlesel mücadele niteliğine vurgu yaparak Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanıyla benzer ifadeleri 

kullandıkları görülmektedir. DireniĢte yer alan TEKEL iĢçileri, eyleme verilen desteğin 

kendilerinde yarattığı etkiyi Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 
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“Buradaki insanlarla birlikteyken mutlu oluyorum. Kuvvetli oluyorum. Daha çok 

dirençli oluyorum. Dirençli olmayı gördükçe daha çok devam ediyorum. Dayanışma güzel. 

Kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz” (Türkmen, 2012: 78). 

“Biz bu büyük betonların içine küçük Türkiye‟yi kurduk. Bu küçük Türkiye‟de çok şey 

öğrendik çok şey öğretildi bize. Bunu sizler, öğrenciler, bize dayanışmaya gelen sivil toplum 

örgütleri… Herkesten bir şey aldık. Bundan sonraki hayatımda da muhtemelen bu gibi şeylere 

duyarsız kalacak bir insan olmaktan çıktım” (Ceviz, 2011: 195). 

 

2.2. Toplumsal Hareketlerle ĠĢbirliğine ĠliĢkin GörüĢler 

Sendikacılarla yapılan görüĢmelerde tüm sendikacılar eylemler boyunca diğer 

toplumsal hareketler veya örgütlerle iĢbirliği içinde hareket ettiklerini vurgulamıĢlardır. Ayrıca 

Tes-ĠĢ ve Maden-ĠĢ yöneticileri direniĢ boyunca birbirleriyle iĢbirliği içinde hareket ettiklerini 

ve direniĢin gerçekleĢtirilmesinde bu iĢbirliğinin önemli bir rolü olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Eylemlerin bu yönü toplumsal hareket sendikacılığının toplumsal hareketlerle geliĢtirilen 

ortaklığı mücadelesinin temeline koyan sendikal anlayıĢıyla paralellik göstermektedir. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Tüm sendikalardan çok büyük bir destek gördük. Özellikle Petrol-İş sendikası bizi hiç 

yalnız bırakmadı. Bu tabi manevi bir destekti. Birçok sendika bizi Ankara‟da da yalnız 

bırakmadı. Atatürkçü Düşünce Derneği‟nden Ziraat Odaları‟na, Esnaf ve Zanaatkâr 

Odalarından Pir Sultan Abdal Derneğine kadar birçok hareketten destek gördük. En büyük 

desteği CHP ve İşçi Partisi‟nden gördük. Sonrasından biz de onların etkinliklerine desteğe 

gittik. Bizi yalnız bırakmayanları biz de yalnız bırakmadık. Bu ahde vefa örneğidir. (…) 

Buradaki hareketin güçlenmesinde Tes-İş ve Maden-İş sendikalarının birbirleriyle uyumlu 

davranmasının çok önemli bir rolü oldu. Eğer iki sendika böyle bir dayanışma örneği 

gösteremeseydi bu mücadele bu kadar ilerleyemezdi.” 
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 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Direniş boyunca sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden ve odalardan büyük 

bir destek geldi. DİSK‟ten ve DİSK‟e bağlı sendikalardan da önemli bir destek gördük. HDP 

ile Ülkü Ocakları yan yanaydı bu eylemde. Aynı şekilde ÖDP ile İşçi Partisi de yan yana 

durabildi. Gençlik de yan yanaydı. Türkiye‟de bir ilktir bu.(…) Biz Tes-İş ve Maden-İş olarak 

hiçbir zaman ayrı bayrak taşımadık. Tes-İş ve Maden-İş Şubeleri diye aynı pankart taşırız ve 

bütün eylemlere aynı pankartla gideriz.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Eylemler boyunca bizimle beraber yatıp beraber kalkan öğrenciler vardı. Bizim 

sendikal disiplinimize bağlı olarak sadece emeğin birleştirici gücü ile bizim yanımızda 

oldular. Çünkü onlar da geleceğin emekçileriydi. Çok güzel bir birliktelik sağladık. Direniş 

sırasında bizi desteklemeyen kimse kalmadı. AKP iktidarının yerel yöneticilerinin bile bu 

özelleştirmeleri istemediği, ama hükümet politikası olduğundan dolayı bir şey yapamadıkları 

şeklinde duyumları biz alıyorduk. Fakat AKP dışında kurumsa olarak bizi desteklemeyen 

hiçbir kesim kalmadı. Siyasi partiler akın akın direnişimize, çadırımıza geldiler. Hatta bizimle 

birlikte açlık grevine katılanlar oldu. İşçilerin ihtiyaçlarını giderdiler.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Türk-İş, DİSK, TMMOB ve sanırım Hak-İş‟İn de yer aldığı Emek Platformu vardı. 

Onlar bu süreçte yerel ve ulusal anlamda çok önemli kararlar alıyorlardı. Bu süreçte 

Ankara‟da çok önemli mitingler yapılmıştı. Biz Yatağan Şubesi olarak bu mitinglere 1200-

1300 kişi götürebiliyorduk. Yani 40-50 otobüs gidebiliyorduk ve oraya giden en dinamik grup 

oluyorduk.(…) Muğla‟da Türk-İş‟e bağlı sendikalar birliği oluşturmuştuk. 12-13 şubeydik. Bu 

şubelerle 15 günde bir periyodik toplantılar yapıyorduk. Onların da desteğini alıyorduk. 

DİSK‟e ve KESK‟e bağlı sendikalar da dâhil oluyorlardı etkinliklerimize. TMMOB, Türk 

Tabipler Odası ve Baro da desteklerini sundular. Başımıza bir iş geldiğinde koşup 

geliyorlardı. Siyasi partilerden de zaman zaman çok kritik destekler oldu. Mesela biz CHP, 

ÖDP, TKP, İşçi Partisi gibi birçok siyasi partiye gidiyorduk.  Öyle bir işleyiş oluşturmuştuk 

ki, çalıştığımız alan da çok küçük olduğu için bütün siyasi partilerin yöneticileri aramızdaydı. 
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(…) Biz etkinliklerimizin hepsini Maden-İş sendikasıyla birlikte yürüttük. Maden-İş‟le biz her 

şeyi tek şubeymiş gibi yürüttük. Zaman zaman bir takım çelişkiler ve sorunlar çıksa da hep 

birlikte hareket ettik. Bu çok önemlidir.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri: 

“Türkiye‟de emek cephesinden bakan birçok örgüt bize destek sundu. Özellikle EMEP, 

ÖDP, TKP ve İşçi Partisinden destek gördük. CHP‟li belediye başkanlarından da destek 

gördük. Son mücadele seçimlere denk geldiğinden o dönemde destek daha da artmıştı.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“O dönemde iktidarda olmayan tüm siyasi partiler bizim yanımızdaydı. En büyük 

desteği başta CHP olmak üzere sol partiler, STK, İşçi hareketleri, demokratik örgütler, işçi ve 

memur sendikaları verdiler. Tabi bunu hepimizin görevi olarak düşünüyorum ben. İlişkilerimiz 

iyiydi. Özellikle CHP'nin Yatağan yerel yönetimi çok destek sundu. Yatağan ve Muğla'nın 

CHP'li Belediyeleri çok destek sundular. Yanımızda yer alarak çok büyük bir destek 

sundular.”  

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, DĠSK‟in yayın organında da Tes-ĠĢ ġube 

baĢkanının DĠSK‟in desteğine iliĢkin görüĢleri doğrultusunda konfederasyonun Yatağan 

iĢçilerinin yanında olduğunun vurgulandığı görülmektedir. Yayında, DĠSK‟e bağlı 

sendikalarında Milas‟ta gerçekleĢtirilen “ÖzelleĢtirmeye KarĢı Emek ve Bağımsızlık 

Mitinginde yer aldığı ve DĠSK Genel BaĢkanı Kani Beko‟nun mitingde yaptığı konuĢmada 

dayanıĢma mesajı ilettiği belirtilmektedir. Ayrıca DĠSK‟ bağlı Enerji-Sen‟in de aynı gün 

Galata Kulesi‟ne pankart asarak direniĢi selamladığı ifade edilmektedir (DĠSK‟in Sesi: 2014). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Yürüyüşe başka sendikalardan insanlar da büyük destek gösterdiler. (…) Türk-İş‟e 

bağlı sendikaların dışında DİSK‟ten ve memur sendikalarından da büyük bir destek gördük. 

Bunun yanında Maden Mühendisleri Odaları, Zonguldak‟taki sivil toplum kuruluşları 

(özellikle Gökçebey, Çaycuma ve Trabzonlular Derneği) gibi birçok örgüt bizimle birlikte 

yürüdü. Muhalefette yer alan tüm siyasi partiler bizim yanımızdaydı. O zaman CHP, DSP ve 
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SHP bize desteklerini sundular.” 

 GMĠS Genel Mali Sekreteri: 

“Madenci grevi ülke genelinde ses getirmeye başlayınca önce diğer sendikalar ve sivil 

toplum örgütleri, siyasi partiler ve basın Zonguldak ve madencinin haklı mücadelesinde ön 

saflara katılmıştır. 10 yıldır ezilen bir kesimin sesi daha da yükselmiş ve büyük yürüyüş ile 

zirveye çıkmıştır.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, GMĠS ġube BaĢkanının kitle örgütlerinin ve 

siyasi partilerin desteğine iliĢkin görüĢleri, örgütlerin maden iĢçilerine destek vermek amacıyla 

3 Ekim 1990 tarihinde düzenledikleri basın açıklamasında da yer almaktadır. Zonguldak 

Maden Mühendisleri Odası, Elektrik-Makine-Harita-Jeoloji-Jeofizik Mühendisler 

Temsilcileri, Tabip-Eczacı-DiĢ Hekimleri Odaları, Baro-Eğit-Der, Ticaret ve Sanayi Odası, 

Esnaf Dernekleri Birliği, Esnaf Kefalet Kooperatifi yöneticilerinin yaptıkları ortak basın 

açıklamasında Ģu ifadeler yer almaktadır: 

“Madenci çocukları, öncelikle okuma araçlarını edinememenin ezikliğini okullara 

taşıyor. Öğretmenlerimiz burukluk içinde. Maden işçisinin veresiye defteri giderek kabarıyor. 

(…) Bizler Zonguldak‟ın geleceği için diyoruz ki: Maden işçisi insan onuruna yaraşır düzeyde 

ve emeğinin gerçek karşılığını almalıdır” (Zonguldak Gerçeği, 1991: 47). 

Zonguldak Kurultayı‟na katılan siyasi partiler de 17 Kasın 1990 tarihinde ortak bir 

basın açıklaması yaparak demokratik kitle örgütlerinin 3 Ekim 1990 tarihinde yaptıkları ortak 

açıklamadaki görüĢleri isabetli bulduklarını ve maden iĢçilerinin insan onuruna yaraĢır 

düzeyde emeğinin gerçek karĢılığını almaları gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Basın 

açıklamasında DSP, SHP ve DYP‟nin parti yöneticileri ile milletvekillerinin imzası 

bulunmaktadır (Zonguldak Gerçeği, 1991: 48). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“AKP hariç bütün siyasi partiler destek sundular. Özellikle parlamento dışındaki 

EMEP, ÖDP, TKP ve İşçi Partisi gibi partiler desteklerini sundular. (…) Özellikle 

Halkevlerininki müthiş bir destekti. Halkevleri o süre boyunca sabah çorbamızı, akşam 

yemeğimizi verdi. DİSK de bizim mücadelemizin her kademesini sahiplendi. Türk-İş‟e bağlı 
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kimi sendikalarımız da sahiplendiler.” 

 Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube BaĢkanı: 

“Ülkemizde ciddi anlamda 7-8 STK‟dan destek aldık Deri-İş, Petrol-İş, Tümtis, Basın-

İş, Kristal-İş gibi Sendikal Güç Birliği Platformu‟nu oluşturan sendikalardan destekler geldi. 

Medya ise son zamanlarda haberlerde bile yer vermemeye başlamıştı. Medyanın desteği 

maalesef olmadı bu süreçte. En büyük desteği ise Halkevleri‟nden aldık. Diğer yerel 

sendikalardan, Çankaya belediyesinden ve Halkevlerinden eylem alanındaki işçilere iaşe 

yardımı yapıldı. Hükümet ise bu dönemde sendikanın hesaplarını dondurmak ve bağışlara 

engel olmak istedi.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde toplumsal iĢbirliğinin öneminin direniĢe katılan 

iĢçiler tarafından da vurgulandığı görülmektedir: 

“İnsanların bizi ziyaret etmeleri, bize yardımcı olmaları, çadırların kurulması, 

insanların, vakıfların, derneklerin, örgütlerin, yani Türkiye‟de bizi gören herkesin bize destek 

vermesi bizim burada kalmamızı sağladı. Bu da bende çok güzel duygular uyandırıyor. 

Kendimi güçlü hissediyorum, umutlu hissediyorum” (Türkmen, 2012: 74). 

Maden-iĢ ve Tes-ĠĢ yöneticileri, toplumsal iĢbirliğine vurgu yapmakla birlikte diğer 

sendikacılardan farklı olarak bu desteğin karĢılıklı dayanıĢmanın bir ürünü olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Biz bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği her etkinlikte yer alarak 

onlarla birliktelik oluşturduk. Bu şekilde onların güvenini kazanarak hepsinin desteğini 

gördük. Kurumların nasıl kar ettiklerini, neden satılmaması gerektiklerini resmi rakamlarla 

kâğıda döktük. Bunları siyasi partilere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına yolladık. 

Kurumlar bu dosyaları okuduktan sonra haklılığımıza kanaat getirip bizi desteklemeye 

başladılar. Bodrum‟dan Bisiklet Federasyonu‟ndan bile dayanışmaya gelenler oldu. Böylece 

biz bu potansiyeli Bodruma kadar uzattık. Orada bir imza kampanyası düzenledik.” 
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 Tes-ĠĢ ġube BaĢkanı: 

“Esnaf odaları, sivil toplum örgütleri ve belediye başkanlarıyla konuyla ilgili 

toplantılar yaptık. Toplantılar sonucunda Özelleştirme Komitesi kurduk. Sonrasında onlarla 

birlikte deklarasyon yayınladık. Hazırladığımız bildirilerle tüm toplumu bilinçlendirmeye 

çalıştık. Esnaflar dükkânlarına „madencilerimizin ve işçilerimizin yanındayız‟ pankartı astılar. 

Bizde alışverişimizi Yatağan esnafından yapılması konusunda çalışma başlattık ve komite 

içinde destek birimleri kurduk. Ayrıca belediye başkanları komitesi kurup mücadelenin halkla 

bütünleşmesini sağladık. (…) Sivil toplum örgütlerinin bize destek vermesinin ardında bizimde 

her zaman onların yanında oluşumuz yatıyor. Kimin burnu kanadıysa, kimin düğünü, cenazesi 

varsa biz hep onların yanında olduk.” 

 

2.3. Politik Sendikacılığa ĠliĢkin GörüĢler 

Yapılan görüĢmeler sonucunda konuĢmacıların politik sendikacılığa iliĢkin ifadeleri 

değerlendirildiğinde iki alt tema ortaya çıkmıĢtır. Bu temalardan ilki eylemlerde yer alan 

“politik taleplere iliĢkin görüĢler” ve eylemler süresince iĢçilerde yaĢan “kitlelerin politik 

tutumunun dönüĢümüne iliĢkin görüĢler”dir. Sendikacıların tümü her iki temaya da vurgu 

yapmıĢ ve bunların eylemlerin kazanımları içerisinde önemli bir yer tuttuğunu belirmiĢlerdir. 

Her iki tema da toplumsal hareket sendikacılığının politik sendikacılık anlayıĢıyla paralellik 

göstermektedir. 

 

2.3.1. Politik Taleplere ĠliĢkin GörüĢler 

GörüĢülen sendikacıların tümüne göre: 

 Eylemler boyunca politik talepler ön plana çıkmıĢtır. 

 ĠĢçilerin ücretlere ve çalıĢma koĢullarına yönelik taleplerini toplumsal taleplerden 

ayırmak mümkün değildir. 

 Talepler değerlendirildiğinde insan hakları, demokrasi, eĢitlik, özgürlük ve adalet 

söylemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 
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 Neoliberal politikalara karĢı mücadele sendikaların en önemli mücadele alanını 

oluĢturmalıdır. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir:  

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Sınıf mücadelesi yalnızca kendi çıkarların için yapılmaz. Toplumsal çıkarlar için 

yapılır. Öncelikle işçilere bunu anlatmak ve ispatlamak lazım. Biz bunu eylemlerde 

duruşumuzla ispatladık. Bu yüzden bu gidişattan rahatsız olan insanlar bizim yanımızda yer 

aldılar.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Bu yola yalnızca kendi ekmeğimiz için çıkmadık. Özelleştirmelerin ve sermaye yanlısı 

politikaların sonucunda bütün Türkiye‟deki arkadaşlarımızın düştüğü durum ortada. (…) Biz 

ülkemizin çıkarları için bu mücadeleyi başlattık. Biz bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için 

değil, tüm Türkiye için sürdürdük.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“İşyerlerinin devri söz konusu olunca, işçi arkadaşlarımız bu işin esasının siyasi 

mücadeleden geçtiğini öğrendiler. Çünkü pasta nerede dağıtılıyor? Parlamentoda.  Bölüşülen 

bu pastanın çoğu emek kesimine mi yoksa sermayeye mi dağıtılacağını, işçilerin ne yapması 

gerektiğini bizler de dilimiz döndüğünce anlattık. İşçi arkadaşlarımızda bölüşüm 

mekanizmasına müdahale etme konusunda hemfikir oldular.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Mevcut hakların özelleştirme sonrasında nasıl kaybedildiğini gördü insanlar. SEKA 

özelleştirildi, hemen burnumuzun dibinde süt fabrikaları, yem fabrikaları özelleştirildi. 

Böylece toplumsal çıkarlar için hareket edilmesi gerektiğini gördü arkadaşlar. Daha bilinçli 

oldular. Türkiye‟de onları kucaklayacak bir siyasi yapı olsa yer alıp mücadele ederler. Bunu 

yapacak çok insan biliyorum.” 
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Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Yatağan direniĢine katılan iĢçilerle yapılan 

görüĢmelerde, iĢçiler de sendika Ģube baĢkanının görüĢlerine paralel olarak kendi özlük 

haklarıyla ilgili verdileri mücadeleyi siyasal mücadeleyle bir bütün olarak gördüklerini ifade 

etmiĢlerdir. DireniĢle ilgili olarak direniĢe katılan bir Yatağan iĢçisi:  

“Mesela emperyalizmin saldırısıdır, neoliberal saldırıdır, dediğimizde farklı 

anlaşılıyor. Fakat biz bunu daha kolay anlaşılması için tek hale getirdik; işimiz, aşımız ve 

geleceğimiz. Doğru da bu, özelleştirmenin sonucu budur. Biz sonucu önce gösterdik, yani 

bizim burada yapacağımız mücadele işimize, aşımıza, geleceğimize ve ülkemize sahip 

çıkmak.” ifadelerini kullanmıĢtır (ġahin Güngör, 2012: 138). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Biz yalnızca ücretlerimiz için değil; aynı zamanda ANAP iktidarına karşı da 

mücadele verdik. Yürüyüş sonrasında Zonguldak‟ta ayrı bir dönem başladı. Zonguldak‟a 

farklı bir gözle bakılmaya başlandı. Çünkü ANAP hükümetinin düşmesinde bizim 

yürüyüşümüzün çok büyük bir etkisi oldu. Güçlü bir sendika hükümeti değiştirebilir. 

Biliyorsunuz Polonya‟da Lech Walesa cumhurbaşkanı bile oldu. (…) Madenci eylemlerinin 

bunda ayrı bir etkisi oluyor. Çünkü maden sektöründe çalışan işçiler yerin yüzlerce metre 

altında çalışıyor. Gözü karadır madencilerin. Bu yüzden eylemlerde hiç geri adım atmaz, gözü 

kara bir şekilde ilerlerler.” 

 GMĠS Genel Sekreteri: 

“Eylemindeki en önemli siyasi talep, siyasi iktidarın maden ocaklarına, Zonguldak‟a ve 

maden işçisine yönelik olumsuz bakış açısının değişmesidir. Nitekim yürüyüş ANAP iktidarının 

seçimleri kaybetmesine yol açmıştır.” 

Dönemin GMĠS Genel BaĢkanı ġemsi Denizer de, GMĠS‟in yürüyüĢten bir yıl önce 

gerçekleĢtirilen 3. Olağan Genel Kurulu‟nda yaptığı konuĢmasında ekonomik ve sosyal 

hakların bir bütün olduğunu ve ücretin yanı sıra iĢçi sınıfının insanca yaĢama, çalıĢma, 

dinlenme, eğitim görme ve sağlıklı yaĢama hakkının birbirinden ayrı düĢünülemeyeceğini 

ifade ederek sendikaların vereceği siyasal mücadelenin önemini vurgulamıĢtır (Zonguldak 

Geçeği, 1991: 12). YürüyüĢten sonra yapılan bir söyleĢide de yürüyüĢteki amaçlarının 
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demokrasi ve iktidar mücadelesi olduğunu ve bunun için sürekli iktidar hedef aldıklarını dile 

getirmiĢtir (KarakaĢ, 1992: 146). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Sendikal hareketin bu ülkede yanlış giden her şeye karşı durmak gibi bir görevi 

olmalıdır. Sendikal hareketin güçlü olması demokrasinin güçlenmesi ve ülke içindeki 

savaşların sona ermesi demektir. Aynı şekilde sendikal hareketin dünyada güçlü olması 

dünyadaki çıkar çatışmalarının, sermayenin ve silahlanmayı teşvik edecek o savaşların sonu 

demektir. İşçiler olaya sadece günlük çıkarları açısından bakıyorlar. Oysa kendi çıkarları 

uzun vadede toplumun çıkarlarıdır. Bu kazanımları elde edebilmek için öncelikle hedefe 

toplumsal çıkarları koymak gerekiyor. (…) Demokrasi ve özgürlük gibi toplumsal taleplerimiz 

bu mücadelenin içinde hep yer aldı. Demokratik hak ve özgürlükler, demokrasinin güçlenmesi, 

baskı ve şiddetin son bulması anlamında özellikle Güneydoğu‟dan gelen arkadaşlarımız 

bunları sık sık konuştular.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı‟nın sendikaların aynı 

zamanda siyasal mücadele vermesi gerektiğine iliĢkin benzer görüĢleri kendisiyle yapılan 

röportajlarda da vurguladığı görülmektedir: 

“Tabii siyasetle sendikaların mutlaka ilişkisi olmalı, çünkü siyasetsiz sorunlarınızı 

çözemezsiniz. Ancak „Sendika başkanlığı mı, siyaset mi?‟ derseniz, hayır, sendika başkanı 

sendika başkanlığı yapmalı, ancak temsil ettiği toplumun menfaatleri için siyasetle belirli bir 

ilişki içinde olmalı derim. Siyaset mekanizmalarının içinde toplum anlamında, sınıf anlamında 

olmalıyız elbette” (Bulut, 2010: 234-235).  

 

2.3.2. Kitlelerin Politik Tutumunun DönüĢüme ĠliĢkin GörüĢler 

GörüĢülen sendikacıların tümüne göre: 

 Eylemler iĢçilerin politik tutumlarında önemli bir değiĢim yaratmıĢtır.  

 Bu değiĢim neoliberal politikaların uygulayıcı olan siyasi partilerden, eylemlere 

destek veren ve emek eksenli politika yürüttüklerini söyleyen siyasi partilere doğru 
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olmuĢtur. 

 Eylemler iktidardaki partilerin iĢçiler ve çeĢitli toplumsal kesimler açısından imaj 

kaybetmesine yol açmıĢtır. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Emek mücadelesi veren bir insanın görüşü emeği savunan siyasetin arkasında yer 

almaktır. Biz bunu dilimiz döndüğünce işçilere ifade etmeye çalıştık. Ama bunu yaparken 

kişilerin siyasi tercihleri üzerinde hiçbir baskı kurmadık. Zaten bu etik olmazdı. (….) Bize bu 

konuda kızanlar oldu. Ancak „bu hükümet bizim ekmeğimizi elimizden alıyor, kar eden 

işyerimizi satmak istiyor. O yüzden bu hükümete karşı da mücadele etmemiz gerekir‟ 

dediğimizde bize hak verdiler.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Arkadaşlarımıza dedik ki: bugün bu siyasi iktidar var ve biz eylemlerimizi siyasi 

iktidara karşı yapıyoruz. Bunu işledik biz arkadaşlara ve son seçimlerde gördük ki ben bu 

partidenim diyen insanlar başka siyasi parti ve görüşlere oy verdiler. Öncesinde siyasi iktidarı 

övenler artık övemiyorlar. Bunun etkisi sandığa gerçek anlamda yansıdı. Mevcut iktidar 

burada ancak üçüncü parti olabildi. Bu değişimin olması kaçınılmazdı. Bu durum işçiden 

eşine eşinden çocuğuna yansıdı.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Direniş sırasında işçilerin politik tercihleri farklılaştı. Bu durumu zaten geçmişteki oy 

oranları karşılaştırıldığında da görmek mümkündür. İşin ilginç yanı hep ANAP döneminde işe 

alınan işçiler (siyasal eğilimleri de o yöndeydi), bu sürece dâhil oldular.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri: 

“İşçiler sokağa indiği zaman siyasal tercihlerinde bir değişme oluyor. Çoğu sağ 

görüşlü insanlardı. Ancak direnişle birlikte sosyalist partilere gidemeseler de CHP'ye 

yöneldiler. Bunların arasında tek tük te olsa Sosyalist partilere oy verenler oldu. Sokak ve 
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mücadele değiştiriyor insanları. İnsanlarla sabahtan akşama konuşsan çok değişmez ama 

mücadele girince değişiyor.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“O dönemde Türkiye'de dengeler nasılsa işçinin siyasi yapısı o yöndeydi. O dönemde 

en büyük parti ANAP'tı. Fakat buradaki öncü rolü oynayan işçi arkadaşların rolü daha 

fazlaydı ve onlar bu süreci yönlendiriyorlardı. İşçide genel bir değişim gözlemleniyordu. 

İşçide kendine sahip çıkandan yana bir eğilim oluşmaya başladı.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde sendika yöneticilerinin görüĢlerine paralel olarak 

direniĢe katılan iĢçilerin de özelleĢtirmeden, taĢeronlaĢmadan ve ücretlerin gerilemesinden 

sorumlu olan tüm siyasi yapılara oy vermeyeceklerini vurguladıkları görülmektedir (Evrensel, 

29 Mart 2014). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Yürüyüşteki ANAP iktidarına karşı gelişen politik atmosfer katılan herkesi etkiledi. 

Bunu yürüyüş sonrası yapılan genel seçimlerde görmek mümkündür. Yürüyüşten önce 

Zonguldak‟ta birinci parti ANAP‟tı. Herkes ANAP‟ı destekliyordu. Yürüyüşten sonra bu eğilim 

değişti. Bu dönemden sonra Zonguldak‟ta DSP‟ye sempati arttı. ANAP‟tan DSP‟ye büyük bir 

kayma yaşandı. Yürüyüşten sonra yalnız Zonguldak‟ta değil, tüm Türkiye‟de ANAP büyük bir 

kan kaybına uğradı.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, GMĠS‟in Zonguldak Grevi ve YürüyüĢüyle 

ilgili çıkardığı GMĠS Özel Sayısında da, GMĠS Genel BaĢkanı‟nın ifadelerine paralel olarak 

ANAP iktidarına karĢı geliĢen siyasal tepkilerin eylemler boyunca ön plana çıktığı 

vurgulanmaktadır. Yayında özellikle hükümeti istifaya çağıran ve savaĢ karĢıtı sloganların 

atıldığı belirtilmektedir. Denizer‟in grev boyunca yaptığı konuĢmalarından verilen alıntılarda 

da barıĢ ve demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade ettiği görülmektedir (GMĠS, 199:9).  
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 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı 

“Eylem başladığında oraya gelen işçilerin %60-70‟i iktidara yakındı. Bu 

arkadaşlarımızda çok büyük bir değişim oldu. Sonrasında izlediğimiz kadarıyla bu oran 

%70‟lerden %30‟lara düştü. Bu değişimden en çok faydalananlar ise sol ve sosyalist yapılar 

oldu. Özellikle TKP, EMEP ve İşçi Partisi gibi sol örgütleri arkadaşlarımız sahiplenip 

desteklemeye başladılar.” 

 Tekgıda-ĠĢ Anakara ġube BaĢkanı: 

“Direniş sırasında işçiler, hükümeti destekleyenler de dâhil, hükümetin yanlarında 

olmadığını haklarını korumadığını ve kendileri için çözüm üretmediğini görmüş oldular.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, TEKEL iĢçileriyle gerçekleĢtirilen 

görüĢmelerde de iĢçilerin, Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanının gözlemlerine paralel olarak direniĢin 

politik tutumlarını değiĢtirdiğini ifade ettikleri görülmektedir. DireniĢe katılan iĢçilerin 

ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

“Bu süreç beni değiştirdi. Ben devletin özelleştirme planlarına biraz sıcak 

bakıyordum. Ama gördüm ki öyle değil. (…) Ben özürlüyüm. Özürlü olarak beni topluma 

kazandırdı güya. Ama beni işten atıyor. Neden atıyor? Maden atacaktın niye aldın?” 

(Türkmen, 2012: 94). 

“Bu tütün olaylarını var eden devlettir, hükümetlerdir. Yok eden de hükümetlerdir. 

Milyarlarca dolar değerinde yatırımlar yapılmıştı. Şimdi o yatırımların hepsi boş verilmiştir. 

Devlet özelleştirmeyle işsizler ordusunun oluşmasını amaçlıyor. Zenginlerin, bir de küresel 

zenginlerin daha çok zengin olmasını amaçlıyor. Artık ben ona inanıyorum. Önceden, bir ara 

inanmıyordum. Şimdi geldim buraya, gördüm” (Türkmen, 2012: 94). 

“Bizim düşüncelerimiz değişti burada. Bazı insanları televizyonlarda görüyorduk. İşte 

darp oluyor, eylem yapıyorlar. Polis müdahale ettiği zaman diyorduk ki: bunlar rahat 

durmuyor ama işte şimdi düşüneceğiz acaba o insanlar niçin eylem yapıyor? Bizim bütün 

düşüncelerimiz değişti yani” (Türkmen, 2012: 130). 
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“Bu süreç beni değiştirdi. Bu eylemden sonra, kazanırız kazanmayız diye demiyorum, 

yarın öbür gün eve gidersem çocuklarıma bunları anlatacağım. Halkların kardeşliğini, 

insanların nasıl anlaşabildiğini, hepsini anlatacağım. Ama ben kendi çabalarımla nerede 

ezilen bir halk, bir toplum olursa elimden geldiği kadar destekleyeceğim. Belki eskiden olsa 

duyarsız kalırdım. Ama şimdi duyarsız kalamam. Çünkü bunları biz hep burada günlük 

hayatımızda yaşadık” (Türkmen, 2012: 167-168).  

 

2.4. Sınıf Bilincine ĠliĢkin GörüĢler 

GörüĢmeler sonucunda, eylemlerin iĢçilerin sınıf bilincinin geliĢmesine yönelik etkisi 

değerlendirildiğinde tüm sendikacılar bu yöndeki gözlemlerinin olumlu olduğunu 

belirtmiĢlerdir. GörüĢülen sendikacıların tümüne göre: 

 Eylemler iĢçilerin sınıf bilincinin geliĢmesine önemli katkılar sağlamıĢtır. 

 Eylemlerin iĢçilerin sınıf bilinci üzerinde yarattığı etki hala devam etmektedir. 

 ĠĢçiler eylemlerden sonra sınıf dayanıĢmasına daha fazla önem vermeye 

baĢlamıĢlardır. 

 Eylemlerin iĢçi sınıfı üzerinde yarattığı etki açıklanırken “sınıf bilinci kavramı” 

sürekli vurgulanmıĢtır. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Arkadaşlarımızın çoğu özelleştirme sürecinde emekli edildiği için biz burada genç 

arkadaşlarımızla kaldık. Bu arkadaşlarımız sınıf bilincinin, işçiliğin, sendikanın, örgütlü 

olmanın ne demek olduğunu direniş sayesinde öğrendiler. Her şeyden önce direniş ve 

mücadele nasıl yapılır, nasıl dik durulur, herkes burada öğrendi. Biber gazı, plastik mermi, 

cop yemeyen, polisle çatışmaya girmeyen arkadaşımız kalmadı. Sınıf mücadelesi için her şeyi 

göze almaları gerektiğini hepsi kavradı. O yüzden bu mücadele sınıf bilincinin yerleşmesi 

açısından büyük bir deneyimdir.” 
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 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Arkadaşlarımız birlik olursak nelerin başarılabileceğini bu direnişle gördüler. 

Böylece sınıf bilincinin de farkına vardılar. İşçi sınıfının birlik ve beraberlik içinde birbirine 

kenetlenerek neler yapılabileceğini gördüler. Artık nerede bir sınıf mücadelesi varsa 

destekliyorlar, kendi mücadeleleri gibi görüyorlar. Bu çok önemli bir kazanım.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Yatağan işçisi çok önemli bir mücadele geleneğine sahip. Her yeni iş başı yapan işçi 

de bu mücadele geleneğinden gelen ağabeyleri kanalı ile sınıf bilincine daha çabuk ulaştılar. 

Bunu biz yaşadık ve gördük. Bu mücadele geleneği olduğu sürece bu devam edecektir. 

Yatağan işisi, Türkiye‟de sınıf bilincine sahip önemli bir işçi grubudur.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Sadece „sigortam devam etsin‟ diyen, sınıf bilinci olmayan insanlar proleterleşti. 

Sınıf olduklarını fark ettiler. Bu önceden öyle değildi. „Bizim çıkarlarımız, sorunlarımız ve 

çözümlerimiz ortak ve bunu birlikte başarabiliriz‟ fikri arkadaşlarımızın, eşlerinin ve 

çocuklarının kafasına kazındı. Sendika aidiyeti oluştu. Bu bence çok önemli bir başarı ve 

sonuçtur.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“Direniş sırasında sendikal mücadeleye ve sınıf bilincine bakışları daha keskinleşti. Ne 

derler demir dövülünce çelikleşir ya, işçilerde dayak, cop yiyince daha da sertleşti, 

keskinleşti.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri: 

“Eylemler sayesinde işçiler biraz daha kendine güvenmeye başlıyorlar. Mücadele 

yapıp sokağa çıktıkları zaman biraz akılları başlarına geliyor ve devleti tanımaya başlıyorlar. 

Mesela, bu mücadele başlamadan önce işçilere devlet ne diye sorsan, anamız babamız, 

derlerdi. Mücadele sürecinde devletin TOMA olduğunu, cop oluğunu, mahkeme olduğunu 

görüyor orada ve akılları başlarına geliyor birazda olsa. Onu da gözledik bu süreçte.”  
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Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde Tes-ĠĢ yöneticisi Tuğrul Bozoğlan‟ın da 

direniĢin sınıf bilincine yaptığı katkıya dikkat çektiği görülmektedir: 

“Daha sonra burada bu birikimler, Yatağan bir okuldu, ekoldü yani. Yatağan‟da 

çalışan işçiler tam deneyim kazanmıştı, işçilik hayatında da, sendikal hayatında da, her 

konuda Yatağan bir okuldu. Her türlü şey Yatağan‟daydı. Özelleştirmeye karşı verilen 

mücadelenin temel taşı da Yatağan‟daydı. Yatağan‟daki yetişen arkadaşlar bu mücadelede 

diğer konularda, toplu sözleşme mücadelesinde olsun, santralin kapanmasında olsun her türlü 

konuda; birer basit eylemde olsun, işçilerin birliğini beraberliğini sağlayan bu pratikteki 

uygulamalar özelleştirmede daha büyük güç kattı” (ġahin Güngör, 2012: 140). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Yürüyüş öncesinde sendikamız bu kadar aktif değildi. Yürüyüşten sonra sendikanın 

önemini yalnızca işçiler hatta yalnızca Zonguldak değil, bütün Türkiye kavradı. Yürüyüş 

işçilerin sınıf bilincine varmalarında çok etkili oldu. Artık sınıf mücadelesine çok daha fazla 

değer vermeye başladılar.” 

 GMĠS Genel Sekreteri: 

“1848 yılında başlayan kömür üretimi ile bölge insanının da mücadele tarihi 

başlamıştır. O dönemde 1,5 asrı bulan bu kültür, ortak hakların alınmasında yine ortak bir 

anlayışın gelişebilmesinden beslenmiştir. Grev ve yürüyüş zaten varolan mücadele kültürünü 

ve sınıf bilincini daha da geliştirmiştir.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, dönemin GMĠS Genel Eğitim Sekreteri Sabri 

Cebecik de kendisiyle yapılan bir söyleĢide yürüyüĢe baĢlamadan önce ilk olarak iĢçilere sınıf 

bilincini vermeye çalıĢtıklarını ve iĢçilerin bu bilinçle sorunların çözümünün sendikal 

mücadeleyle aĢılacağının farkına vardıklarını ifade etmektedir (KarakaĢ, 1992: 171). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Tekel direnişiyle birlikte her arkadaşımızda sınıf bilinci açısından çok büyük bir 

değişim oldu. Oradaki insanlara bakarsanız Türkü, Kürdü, Alevisi, Lazı, Çerkezi hepsi birlikte 

et tırnak olmuşlardı. Kardeş kardeşe koyun koyuna yatıyorlardı. Çadırın bir tarafında 
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erkekler bir tarafında kadınlar birlikte uyumuşlar. Süreç boyunca kimse kimseyi incitmemiş, 

kimse kimseye kötü bir şey söylememiştir. Türkiye‟de terörün tavan yaptığı bir dönemde, 

insanlar Türkü ve Kürdü hep birlikte kardeşçe halay çekip türküler söylüyordu. Ankara‟nın 

göbeğinde Türk-İş genel merkezinin önünde Kürtçe halaylar çekildi. Bu ancak bütün kimlikleri 

bir yana bırakarak sınıf olduğunun bilincine varmakla, sınıf kimliğinde buluşmakla mümkün 

olur. (…) Artık arkadaşlarımız „Türkiye‟nin neresinde bir emek mücadelesi varsa onları 

destekleyeceğiz‟ diyorlar. Ben özellikle gözlemliyorum. Arkadaşlarımız o eylemlere bir şekilde 

katkı sunuyorlar.” 

 Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube BaĢkanı: 

“Tekel direnişinin, 1980 sonrası direnişlerden en büyük farkı sınıf dayanışması ve 

bilincinin oluşmasıydı. Bu bilinç başta yoktu direniş sırasında oluştu. Hak arama 

mücadelesinde gelinebilecek en son noktaydı  ve yapılacak hiç bir eylem bundan daha ileri bir 

noktada olamazdı. Çünkü hak arayan işçiler ölmek var dönmek yok diyerek ailesini bırakıp 

gelmişti. Direnişten önce güçlü olmayan örgütlenme ve sınıf bilinci direniş boyunca oluştu.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanının, direniĢin sınıf 

bilincine yaptığı katkı konusunda kendisiyle yapılan bir röportajda da benzer görüĢleri 

vurguladığı görülmektedir: 

“Türkiye‟de etnisitenin ötesinde, inançların ötesinde emek mücadelesi ve sınıf 

dayanışmasının bizi ortaklaştırabilecek tek mücadele olduğunun görülmesinin önemli bir 

kazanım olduğunu düşünüyorum” (Bulut, 2010: 230). 

DireniĢe katılan iĢçilerle gerçekleĢtirilen görüĢmeler değerlendirildiğinde, iĢçilerin de 

direniĢin sınıf bilincine yaptığı katkı konusunda Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı‟yla benzer fikirleri 

paylaĢtığı görülmektedir. DireniĢe katılan TEKEL iĢçilerinin görüĢü Ģu Ģekildedir: 

“Biz bugüne kadar böyle bir eylem görmemiştik (…) Bu kadar uzun süreli ve bu kadar 

halkın yan yana hiç sorunsuz bir şekilde iki ayı geçirmeleri çok değişik bir şey. İşte demek ki 

emek kavgası buymuş. Emek olduğu zaman hiçbir halk, ırk, din ayrımı olmuyormuş. Yani dava 

ekmekse herkes bir oluyormuş. Tek dil yani” (Türkmen, 2012: 104). 
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“Burası çok güzel. Biz bir aile gibiyiz. Bir ailedeki gibi iç içeyiz. Aileden farkımız yok. 

Zaman zaman tabi her ailenin içinde bile tatsızlıklar çıkıyor ama bizde çıkmadı. Bir aile gibi 

yaşıyoruz işte. Herkesin davası bir olduğu için hepimiz kardeş gibiyiz. Herkesin elinden bir 

hakkı alındı. Yani o hakkını geri almak için buradadır. Onun için hepimiz kardeşiz. Sonuçta 

sınıfımız bir, işçiyiz, haksızlığa uğradık. Onun peşindeyiz. Onu almadan da geri dönmüyoruz” 

(Türkmen, 2014: 119). 

“Başbakanımız diyor ya açılım açılım, açılımı biz burada yaptık asıl; doğusuyla 

batısıyla, güneylisiyle kuzeylisiyle, Laz‟ıyla, Çerkez‟iyle, Kürt‟üyle, Türk‟üyle kaynaşıyoruz 

biz burada, aynı sahanları paylaşıyoruz. Aynı çadırlarda oturuyoruz sohbet ediyoruz” (Bilgin: 

2011: 90). 

“Açılım burada. Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla hepimiz buradayız. 

Tek kimlik tek flama: İşçi kimliğimiz ve TEKEL flamamızla buradayız. Dışarıdan destek 

vermeye gelen gruplar da buraya geldikten sonra bizleşebiliyor. Bu belki de Cumhuriyet 

tarihinin en seviyeli eylemi, iyi okunması lazım. Ekmek eksenli bir mücadele veriyoruz” 

(http://www.sendika.org/2009/12/direnisteki-tekel-iscileri-ile-roportaj-sendika-org/). 

 

2.5. Uluslararası DayanıĢmaya ĠliĢkin GörüĢler 

Sendikacılarla yapılan görüĢmelerde, sendikalarının bu eylemler sürecinde, uluslararası 

sendikal örgütlerden ve baĢka ülkelerdeki ulusal sendikalardan maddi ve manevi birçok destek 

gördüğü, bu desteğin, yazılı ve görsel medya aracılığıyla dile getirildiği belirtmiĢtir. 

Sendikacıların hepsi, bu uluslararası desteğin mücadeleye güç kattığını ve iĢçiler açısından 

moral sağladığını belirmektedir. Ayrıca bazı uluslararası sendikaların temsilcilerinin bu 

eylemlere katılım düzeyinde destek sunmaları ve eylem süreçlerini uluslararası medyaya 

taĢımalarının, kazanımlar açısından son derece etkili olduğunu belirtmektedirler. 

Sendikacılarla görüĢmelerden elde edilen bilgilere göre ilgili uluslararası sendikal örgütler ve 

yabancı ulusal sendikalar;  

 Maddi olarak birçok yardımda bulunmuĢ, 

 Eylemlere dayanıĢma mektupları sunmuĢ,  

http://www.sendika.org/2009/12/direnisteki-tekel-iscileri-ile-roportaj-sendika-org/
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 ÇeĢitli konferans ve toplantılarda bu eylemlere desteklerini belirtmiĢ, 

 Temsilciler düzeyinde bu eylemlere katılım sağlamıĢlardır. 

Sendikacıların uluslararası dayanıĢmaya iliĢkin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-iĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“ Meksikalı işçiler dâhil tüm ulusal ve uluslararası sendikalardan büyük bir destek 

gördük. Meksikalı işçiler bize selam yolladılar. İspanya ve Polonya‟daki sendikalardan destek 

mesajları aldık. Bizim uluslararası ICEM sendikamız vardır, onun yetkilileri geldiler ve hatta 

genel kurulumuza da katıldılar. Diğer uluslararası sendikalar ise sözlü ve yazılı olarak 

desteklerini sundular.” 

 Tes-iĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“ Direnişe en büyük destek Meksika‟dan geldi. Yine ILO‟dan büyük bir destek gördük. 

Hatta Türkiye‟nin ILO temsilcisi eylem sürecinden sonra, bu yaz bir eylemimize katıldı. 

Bununla birlikte Türk-iş başkanı tarafından ICEM‟in genel kurulunda Yatağan özelleştirme 

sürecinde yürütülen bu mücadele anlatıldı. Sonrasında Almanya‟dan, burada çalışan 

işçilerden destekler mesajları geldi. Bu işçiler ayrıca maddi olarak da desteklerini sundular.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Yatağan Direnişine Meksika‟da, Brezilya‟da ve Tunus‟taki işçi memur 

sendikalarından destek geldi. Onların bu desteğini unutamayız. Bu dönem dönem kendi 

kendine dönem dönem de şubelerimizin gayretiyle gelişti. Bunda Türkiye‟de ve dünyada 

basına çıkan haberlerimizin etkisi oldu. Ben bu anlamda bütün dünyadan gelen bu emekçi 

dayanışması için ayrıca teşekkür ediyorum.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde de direniĢe en önemli uluslararası desteğin 

Meksika Enerji ĠĢçileri Sendikasından geldiği görülmektedir. Sendikanın destek mesajı Ģu 

Ģekildedir: 
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“Meksika Yeni İşçi Merkezi, Yatağan Termik Santrali‟nin özelleştirilmesine direnen 

Türk işçilerin mücadelesini destekliyor. Sizinleyiz! Enerjinin özelleştirilmesi, halklarımızın 

egemenliğine suikasttır, işçilerin haklarına darbedir ve hane tüketicileri için enerji fiyatlarının 

kaçınılmaz artışına neden olur. Bu özelleştirmeler, her zaman büyük uluslararası şirketler ve 

halkın varlıklarına yönelik hırsızlıktan pay kapan neoliberal aracıların çıkarınadır. Değerli 

mücadele arkadaşlarımız! Meksika Enerji Sendikası‟nda ve Meksika Yeni İşçi Merkezi‟nde 

örgütlü olan 16599 işçinin mücadele ruhu taşıyan selamını size iletmek istiyoruz” 

(http://www.sendika.org/2014/09/16599-meksikali-isci-yataganin-yaninda/). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Şimdi adını burada tam olarak sayamayacağım birçok uluslararası sendika bize 

desteklerini sundular. Bu sendikaların destekleri bizim için oldukça önemliydi. Onların 

sayesinde mücadelemizi tüm dünya duyma imkânı bulmuştu.” 

 GMĠS Genel Sekreteri:  

“Grev ve yürüyüş dünya çapında destek görmüştür. Uluslararası sendikalar ile 

yabancı sendikalar eyleme destek vermişler, bizzat Zonguldak‟a gelerek bu desteklerini fiilen 

açıklamışlardır.” 

 GMĠS Genel Mali Sekreteri: 

“Uluslararası sendikalar grev ve yürüyüşe büyük destek vermişlerdir. Madencilik, 

enerji, kimya, tekstil vb. çok sayıda sendika hem yardımda bulunmuş, hem de eylemlere 

katılarak destek vermiştir.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, GMĠS‟in 30 Kasım 1990 tarihli yayınında 

uluslararası desteğe iliĢkin olarak “örgütlerden gelen mesajlarda maden iĢçilerine destek 

kampanyası açacaklarını ve Türk hükümetinin grev kırma giriĢimlerine karĢı kömür ithalini 

engelleme kararı aldıkları” belirtilmiĢtir. 

 

 

 

http://www.sendika.org/2014/09/16599-meksikali-isci-yataganin-yaninda/
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 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı:  

“Başta bizim uluslararası örgütümüz Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restaurant, 

Catering, Tütün ve İlgili İşkolları Sendika Federasyonu olmak üzere yaklaşık 128 yabancı 

sendika ve uluslararası alanda mücadele eden sendikalardan bize destek mesajları geldi. Bu 

manevi desteklerle birlikte çeşitli maddi desteklerde yapılmıştır. Euro ve dolar bazında 

düşününce, sanıyorum toplamda 210 bin lira destek sağlanmıştır. O dönem bu para kapatılma 

gerekçesi teşkil edebileceğinden biz o süreç içerisinde ne yazık ki bu paraya dokunamadık. 

Sonrasında devlet bu parayı bloke ederek el koydu. Sürecin sonunda biz yaklaşık 3 yıl sonra 

bu parayı açtığımız dava sonucunda faiziyle geri alabildik (…) Uluslararası örgütler hem 

maddi hem de manevi anlamda destekleriyle arkamızda olduklarını hissettirdiler. Bizde onlara 

bulundukları ülkelerdeki Türkiye konsolosluklarına çağrı yaparak, onlar üzerinde baskı 

oluşturmalarının yeterli olacağını belirttik ve müthiş bir destek geldi.” 

 Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube BaĢkanı: 

“Dünyanın her tarafından direnişe destek geldi. Bizim bağlı olduğumuz Avrupa ve 

Dünya Gıda Sendikalar Birliği'nin direnişimizi sahiplenmesi ve yaptıkları basın 

açıklamalarıyla destek verenler daha da arttı. Uluslararası sendikalar ve üye olduğumuz 

birlikler hükümeti, işvereni kınama ve  basın açıklamalarıyla yanımızda yer aldılar.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, özellikle Almanya‟da bulunan iĢçi 

federasyonlarından Tekel DireniĢine önemli bir destek geldiği görülmektedir. Almanya 

Göçmen ĠĢçiler Federasyonu (AGĠF), ĠĢçilerin Birliği Halkların KardeĢliği (BĠR-KAR), 

Avrupa Demokratik Halklar Federasyonu (ADHF), Almanya Türkiyeli ĠĢçiler Federasyonu 

(ATĠF) ortak bir açıklama yaparak TEKEL iĢçilerinin yanında olduklarını belirtmiĢlerdir. 

DireniĢe verilen destek mesajı Ģu Ģekildedir: 

“Türkiye tarihinde eşine ender rastlanan direnişinizle, emekçilerin sermaye düzenine 

karşı yürüyeceği yolu gösteriyorsunuz. Kar, kış, zulüm, biber gazı, polis copu, devletin ve 

sendikanın baskısına aldırmadan, bir buçuk aydır kararlıca sürdürdüğünüz onurlu direnişinizi 

ve iradenizi selamlıyoruz. (…) Sizlerin onurlu, baş eğmez, kararlı ve meşru direnişinizin 

yankısı Türkiye sınırlarını aştı, dünyanın dört bir yanında, işçi ve emekçilerin yüreği sizlerle 
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atıyor. Dayanışmanın her geçen gün büyümesini, direnişinizi yakınan ve ilgi ile izliyoruz. 

Talepleriniz son derece insani, meşru ve doğal taleplerdir. Meşru direnişinizi ve taleplerinizi 

destekliyoruz. Binlerce kilometre uzakta olsak, sınırlar da olsa aramızda yüreğimiz sizlerle 

atıyor. Direnişiniz bizlere ve emekçilere umut veriyor” 

(http://www.tekgida.org.tr/Oku/1073/TEKEL,%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0LER%C

4%B0NE,AVRUPA). 

 

2.6. Kullanılan Yöntemlere ĠliĢkin GörüĢler: 

Yapılan görüĢmelerde sonucunda sendikaların, sendikal mücadeleyi toplumsal bir 

mücadele haline getirme amacıyla kullandıkları mücadele yöntemleri değerlendirildiğinde iki 

alt tema ortaya çıkmıĢtır. Bu temalar mahalle çalıĢmalarına yönelik görüĢler ve kampanyalara 

iliĢkin görüĢlerden oluĢmaktadır. Sendikaların kullandıkları bu yöntemler dünyadaki 

toplumsal hareket sendikacılığı örneklerinin kullandıkları mücadele yöntemleriyle de 

paralellik göstermektedir. 

 

2.6.1. Mahalle ÇalıĢmalarına ĠliĢkin GörüĢler 

GörüĢülen sendikacılardan Yatağan direniĢi örgütleyen sendikalar olan Maden-ĠĢ ve 

Tes-ĠĢ‟in yöneticiler etkin bir mahalle çalıĢması yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. Ancak Tekel 

DireniĢinin Yatağan‟da olduğu gibi belirli bir yerellikle sınırlı kalmaması ve Türkiye‟nin 

birçok ilinde çalıĢan TEKEL iĢçilerini doğrudan ilgilendirmesi dolayısıyla, mahalle 

çalıĢmaları Tekgıda-ĠĢ sendikasının mücadele araçları içinde yer almamıĢtır. Bu nedenle 

Tekgıda-ĠĢ ile yapılan görüĢmede mahalle örgütlenmelerine yönelik görüĢlere rastlanmamıĢtır. 

GMĠS ile yapılan görüĢmede ise kentte yaĢayanların büyük bir çoğunluğunun madenlerde 

çalıĢması ve bu nedenle iĢçilerin aileleriyle birlikte harekete geçmesinin tüm Zonguldak 

halkını harekete geçirdiği vurgulanarak mahalle çalıĢmalarına yönelik görüĢlere yer 

verilmemiĢtir. Maden-ĠĢ ve Tes-ĠĢ yöneticileri ise bu alt temaya iliĢkin benzer görüĢler 

bildirmiĢlerdir. GörüĢülen Maden-ĠĢ ve Tes-ĠĢ yöneticilerine göre: 

 

http://www.tekgida.org.tr/Oku/1073/TEKEL,%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0LER%C4%B0NE,AVRUPA
http://www.tekgida.org.tr/Oku/1073/TEKEL,%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0LER%C4%B0NE,AVRUPA
http://www.tekgida.org.tr/Oku/1073/TEKEL,%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0LER%C4%B0NE,AVRUPA
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 Yerel halkı örgütleme konusundaki baĢarı mahalle çalıĢmalarıyla sağlanmıĢtır. 

 ÖzelleĢtirmenin sadece iĢçileri değil tüm yöre halkını da maddi anlamda olumsuz 

etkileyeceğinin vurgusu, yerel halkın harekete geçmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Biz yöre halkına şunları söyledik: „Burası Yatağan, iki tane gelir kaynağı olan bir 

yer. Birisi santral, diğer maden… Burada çalışan işçiler kazandığı geliri burada harcıyor. Bu 

iş yerleri burada kalırsa esnaf, köylü, çiftçi de kazanır. Özelleştirmeye hep beraber karşı 

çıkalım. Özelleştirmeye karşı ne kadar güçlü olursak o kadar başarı elde ederiz‟ dedik.  

Ekonomik gelirin bu seviyede kalmasının yöre halkına faydası olacağını anlattık. Bu şekilde 

propaganda yürüttük. Bunları mahalle mahalle, köy köy gezerek anlattık. Köylerde, 

sokaklarda, pazarlarda bildiriler dağıttık. Bu sayede Yatağan, Milas ve Muğla halkından 

eylem ve etkinliklerimizde büyük destek gördük.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Bu süreç başlamadan önce köyleri, mahalleleri, kahveleri, pazarları dolaştık. 

Santralin bir gün çalışmasının işçi giderlerini karşıladığını, bir gün işçiye, yirmi dokuz gün 

devlete çalıştığını anlattık. Yine madenlerin de üç gün işçiye, yirmi yedi gün devlete çalıştığını 

anlattık. Her yerde bildiriler dağıttık, her yere can damarının kesildiğini gösteren afişlerimizi 

astık. Bizim burada vatandaşla iç içe olmamız mücadelemizin kenetlenmesini ve toplumsal bir 

mücadeleye dönüşmesini sağladı.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Direniş boyunca, yapacağımız eylem ve etkinliklerle ilgili bildiriler hazırladık. Bu 

bildiriler bütün köylerde, Pazar yerlerinde dağıttık. Bunu sürekli yaptıkça halkla işçi sınıfı 

arasında bir yakınlaşma ve zaman zaman da bir bütünleşme oldu. (…) Sürekli disiplinli, 

örgütlü, tutarlı ve canlı bir şekilde hareket edince halk o samimiyetimizi gördü ve kucakladı. 

En azından ben böyle düşünüyorum.” 



 

238 
 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“Köy köy dolaştık ve Türk sigarasının üzerinde oynanan oyunlar diye bir kitap 

bastırdık ve köylerde onu dağıttık. Biliyorsunuz Türkiye'de sigara üzerine çok büyük oyunlar 

oynandı ve hala oynanmakta. O dönemde tütün üzerinde oynanan bu oyunları küçük el 

kitapçıları yaparak çeşitli afişlere, Yatağan kaybederse köylülerin kaybedeceğini anlatan 

yazılar yazdık bunları köy kahvelerinde broşürler dağıttık, toplantılar yaptık. Köy komiteleri 

oluşturmuştuk. Onlarında bize katkısı oldukça fazla oldu. 1999 yılında Yatağan Direnişinde 

24-25 bin insan yürümüştü. Yani Yatağan'ın kaybedeceğini anlatmıştık. O zaman hava kirliliği 

de vardı. Bu kirliliğin daha da artacağını, kapitalizmin, sermayenin kardan başka bir şey 

düşünmeyeceğini ve insanların burada kötü şartlarda yaşayacağını, Yatağan'ın bir kör 

dumana maruz kalacağını anlatmaya çalıştık. Özelleştirmenin yalnızca kar olduğunu ve 

Yatağan halkına bir şey kazandırmayacağını anlatmaya çalışmıştık. Köylü kardeşlerimize 

bunları anlatarak, kısacası halkla bütünleşen bir eyleme dönüştürmeye çalışmıştık. Bu 

anlamda başarıya da ulaşmıştık.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tes-ĠĢ Yatağan ġube Sekreteri Mustafa 

Koçak‟ın da yöre halkını mücadeleye katmak için yaptıkları çalıĢmaların önemini Ģu Ģekilde 

anlatmaktadır: 

“Hiç bir dönem de olmadığı kadar işçi arkadaşlarımız özelleştirmeye karşı görev aldı. 

Kemerköy ve Yeniköy işçileri Milas‟ta gruplar halinde mücadelemizi anlattılar. Köy kahveleri, 

sendikalar, meslek odaları tamamen gezildi. Çağrılar yaptık, imza stantları açtık, AKP‟ye 

yürüdük. Milas‟ta geçekleştirdiğimiz mitinge binlerce kişi katıldı. Yan yana gelemez diyen 

siyasi partilerin bayrakları yan yana geldi. Köylülerimiz gençlerimiz bizleri yalnız 

bırakmadılar” (Evrensel, 23 Ocak 2014). 

 

2.6.2. Kampanyalara ĠliĢkin GörüĢler 

GörüĢülen tüm sendikacılara göre eylemlerin baĢarısında önceden gerçekleĢtirilen 

kampanyaların önemli bir etkisi olmuĢtur. Bu kampanyalar konusunda tüm sendikacılar 

kitlesel eylemlere ve kamuoyunun dikkatini çekebilecek farklı eylem biçimlerine 
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baĢvurduklarını ifade etmiĢlerdir. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Arkadaşlarımız dediler ki: „Şimdi hükümet dağa çıkanın halinden anlıyor. Biz de 

dağa çıkalım, sesimizi duyuralım.‟ Bizde bu talebi değerlendirdik ve Sodra Dağı‟na çıktık. 

Sesimizi oradan duyuralım dedik. Oraya hem Milas‟tan hem de Yatağan‟dan çok büyük bir 

kitle geldi. Baktık yine sesimizi duyuramıyoruz elli bin kişinin yaşadığı Milas‟ta otuz bin kişilik 

eylem yaptık. Zonguldak, Balıkesir ve Bursa‟dan birçok insan eyleme destek olmaya geldi. Biz 

herkese derdimizi anlatarak ve herkese kucak açarak başardık bunu. İşçilerin sendikalarına 

olan güvenleri ve inançlarıyla oldu bunlar.” 

 Tes-ĠĢ ġube BaĢkanı: 

“İhalenin yapılacağı gün çoluk çocuk hep beraber Yeniköy‟e gittik. Milas‟ın 

köylerinde kadınların giydiği üçetekler vardır. Üçetekli üç tane kadın bulduk. Muhtardan rica 

ettik, üç tane de eşek bulduk. Tütünleri taşıdıkları belinleri bulduk. Onların içine kömür 

doldurduk. Kadınlara birer dosya verdik. „Çocuklarımız işsiz kalacakmış. Biz bu ihaleyi 

bedelsiz taşımaya geldik‟ diye teklif vermeye gönderdik. Bu durum kamuoyunun dikkatini 

çekti. O saatten sonra kanallar canlı yayında bize yer verdi. (…) 65 gün Ankara‟da kaldık. 

Sürekli Kurtuluş Parkı‟ndaydık ve sürekli eylemlilik içerisindeydik. Gruplar halinde 

Ankara‟daki üniversitelere gittik. Neredeyse tüm üniversiteleri gezdik ve orada 

özelleştirmelere karşı bir nevi dersler verdik.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Yatağan ve Muğla‟da asıl olan işçilerdi, bizdik. Bizim derli toplu, örgütlü ve inanarak 

bir şeyler yaptığımızı gören insanlar heyecanlandılar ve bizi desteklediler. Biz sabırla 

eylemler yapa yapa, doğru yapıyor inancı oluştu. Mesela son yapılan eylemlerde her şey 

meşru hale gelmişti.  Yollar kapatılıyor, eylemler yapılıyor, polisle karşı karşıya geliniyor. En 

son 2013-2015 yılları arasında arkadaşların yürüttüğü eylemler de böyleydi. Özelleştirme 

karşıtı iki miting ve iki 1 Mayıs çok kitlesel kutlanmıştır. 15 binin üzerinde insan katılmıştır ki, 
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Yatağan‟ın nüfusu zaten 15 bindir. Hatta o zaman ulusal gazete ve kanallar bunu haber 

yaptılar. Ankara‟da 1 Mayıslara katılıyorum, o kadar sayıya ulaşmıyor bazen.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, direniĢe katılan bir maden iĢçisi verdikleri 

mücadeleyi Ģu Ģekilde ifade ettiği görülmektedir: 

“Açıktan hiçbir kesim işçilerin mücadelesine haksız diyemiyor. Halkla yüz yüze 

geldiğimiz her yerde enerjide özelleştirmenin dışa bağımlılık anlamına geldiğini, 

özelleştirmenin çevresel sorunlara yol açacağını, halkın çıkarlarına karşılık sermaye 

partilerinin neler planladığını anlatıyoruz” (Evrensel, 6 Ocak 2014). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Yürüyüşten önce her gün iş çıkışı Zonguldak‟ta buluşurduk. Gazipaşa Caddesinde iki 

tur atıp sendikamızın önüne gelirdik. Genel başkanımız bize konuşma yapardı. Ancak ondan 

sonra evlerimize giderdik. Bu kırk, kırk beş gün sürdü. Zonguldak‟ta her gün sloganlarla 

yürüdük. Bu sayede yalnızca Zonguldak değil, tüm Türkiye hatta dünya sesimizi duyurmayı 

başardık. Böylece sesimizi duyan herkes bize destek vermek için Zonguldak‟a geldi. En 

sonunda yürüyüş kararı alınmasıyla birlikte analarımız, babalarımız ve çocuklarımızla birlikte 

bize destek olanları arkamıza alarak yürüyüşe başladık. Zonguldak‟ın nüfusu o zaman yüz bin 

kişiydi. Üç yüz bin kişi başka illerden gelerek toparlandı.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde özellikle 17 Kasım 1990 tarihinde 

gerçekleĢtirilen Zonguldak Kurultayı‟nın, mücadelenin toplumsallaĢması açısından önemli bir 

rol oynağı belirtilmektedir. Kitle örgütlerinin ve tüm Zonguldak halkının davet edildiği 

kurultayda yürüyüĢün kentle bütünleĢmesi açısından önemli bir rol oynamıĢtır. Kurultay 

boyunca konuĢmalar dıĢarıdan dinletilmiĢ ve tüm Zonguldaklılar Kurultaya büyük bir ilgi 

göstermiĢlerdir (GMĠS, 1991: 4). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Fabrikalarda özelleştirme kararının çıkmasıyla birlikte sürekli bir eylemlilik hali 

meydana getirdik. Sürekli planlı eylemler düzenliyorduk ve Türkiye‟nin her tarafında bizim 

kontrolümüzde eylemler gerçekleşiyordu. Bu eylemlilik hali işçilerde korkulardan sıyrılmış, 
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daha bilinçli ve dayanıklı bir mücadele bilincinin gelişmesine neden oldu. Zaman zaman 

yollar kesilip trafiğe kapatıldı. Dolayısıyla işçiler bu mücadeleler içinde piştiler. Tekel 

eyleminin kararlılığında bunun çok önemli etkisi var. (…) Biz eylemler boyunca insanların 

duygularına hitap etmeye çalıştık. Doğru hareketleri yaptık ve doğru sözleri söyledik. Bu ikisi 

kararlı mücadele ile birleşince kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardık.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde direniĢe katılan TEKEL iĢçisi, gerçekleĢtirdikleri 

eylemlerle ilgili Ģunları ifade etmektedir: 

“İşyerine kapanma eylemi kırk gün sürdü. Ondan sonra ara eylemlerimiz oldu. Mesela 

tren istasyonuna gittik. Ondan sonra başbakanın geleceği bir gün gene işyerinde eylemde, 

önlüklerini çıkardılar, normal vatandaş gibi karşıya geçtiler. Başbakanın geleceği saat belli 

zaten. Herkes belediye önlüklerini giyip, yola indi belediye işçisiymiş gibi. Otobüs yaklaşınca 

herkes önlüklerini çıkarıp otobüsün önüne uzandı, yolu kapattılar (Bulut, 2010: 101-102). 

 

2.7. Örgütsel Yapı ve ĠĢleyiĢe ĠliĢkin GörüĢler 

Örgütsel yapı ve iĢleyiĢi iliĢkin görüĢlere yönelik olarak sendikacıların verdiği cevaplar 

doğrultusunda üç alt tema ortaya çıkmıĢtır. Bu temalar “tabanın karar alma mekanizmalarına 

iliĢkin görüĢler”, “taban komiteleri ve temsilcilerine iliĢkin görüĢler” ve “bürokratik 

sendikacılığa iliĢkin görüĢler”den oluĢmaktadır. KonuĢmacıların tümü bu üç temaya vurgu 

yapmıĢtır. Her üç tema da toplumsal hareket sendikacılığının örgütsel iĢleyiĢiyle paralellik 

göstermektedir. Nitekim toplumsal hareket sendikacılığında bürokratik sendikacılığa karĢı 

üyelerin yönetime aktif bir biçimde katılımı sağlanmakta ve bu katılım taban komiteleri 

aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir. 

  

2.7.1. Tabanın Karar Alma Mekanizmalarına Katılımına ĠliĢkin GörüĢler  

Sendikacılarla yapılan tüm görüĢmelerde eylemlerin baĢlatılmasında ve eylemler 

süresince üyelerin karar alma mekanizmalarına aktif bir biçimde katılımlarının sağlandığını ve 

tabanın görüĢlerine baĢvurmadan hiçbir kararın alınmadığını sürekli vurgulanmıĢtır. 

GörüĢülen sendikacıların tümüne göre;  
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 Tabandaki iĢçiler eylemler boyunca karar alma mekanizmalarına aktif bir biçimde 

katılmıĢtır. 

 Eylemler boyunca tüm karalar tabanın sürece dâhil edilmesiyle alınmıĢtır. 

 Tabanın taleplerinin sürece dâhil edilmesi hareketlerin baĢarıya ulaĢmasında önemli 

bir rol oynamıĢtır.  

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Direniş boyunca işçilerden gelen önerilerin çoğu değerlendirilmiş ve uygulanmıştır. 

Eylemler boyunca tabandan gelen önerilere hep açık olmuşuzdur. Değerlendirmelerimizde 

tabandaki işçi bize „şunu yap‟ diyor, biz onu yapıyoruz. Hiçbir şeye „olmaz‟ demedik. Doğru 

ya da yanlış, alınan her kararı uygulamaya çalıştık.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

 “Biz tabanın sesine kulak verdiğimiz için bugünlere gelebildik. Yukarıdan bir kara 

alındığında işçinin genellikle bundan haberi olmuyor. Ancak işçinin aldığı kararı 

uygularsanız o zaman herkesin bilgisi olur ve otokontrolü de sağlamış olursunuz. Böyle bir 

durumda arkadaşları eyleme giderken kimse „ben gitmem‟ diyemiyor. Otokontrolün yanında 

psikolojik bir baskı da hissediyor. Bu da eylemlerin taban tarafından sahiplenilmesinde ve 

başarıya ulaşmasında çok etkili oluyor.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

 “Alınan bütün kararlara biz bütün işçileri dâhil ettik. Ben ne biliyorsam tabandaki 

işçiler de aynı şeyi biliyordu. Bütün mücadele ve eylemliliklerimizde işçi arkadaşlarımıza 

karşı hep şeffaf olduk. Gerek Tes-İş, gerek Maden-İş örgütlü bir şekilde yürüttüğü bu 

mücadelenin her aşamasına işçiyi dâhil etmiştir. Bundan dolayı bu mücadele yürümüş ve bu 

noktaya taşınmıştır.” 
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 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

 “Direniş boyunca alınan tüm kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Biz hiçbir kararı 

kafamıza göre almadık. Tabanın talepleri neyse onları kabul ediyorduk. Biz bu durumu 

içselleştirmiştik ve bir taktik anlamında yapmıyorduk. Yaşadığımız koşullar bizi ona inandırdı 

zaten. Pratikten çıkan bir şey.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi eski BaĢkanı Erol 

Soğancı‟nın da taban demokrasisinin önemini vurguladığı görülmektedir: 

“Muğla‟daki termik santrallerde yürütülen mücadeleyi özgün kılan şube olarak bir 

sendikal taban örgütlenmesini, işçilerin sürecin bilfiil örgütleyicisi, karar alıcısı ve yürütücüsü 

olmalarını sağlayan işyeri meclisleri gibi yapılanmalarla sağlamamız olmuştur. Direniş 

boyunca hareket bilinçli ve örgütlü şekilde yol aldığı gibi, iradeli, kararlı bir önderlik eksiği 

de çekmemiştir. İşçilerin karar mekanizmalarına alınmaları hem onların bilincinde büyük 

gelişmelere imkân vermiş, hem de mücadelenin daha istekli ve katılımcı olmasını sağlamıştır” 

(Soğancı, 2012: 157). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Tabandan gelen talepleri dikkate almadan yürüyemezsiniz. Tüm işçiler alınan kararı 

sahiplenecekler ki eyleminiz başarıya ulaşabilsin. Bunun yolu da kararları kendilerinin 

aldıklarını hissedebilmeleri. Zonguldak Grevi ve Yürüyüşünde de böyle oldu. Genel 

Başkanımız „Ankara‟ya yürüyoruz, bizimle misiniz?‟ dediğinde her işçi bu kararı destekledi ve 

yürüyüş tüm işçilerin onayı alınarak başlatıldı. Yürüyüş sırasında da işçilerden gelen sese hep 

kulak verildi.” 

 Ancak ikincil kaynaklar değerlendirildiğinde, GMĠS Genel BaĢkanının ifadelerinin 

aksine Denizer, kendisiyle yapılan bir söyleĢide yürüyüĢün baĢlatılmasında ve yürüyüĢ 

boyunca tabanın ve diğer sendika yöneticilerinin önerilerini dikkate almadan süreci tamamen 

kendi kararlarıyla yönettiğini açıkça ifade etmektedir. Denizer‟in söyleĢide dile getirdikleri Ģu 

Ģekildedir: 
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 “Bütün kararları kişi olarak verdim, yürüyüş boyunca. (…) Yürüyüşe başlarken 

arkadaşlara „Bütün kararları ben vereceğim, bir tek ben konuşacağım, benim söylediklerimin 

yorumu kesinlikle yapılmayacak‟ dedim. Komutan tek olmak zorundaydı. Bana inanıp 

inanmadıklarını, güvenip güvenmediklerini sordum. İnandıklarını, güvendiklerini söylediler. 

Öyleyse benim her dediğimi yapacaklardı. Bütün sorumluluk bendeydi.” (KarakaĢ, 1992: 153). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Direniş boyunca tüm işçilerimiz kara alma mekanizması içinde yer aldı. Direniş, 

otoriteyle değil, demokratik bir anlayışla yönetildi. Her kademeden arkadaşımızdan raporlar 

alarak, durumları hakkında bilgi sahibi olarak süreci yönlendirdik. Katılım mekanizmalarının 

etkin bir şekilde işletilmesi kararların daha sağlıklı verilmesinde oldukça etkili oldu.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı‟nın kendisiyle 

gerçekleĢtirilen bir röportajda da eylemler boyunca sürecin, tabanın talepleri doğrultusunda 

yönlendirildiğini vurguladığı görülmektedir.  

“Safhaların hepsini çok bilinçli geçtik biz zaten. Dışarıdan göründüğü gibi değil, 

mesela burada insanlar hep farklı bakıyorlar, ama biz birbirimizle konuşmadan, 

organlarımızla konuşmadan hiç karar vermedik, yani spontane hiçbir karar vermedik. Başka 

genel başkanlar, genel merkez yöneticileri gibi yapmadık. Yani oturduk, dinledik, sakin 

sakin… Tam bir şeye karar vereceğim zaman, aslında toplantı şunun içindi; öyle bir şey oldu 

ki, geldik, tam tersi kararlar çıktı oradan. Çünkü iptal etti insanlar.” (Bulut, 2010: 24).  

 

 2.7.2. Taban Komiteleri ve Temsilcilere ĠliĢkin GörüĢler 

 Sendikacılarla yapılan görüĢmelerde tüm eylemlerde karar alma süreçleri tabana dayalı 

komiteler veya temsilciler aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Taban komitelerinin veya 

temsilcilerin etkin bir Ģekilde iĢlemesinin önemine vurgu yapılmıĢtır. GörüĢülen tüm 

sendikacılara göre; 

 Komitelerden gelen taleplerin çoğu eylemler boyunca uygulanmıĢtır. 

 Komitelerin etkinliği eylemlerin gerçekleĢtirilmesine önemli bir katkı sağlamıĢtır. 
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 Komiteler demokratik iĢleyiĢ açısından önemli bir iĢlevi yerine getirmiĢlerdir. 

Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

  “Direnişi başlatmadan önce ilk olarak komiteler kurduk ve bunları hızlı bir şekilde 

faaliyete geçirdik. Oluşturduğumuz komitelerde özelleştirmelere karşı neler yapabileceğimiz 

konusunda çalışmalar yaptık. Sonrasında komitelerin aldıkları bu kararları direniş boyunca 

özverili bir şekilde uyguladık.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

 “Direniş sırasında tüm kararlarımızı işyeri komitelerimiz aracılığıyla aldık. Bunu da 

şu şekilde sağladık: Onar kişilik komiteler kurup bu komitelerin başına temsilciler atadık. Her 

komiteye görevler vererek alanları ile ilgili bilgi toplamalarını istedik. Onlarda görüşüp 

topladıkları bilgileri dosyalar halinde bize sundular. Sistem bu şekilde işledi. Direniş bunları 

yaparak büyüdü ve şekillendi.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

 “Almış olduğumuz bütün kararları komiteler aracılığıyla işçilerle tartışarak uyguladık. 

Ankara eylemlerinden mitinglere, ani gelişen eylemlere, hatta yapılacak basın açıklamalarına 

kadar süreci bu komiteler aracılığıyla işi arkadaşlarımızla ortaklaşa kararlar alarak 

yürüttük.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

 “Direniş boyunca tüm kararlar işyeri komitelerinde alınıyor ve uygulanıyordu. Her 

siyasi görüşten, unvandan ve bölgeden insanların bu komitelerde yer almasına özen 

gösteriyorduk. Bu komiteler herkese açıktı. Sabote etmek isteyenler, arkadaşlarımız tarafından 

engelleniyordu. Böyle olunca bu karar herkesin kararı oluyordu. Aldığımız kararları iş giriş 

çıkışlarında işçilere anlatıyorduk. Kararlar işçilerle oylanıyordu ve tüm kararlar oy birliğiyle 

alınıyordu.” 
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 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri: 

“Her iki sendikanın da (Maden-İş ve Tes-İş) iş yeri komiteleri vardır. Her siyasi 

görüşten ve yapıdan insanı bu mücadelenin içine katalım diye kurulan bu komitelerde kararlar 

alınır ve uygulanırdı.”  

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“Komiteler aracılığıyla, tabandan alınan delegeler yoluyla iletilen istekler ve ayrıca 

yine o dönemde kurduğumuz köy komileri aracılığıyla iletilen bilgiler dikkate alınarak 

kararlar alınıyordu.” 

 Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, taban komitelerinin oluĢturulmasıyla ilgili Tes-

ĠĢ Yöneticisi Tuğrul Bozoğlan‟ın da benzer görüĢler paylaĢtığı görülmektedir: 

 “Bizim iş yeri komiteleri, işyeri birimleri; herkes kendini sorumlu hissederek 

kendiliğinden birimler oluştu. Bunlar, pratikte yaşanırken oldu. Bizlerin görev verdiğimiz, 

aktif olarak çalış dediğimiz insanlar değil, bu işe gerçekten heves duyan insanlar ön plana 

çıktı. Görev verdiğimiz komitelerin dışında, diyelim ki işyerinde biz 50 kişi görevlendirdiysek, 

bu işin atmosferiyle heyecan duyup bu işe çıkan insanları da göreve katarak, işyeri 

komitelerini 150‟ye çıkardık. Kendiliğinden, pratikle gelişerek işçi sınıfının mücadelesine 

katkısı oldu” (ġahin Güngör, 2012: 140). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü boyunca grevin uygulandığı tüm işyerlerinde grev 

komiteleri oluşturuldu. Eylem boyunca tüm kararlar bu komiteler aracılığıyla alındı. Böylece 

komiteler işçilerle sendika yönetimi arasında demokratik bir sürecin gelişmesini sağladırlar.” 

 GMĠS Genel Sekreteri: 

“İşyerlerinde işçi komiteleri kuruldu. Bu komitelerde yer alan biriyim. Sendika 

yöneticilerinin önderliğinde işyeri komitelerinin birlikte çalışmaları ile oluşan karar 

mekanizması temel kurallarla sağlıklı olarak işlemiştir. Her gruptan sorumlu görevliler bu 

kuralların yerine gelmesini ve işleyişine sağladılar. Özellikle grup ve yürüyüş disiplininin 

sağlanmasından ve provakasyonlara fırsat verilmemesinden sorumluydular.” 
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Zonguldak Grevi ve YürüyüĢünün gerçekleĢtirildi dönemde GMĠS‟te basın uzmanı 

olarak göre yapan Turhan Oral da grev komitelerinin uygulanması konusunda GMĠS Genel 

BaĢkanıyla aynı görüĢleri paylaĢmaktadır. Oral, sözleĢme öncesi kurulan grev komisyonlarına 

girmek isteyen herkesin dâhil edildiğini ve bu komitelerde alına tüm kararların genel merkez 

tarafından bir araya getirilerek sözleĢme taslağının oluĢturulduğunu ifade etmektedir (Oral, 

1997: 59). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Tüm işçiler temsilciler aracılığıyla karaların alınmasına katkıda bulundular. 

Ankara‟ya gidiş günümüz hariç, tüm kararlar görüşülüp olgunlaştırılmış ve sonrasındaki 

aşama belirlenerek eyleme dökülmüştür. Elbette eylem sırasında bu örgütsel yapıdan rahatsız 

olarak eylemi sadece kendi insiyatifine almak isteyenler olmuştur. Ancak bu kişilere hiçbir 

zaman izin verilmemiştir.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde iĢçilerin de Tekel direniĢine katılan iĢçilerinde 

temsilciler ve komitelerin iĢlevselliğine dikkat çektiği görülmektedir. DireniĢe katılan bir 

iĢçisiyle yapılan bir röportajda iĢçinin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

“İlk on beş günden sonra, komite çalışmaları başladı. O an daha aktif olan işçilerin 

seçilmesine gayret edildi. Zaten mücadele içerisinde, kimlerin aktif olduğu belli oluyor. (…) 

Toplantıları il il ya da çadır çadır örgütlüyorduk.  Şu an biraz daha komite ihtiyacı arttı. 

Çünkü zamana oynayış var. Bu aradaki zamanı doğru kullanabilmek için komiteye ihtiyacımız 

var. Bugünden sonra bu komiteler çalışacak. Komiteler içerisinde her şubeden iki ya da üç 

kişi var” (Yılmaz, 2011: 62). 

  

 2.7.3. Bürokratik Sendikacılığın EleĢtirisine ĠliĢkin GörüĢler 

 GörüĢmelerde tüm sendikacılar bürokratik sendikacılığa karĢı olduklarını ve bu 

anlayıĢların iĢçilerle yönetim arasında birlikteliğin sağlanmasında önemli bir payı olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. 
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 Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Bizim sendikal anlayışımız bürokratik sendikacılığın aksine gerek sendikal gerekse 

sosyal hayatta üyelerimizle güçlü bir birliktelik içinde olmaktır.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Bürokrasi yoktur bizde. İşçi istediği zaman en tepedekine de en alttakine de rahat bir 

şekilde ulaşabilir. İşçi bizimle görüşmek istediğinde ben kalkıp giderim yanına. Bu durum bize 

birliktelik kazandırıyor.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Yatağan özeli için de sendikacılarda eskiden „bu işlerle uğraşmayalım. Araba 

altımızda, biz keyfimize bakalım. İmkânlar var, para var, niye canımızı sıkalım‟ görüşü 

hâkimdi. Seçilen insanlar bir dinamizm içinde değillerse, hayatlarında vicdani ve ahlaki 

olarak sağlam bir duruşları yoksa düzene çok çabuk adapte oluyorlar. Çünkü hayatında 

göremeyeceği arabaya biniyor, maddi ve manevi birçok imkâna sahip oluyor, ben neymişim 

havasına giriyorlardı. Ama direnişle birlikte bu algı ve „bu yasalarla olmuyor‟ gibi söylemler 

aşıldı. Çünkü bir dinamizm oluştu.” 

 Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi yöneticisi Erol 

Soğancı‟nın da, eylemin bürokratik yapıya sahip sendikacılığa karĢı önemli bir deneyim 

yarattığını ifade ettiği görülmektedir: 

 “Bu mücadele deneyimi, Türkiye‟de sendikal yapılanmadaki yozlaşmanın aşılması 

yolunda dersler içermektedir. Türkiye işçi sınıfının ihtiyacı olan taban örgütlenmesine 

dayanan yeni sendikal örgütlenmelerdir. Açıktır ki sendikaları tek bir torbaya koymak 

mümkün olmasa da, çok büyük bir kısmı iflah olmaz durumdadır. Bu yozlaşmış yapıların 

sömürü sistemiyle bütünleşmenin ötesine geçerek potansiyel direniş öyküleri karşısında adeta 

bir sopa konumuna dönüştüğü ortadadır. Ancak mücadeleci, tabandan yükselen yeni 

sendikalar mevcut sendikal aparatın kabuğunu kırıp atabilir. Yatağan Direnişi, işçilerin taban 

insiyatifine dayanan direnişlerin başarılara nasıl imza atabileceğini, hem de kısa sürede 
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parlayıp sönen değil, göstermiştir” (Soğancı, 2012: 157). 

 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Sendikamızda bürokratik bir yapı hiçbir zaman olmadı. Bu Zonguldak Grevi ve 

Yürüyüşü sırasında da böyleydi, günümüzde de böyle. Yürüyüşte işçiler bizzat sürecin içinde 

yer aldılar ve bu süreç işçilerle birlikte yönlendirildi.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde dönemin GMĠS Eğitim Sekreteri Sabri Cebecik 

de kendisiyle gerçekleĢtirilen bir söyleĢide eylemler boyunca, iĢçilerle yönetim arasındaki 

kopukluğun giderilmesi, yönetimde Ģeffaflığın sağlanması ve iĢçilerin sendikayı sahiplenmesi 

için çaba harcadıklarını ifade etmiĢtir: 

“İşçilerin kendi iç eğitiminin verilmesi, sendikaya güvenlerinin oluşması, kendi öz 

örgütlerinde söz ve karar sahibi olmalarının şartlarının yaratılması lazımdı. (…) Bütün 

işyerlerinde geniş salon toplantıları yaptık. Tüm bunlarla herkesin her şeyi bildiği, herkesin 

her şeye açık ve hazır olduğu bir kitle yarattık. İşçilere sendikal disiplini, yan yana yürümenin 

sıcaklığını, ortak sorunu ortak çözebilme ruhunu vermeye çalıştık. Tüm bu çalışmaların 

ardından, o güne kadar adam yerine konulmayan, devlet tipi sendikacılıkla beraber 

hiçleştirilmiş işçiler, kendi örgütlerine daha sık gelmeye başladılar” (KarakaĢ, 1992: 171). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Tekel Direnişi aynı zamanda bürokratik sendikacılığa ve bu anlayışa sahip sendikal 

harekete karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadele, sınıf mücadelesini kravatlı 

sendikacılardan ve her sendikacının parlamenter olma hayalinde olduğu bir zeminden alınıp 

mücadelenin gerçek kimliğine geçmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tekgıda-ĠĢ Örgütlenmeden Sorumlu Genel 

BaĢkan DanıĢmanının da eylemin bürokratik sendikacılığa karĢı önemli bir alternatif 

oluĢturduğu konusunda benzer fikirleri paylaĢtığı görülmektedir: 

“Türkiye‟de bugüne kadar hep şu oldu: 80‟den sonra tam bir kamu sendikacılığı 

zihniyeti, hiçbir örgütlenmeden, emek vermeden, mücadele etmeden var olan haklarla yetinip, 

kendi koltuklarını, zaten birilerinin de işine geliyordu, bugüne kadar sendika bürokrasisi, 
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sendika ağalığı bunların da işine geliyordu. Ama buna taban olarak, işçiler olarak, işyeri 

temsilcileri olarak ve şube başkanları olarak buna izin verilmemesi gerektiğini ve bundan 

sonra da verilmeyeceği inancını taşıyorum” (Bulut, 2010: 255). 

 

2.8. Sendikaların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların EleĢtirisine ĠliĢkin 

GörüĢler 

 Sendikacılarla yapılan görüĢmelerde GMĠS dıĢındaki tüm sendika yöneticileri bağlı 

bulundukları Türk-ĠĢ‟ten yeterli desteği alamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Sendikacıların 

görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Sınıf dayanışmasına özen göstermesi gereken Türk-İş‟i bastık biz. „Türk-İş! İşçine 

sahip çık‟ dedik. Onlar da bize maddi manevi desteklerini sundular.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı 

“Türk-İş‟in yeteri kadar destek verdiğine inanmıyorum. (…) Sonrasında gidip Türk-

İş‟i işgal ettik. Bizim amacımız işgalden çok orada kendi evimize sığınmak, Türk-İş‟in bize 

sahip çıkmasını sağlamaktı.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Yatağan‟da verilen mücadelede bizler ihtiyacımız olduğunda Türk-İş‟e ve genel 

merkezlerimize gittik. Destek gördüğümüze de inkâr edemeyiz. Fakat ateş düştüğü yeri 

yakıyor. Türkiye‟de bütün sendikalar, Türk-İş de dâhil olmak üzere Yatağan Direnişini, 

Yatağan işçisi kadar benimsemiş olsaydı, şuan çok farklı bir Türkiye‟yi konuşuyor olurduk. 

(…) Yatağan Direnişi Türk-İş‟e sendikal mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. 

Unuttuğumuz bir takım sendikal anlayışların sorgulanmasına vesile olmuştur.”  
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 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Türk-İş‟in desteği ya da kösteği o zamanın koşullarına bağlıydı. Yani kişilerden 

bağımsızdı. Aynı kişiler çok büyük destekler sunarken köstek de olabiliyordu. Biz o koşulları 

güzel değerlendirmesini bildik. Koşullar uygunsa o desteği istedik, değilse başka yerlerden 

destek almaya çalıştık. Yani köstek olunmasını engelleyen bir takım çalışmalarda bulunduk.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri 

“Türk-İş buradaki iki sendikanın, Tes-İş ve Maden-İş'in yaptıkları eylemlere destek 

sunuyorlardı. Ancak sadece yerel düzeyde manevi destek aldık. Bütün Türkiye'ye yayılmasına 

katkıları olmuyordu. Yani şimdi burada direniş varken, üst örgüt diğer santrallerde de direniş 

başlatsaydı, Türk-iş her yerde başlatsaydı, bu mücadele hem başarıya ulaşır hem de ülkede 

bazı şeyler olurdu.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkan Yardımcısı: 

“Kazanılacak bir mücadele varsa onlar yanınızda yer alırlar veya siz mücadele 

ediyorsanız da yanınızdaymış gibi görünürler. Şu kadarını söyleyeyim, eğer Türkiye‟de Türk-

İş dik durabilseydi özelleştirme filan olmazdı. Siz yerelde ne kadar mücadele ederseniz edin, o 

kadar yanınıza gelip sahip çıkarlar, böylelikle kendilerine prim yaptırırlar. Eğer bundan 

kişisel bir çıkar, prim sağlayacaklarsa gelip sizinle oturup mücadele ederler ve sonunda 

kahraman olurlar. Ama asıl mücadele ne yazık ki tabanda bitiyor. Yani sendikacılığı 

bıraktıktan sonra sanırım biraz daha sivri konuşuyoruz. Sendikacıyken bunları çok fazla 

söyleyemiyorsunuz. Çünkü mekanizma maalesef bu şekilde işliyor. Maalesef Türkiye‟de hayatı 

biz yaratıyoruz, çalışanlar yaratıyor, emeği biz üretiyoruz, fırını biz çalıştırıyoruz, her şeyi 

durdurabiliriz,  ama maalesef yapamıyoruz.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde Tes-ĠĢ ve Maden-ĠĢ yöneticilerinin Türk-ĠĢ‟e 

eylemleri sahiplenmesi konusunda uyguladıkları baskılar, Tes-ĠĢ Genel Merkezi‟nin DireniĢ 

sırasında çıkardığı yayın organında da yer almaktadır. DireniĢi konu alan haberde iĢçilerin 

toplu olarak Türk-ĠĢ genel merkezine giderek, Türk-ĠĢ‟in soruna sahip çıkmasını istedikleri ve 

iĢçilerden gelen bu baskı sonucunda Türk-ĠĢ Yönetim Kurulu‟nun BaĢkanlar Kurulu‟nu 

olağanüstü toplantıya çağırdığı ifade edilmektedir. Bunun üzerine BaĢkanlar Kurulu toplantı 
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sonrasında BaĢkanlar Kurulu enerji ve maden iĢçileriyle birlikte ÖzelleĢtirme Ġdaresi 

BaĢkanlığı‟na yürümüĢ ve Türk-ĠĢ Genel BaĢkanı Ergün Atalay, Yatağan iĢçilerine destek 

veren bir konuĢma yapmıĢtır (TES-Ġġ, Temmuz 2014: 8). 

 GMĠS Genel BaĢkanı 

“Yürüyüş boyunca Türk-İş bizden desteğini hiç esirgemedi. Maddi ya da manevi tüm 

katkısını sundu. Bizim bu konuda en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır.” 

 GMĠS Genel Mali Sekreteri 

“TÜRK-İŞ, Büyük Madenci Grevi ve Ankara Yürüyüşü‟ne yeterli desteği verememiştir.  

TÜRK-İŞ sadece, 3 Ocak 1991‟de Madenci Grevi‟ne destek olmak amacıyla bir günlük iş 

bırakma eylemi uygulamıştır.” 

Türk-ĠĢ‟in Zonguldak YürüyüĢüne iliĢkin desteği konusunda görüĢmeciler arasında iki 

farklı görüĢ mevcuttur. Ayrıca ikincil kaynaklar değerlendirildiğinde, GMĠS Genel 

BaĢkanı‟nın Türk-ĠĢ‟in desteğine iliĢkin görüĢlerinin aksine dönemin GMĠS Genel BaĢkanı 

Denizer‟in, GMĠS Genel Mali Sekreterinin görüĢlerine paralel bir biçimde, Zonguldak Grevi 

ve YürüyüĢü sırasında Türk-ĠĢ‟in yeterince destek vermediğine iliĢkin ifadeleri bulunmaktadır. 

Özellikle savaĢa karĢı mücadele konusunda Türk-ĠĢ‟in, Denizer‟in çağrısına olumlu yanıt 

vermemesinin konfederasyon ve sendika merkezi arasında anlaĢmazlıklara neden olduğu 

görülmektedir (Zonguldak Gerçeği, 1991: 244). Ayrıca Denizer, yürüyüĢten sonra kendisiyle 

yapılan bir söyleĢide: 

 “Amacımız Türkiye‟yi eyleme sokmaktı ki, Eylül ayından beri bunu yapmak için Türk-

İş‟e baskı uygulamaya başlamıştık. Bu baskıyı, greve başlayacağımız günlerde daha da 

yoğunlaştırdık. Süresiz genel grev istiyorduk. Ama Türk-İş oyalaya oyalaya iş bırakma 

eylemini 3 Ocak‟a sarkıttı. Hâlbuki biz, 20 Aralık‟a kadar Türkiye işçi sınıfını yürüyüşe ve 

eylemliğe hazırlayıp, bunu Aralık sonunda Türk-İş eylemliliği ile birleştirmek istiyorduk” 

diyerek Türk-ĠĢ‟in desteğine iliĢkin tepkisini dile getirmiĢtir (KarakaĢ, 1992: 146). 
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 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Destek konusunda aynı şeyi Türk-İş için şeyi söyleyemeyeceğim. Bu mücadele Türk-

İş‟e rağmen yürümüş bir mücadeledir. O günkü Hak-İş ve Türk-İş yöneticileri „her önüne 

gelen Ankara‟ya mı gelecek?‟ diye siyasi sohbetler yaparak olaya sekte vurdular. Öyle bir 

durumdaydık ki, hükümet bu işi çözmek için adım attığı dönemlerde vazgeçiren insanlar vardı 

ve bunlar maalesef sendikacıydı.” 

 Tekgıda-ĠĢ Ankara ġube BaĢkanı: 

“Bu eylemin başka bir boyutu, Tekgıda-İş sendikasının  yaptığı görüşmeler ve eylemin 

gidişatı açısından bir takım haklar kazanacağı ve prestij kazanacağı düşüncesinin Türk-İş‟i 

rahatsız etmesidir. Türk –İş‟in o zamanki  yönetimi kendisi için çıkar sağlamayacağı 

düşüncesi nedeniyle direnişin tam anlamıyla destekçisi olmadı.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı‟nın Türk-ĠĢ‟in 

desteğiyle ilgili eleĢtirilerinin sendika tabanı tarafından da sahiplenildiği görülmektedir. 

Nitekim direniĢ sırasında gerçekleĢtirilen “Ekmek, BarıĢ, Özgürlük Ġçin Demokrasi ve Haklar” 

mitinginde TEKEL iĢçileri, Türk-ĠĢ yönetiminin kendilerine yeterince destekte 

bulunmadıklarını ifade etmiĢ ve konuĢmaların yapıldığı platforma çıkarak Türk-ĠĢ Genel 

BaĢkanını istifaya çağırmıĢlardır (Milliyet, 17 Ocak 2010). 

Türk-ĠĢ direniĢe yeterince destek vermediği konusunda, direniĢe katılan iĢçilerin de 

Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı ile aynı düĢünceleri paylaĢtıkları görülmektedir. DireniĢe katılan 

iĢçilerin Türk-ĠĢ‟in desteğine yönelik eleĢtirileri Ģu Ģekildedir: 

“Sendikayı biz daha değişik biliyorduk. Sendika, eğitim bazında, kültürel bazda, her 

şeyde işçisini aydınlatır, yol gösterir. Biz öyle biliyorduk. Şimdi bakıyoruz mesela Türk-İş 

Genel Başkanı rant peşinde. Kendini hükümete karşı kötü göstermemek için. Siz de şahitsiniz 

buradaki işçiler, direnişi sahiplenmeseydi zaten Türk-İş dünden razıydı buradaki eylemi 

bitirmeye” (Türkmen, 2012: 101). 
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“Bizim duyduğumuza, okuduğumuza göre Tür-İş çok gevşek duruyor bu işte, hakkını 

vermiyor. Sen işçilerin başısın, Türkiye genelinde işçilerin temsilcisisin; benim adıma veyahut 

Hasan‟ın, Hüseyin‟in adına oradasın. Bizim hakkımızı savunacaksın, gerektiğinde masaya 

yumruğunu vuracaksın, diyeceksin, bu adamların hakkı verilecek” (Yılmaz, 2011: 44). 

“Biz Türk-İş‟i içimizde zaten bitirmiştik. Ama maalesef dışa vuramıyorduk. Türk-İş‟i 

desteklemek zorundaydık. Çünkü biz biliyorduk, bizim başımız bize doğru değil. Doğru olsaydı 

biz bu seviyeye gelmezdik. Türk-İş bize sağlam olsaydı, yumruğunu masaya vursaydı biz şu an 

hakkımızı alıp gitmiştik. Bir iyi polis bir kötü polis oynuyor bize” (Yılmaz, 2011: 306). 

 Yatağan direniĢi ile ilgili olarak Maden-ĠĢ ve Tes-ĠĢ Yağan Ģubeleri yöneticileriyle 

yapılan görüĢmelerde ise sendikacılar bağlı bulundukları sendika merkezlerinin direniĢ 

boyunca kendilerine destek verdiklerini ifade etmiĢlerdir. Sendikacıların görüĢleri Ģu 

Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Genel Merkezimiz bize direniş boyunca maddi ve manevi her türlü desteği sundu. 

Nerede eylem yapılırsa katılmaya çalıştılar. Büyük katılımlar olmasa da en azından bir veya 

iki yönetici göndermeye çalıştılar. En zor zamanlarımızda yanımızdaydılar. Yani bu iş 

yalnızca şubenin yaptığı bir iş değil. Genel merkezin desteği olmadan yapılacak bir şey 

değil.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Genel merkez, gücü yettiğince maddi ve manevi her türlü desteği verdi. Çünkü bu 

işler parayla yürüyor, eylemler parayla yapılıyor. Bu konuda genel merkezin bir şey 

esirgediğini söyleyemem. Türkiye‟de bir eyleme ilk defa maddi ve manevi bu kadar destek 

sundular.” 

Tes-ĠĢ‟in yayın organında da sendikacıların görüĢlerine paralel olarak sendika genel 

merkezinin mücadeleye her zaman destek olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca yayında yer alan 

Tes-ĠĢ Genel BaĢkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin‟in Yatağan iĢçilerine yaptığı konuĢma 

metninde de sendika genel merkezinin özelleĢtirmeler iptal edilene kadar Yatağan iĢçileriyle 
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birlikte mücadele edeceği sürekli vurgulanmıĢtır (TES-Ġġ, Temmuz, 2014: 12). Tes-ĠĢ Genel 

Merkezi yöneticileri Yatağan iĢçilerinin onar kiĢilik ekipler halinde baĢlattıkları açlık grevinde 

de gelerek destek vermiĢlerdir (Tes-ĠĢ, Mart 2014: 18). 

 

2.9. Diğer Toplumsal Hareket Sendikacılığı Örneklerine ĠliĢkin GörüĢler 

GörüĢülen sendikacılara kendi gerçekleĢtirdikleri hareketler dıĢında, diğer toplumsal 

hareket sendikacılığına örnek oluĢturabilecek hareketlere dair düĢünceleri sorulduğunda tüm 

sendikacılar: 

 Diğer toplumsal hareket sendikacılığı örneklerine iliĢkin hareketlerin sendikaları 

tarafından sahiplenildiğini, 

 Bu eylemlerin kendi hareketleriyle benzerlikler taĢıdığını,  

 Eylemlere maddi veya manevi destek sunduklarını ifade etmiĢlerdir. 

Ayrıca Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı, Zonguldak YürüyüĢündeki ve TEKEL 

direniĢindeki mücadele yöntemlerinin örnek alınarak Yatağan direniĢinde bu yönetmelerin 

uygulandığını, her iki hareketin de mücadelelerinde öğretici birer iĢlev gördüğünü 

vurgulamıĢtır. Sendikacıların görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkan Vekili: 

“Mücadele ederken önemli olan iz bırakmak… Zonguldak mücadelesi büyük bir 

mücadele örneği olarak iz bırakmıştır. TEKEL eylemi de Türkiye‟nin gündemine oturmuş bir 

eylemdir. Bizim eylemlerimizin de bu anlamda Zonguldak yürüyüşü ve TEKEL direnişiyle 

büyük ölçüde benzerlikler taşıdığını düşünüyorum. (...)  Arkadaşlarımız oralarda çok büyük 

bir mücadele yürüttüler. Biz de TEKEL direnişine desteklerimizi sunduk.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġube BaĢkanı: 

“Biz Yatağan‟dan Ankara‟ya bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşü Zonguldak 

Yürüyüşünü örnek alarak planladık ve gerçekleştirdik. Bu nedenle Zonguldak Grev ve 

Yürüyüşünün bizim mücadele anlayışımızda önemli bir yeri vardır. (…) TEKEL eyleminde 
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alınan kararların da hepsine biz uyduk. Buna iş bırakma eylemleri de dâhildir. Bu yüzden 

yargılandık ve 1600 arkadaşımızın yevmiyesi sıfırlandı. TEKEL direnişi sırasında buradan 

yaklaşık on iki otobüs desteğe gittik. Eylemlere birebir destek vermekle birlikte burada erzak, 

battaniye ve bir miktar para da toplayarak direnişteki arkadaşlarımıza gönderdik. (…) Biz 

ayrıca eylemlerde çadır kurarak insanları çevremize toplamanın önemini TEKEL eylemleri 

sırasından gözlemledik. TEKEL eyleminden aldığımız bu deneyim sayesinde kamuoyunun 

dikkatini üzerimize çekmeyi başarmıştık.” 

 Maden-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Zonguldak Eylemi bizim onurumuz ve gururumuzdur. Özellikle haklarımızın 

iyileştirilmesi ile ilgili öğrenilecek çok şeyimiz var. İşçilerin hem sınıf bilincini hem de 

dayanışmayı kavraması açısından son derece önemlidir. Tekel eyleminde bütün eylem 

kararlarını uygulayan illerden biriyiz. Alınmış olan bütün kararlara Muğla‟daki bütün emek 

örgütleri uymuştur. Hatta bizim maden işçisi arkadaşlarımız işe gitmeme eylemi yüzünden 

yevmiyelerinden olmuşlardır. Tekel eylemine destek sundukları için 1000‟er lira para cezasına 

çarptırılmışlardır. Tekel eylemi emeğin birleştirici gücünün ve işçinin uyanışı bakımından çok 

önemli bir eylemdir.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski BaĢkanı: 

“Zonguldak Yürüyüşünden Türkiye etkilendi. Kamuda çalışan insanlar fazla maaş 

alıyorlarsa, Zonguldak‟ta direnen insanlardan dolayıdır. Mesela biz 1991 yılı sözleşmesinde 

müthiş kazanımlar sağladık. Maaşlar ikiye katlandı. Ancak Zonguldak‟ta direnen işçilere özel 

bir şey verilmedi. Zonguldak işçileri, yürüdükleri için cezalandırılmak istendi. Yürüyüş 

yapıldığı sırada Türk-İş‟in aldığı işe gitmeme kararına biz de uyduk. Yatağan‟da hiç kimse işe 

gitmedi. Gitmek isteyen birkaç kişiyi de yolda durdurduk, evlerine yolladık. O zamanlar 

yardım da topladık. Ciddi bir rakamdı. Türk-İş, yürüyüş için bir fon açmıştı. Ancak Türk-İş‟te 

paranın nasıl kullanılacağını bilmediğimizden, parayı biz direkt olarak Zonguldak merkeze 

yolladık. (…) Tekel Direnişi de önemli bir deneyim oldu. Tekgıda-İş çok tutarlı davrandı. 

Ciddi bir mücadele verdi ve bir takım kazanımlar elde etti. Ortaya çıkan toplumsal harekette 

tüm işçi sınıfı birleşti ve direniş siyasal hareketleri de terbiye etti. Sınıf hareketi her şeyi 
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çözüyor.” 

 Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi Eski Sekreteri: 

“Zonguldak Yürüyüşü oldukça önemli. İşçinin yaptığı her eylem bir sonrası için katkı 

sunuyor. En azından Zonguldak eylemi, Zonguldak'tan Ankara'ya taşındı. İşçi Sınıfı'nı ileriye 

doğru taşıyan bir hareketti. Tekel Eylemi de işçi sınıfına çadır kurarak direnmeyi öğretmesi 

açısından katkı sundu. Şimdi biz buradan hem Ankara'ya yürüdük hem de çadır kurduk. Bunu 

yaparken de geçmişteki deneyimlerden yararlandık. Yani katkısı oldu. Bizim yaptığımız 

direnişinde bundan sonra yapılacak direnişlere katkısı olacağını düşünüyorum.”  

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tes-ĠĢ Yatağan ġubesinin 2009 ve 2010 yıllarını 

kapsayan faaliyet raporunda, Yatağan‟daki Enerji ve Maden iĢçilerinin, polisin TEKEL 

iĢçilerine kullandığı orantısız gücü protesto eden destek eylemi ve basın açıklaması 

gerçekleĢtirdikleri, TEKEL iĢçileri için iĢ bırakma eylemi, yürüyüĢler ve açlık grevleri 

yapıldığı yer almaktadır. Ayrıca TEKEL iĢçilerine destek olmak için Yatağandan yaklaĢık 500 

iĢçinin Ankara‟ya giderek direniĢe destek verdiği belirtilmektedir (Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi 

ÇalıĢma Raporu, 2009-2010). 

Tes-ĠĢ ġube BaĢkanı yapılan görüĢmede Zonguldak yürüyüĢünü referans aldıkları 

yönündeki görüĢlerini, Tes-ĠĢ ve Maden-ĠĢ Yatağan Ģubelerinin 29 Aralık 2013 tarihinde 

Milas‟ta düzenlediği mitingde de vurguladığı görülmektedir. Tes-ĠĢ ġube BaĢkanı iĢçilere 

seslenirken “Bundan tam 23 yıl önce bugün Zonguldak Büyük Madenci mitingi yapıldı ve 

orada tarihi Ankara yürüyüşünün kararı alındı. Bende buradan ilan ediyorum: 24 Ocak‟ta 

Ankara‟ya yürüyoruz” diyerek seslenmiĢ ve bu mücadele deneyimini sahiplendiklerini 

vurgulamıĢtır (Tes-ĠĢ, Mart 2014: 23). 

Ayrıca Tes-ĠĢ Yatağan ġubesinin 2009 ve 2010 yıllarını kapsayan faaliyet raporu 

değerlendirildiğinde raporda Yatağan‟daki Enerji ve Maden iĢçilerinin, polisin TEKEL 

iĢçilerine kullandığı orantısız gücü protesto eden destek eylemi ve basın açıklaması 

gerçekleĢtirdikleri, TEKEL iĢçileri için iĢ bırakma eylemi, yürüyüĢler ve açlık grevleri 

yapıldığı yer almaktadır. Ayrıca TEKEL iĢçilerine destek olmak için Yatağandan yaklaĢık 500 

iĢçinin Ankara‟ya giderek direniĢe destek verdiği belirtilmektedir (Tes-ĠĢ Yatağan ġubesi 

ÇalıĢma Raporu, 2009-2010: 23). 
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 GMĠS Genel BaĢkanı: 

“Sendikamızın Yatağan direnişine de TEKEL direnişine de desteği oldu. Buradan 

arkadaşlarımız destek için o eylemlere gittiler. Haklı mücadele olduğu noktada biz tüm 

eylemlere desteğimizi sunarız.” 

Ġkincil kaynaklar değerlendirildiğinde, Tes-ĠĢ‟in yayın organında da GMĠS Genel 

BaĢkanın Yatağan direniĢinin destekledikleri yönündeki ifadelerine paralel olarak GMĠS üyesi 

iĢçilerin Milas‟a gelerek eyleme destek verdikleri belirtilmektedir (Tes-ĠĢ, Mart 2014). 

 Tekgıda-ĠĢ Genel BaĢkanı: 

“Zonguldak Yürüyüşü işçi sınıfı açısından son derece değerlidir. Eylemi güçlü yapan 

ise bir ilin ekonomik ve stratejik anlamda çöküşünün söz konusu olmasıdır. (…) Yatağan 

Direnişi ise maalesef şube başkanlarının yerelde yürüttükleri bir mücadeleyle sınırlı kalmıştır. 

İki şube başkanı da ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlar ve önemli bir mücadele deneyimi 

ortaya çıkarmışlardır. Ancak direnişin sendika genel merkezleri tarafından sahiplenmemesi, 

direnişin yerellikle sınırlı kalmasına neden olmuştur. O direnişi toplumsallaştıracak merkezi 

yapıydı. (…) Biz Yatağan Direnişine elimizden gelen desteği sunduk. Temsilciler yolladık, 

yerelde eylemlerine katıldık. Türk-İş‟e bağlı Sendikal Güç Birliği Platformu olarak biz, bu 

süreçte direnişi sahiplendik.” 

Ġkincil kaynaklara iliĢkin veriler değerlendirildiğinde de Tekgıda-ĠĢ Sendikası Genel 

BaĢkanı‟nın kendisiyle gerçekleĢtirilen bir röportajda Zonguldak Grevi ve YürüyüĢünün 

önemine iliĢkin benzer ifadeleri kullandığı görülmektedir: 

“Madencilik, tabi işkolu itibariyle çok farklı bir işkolu bence, yani her gün ölüme 

beraber giden insanların dayanışması çok daha farklıdır. Yani dayanışmanın ötesinde 

duygusal ilişkiler var orada. Kader birliği, Azrail‟e karşı yol arkadaşlığı, çok farklı bir yapısı 

var” (Bulut, 2010: 221). 
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3. ARAġTIRMA BULGULARINA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER 

AraĢtırma bulgularının değerlendirilmesinde, birincil ve ikincil veriler temalara göre 

sınıflandırılmıĢ ve karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Alan araĢtırması kapsamında 

gerçekleĢtirilen görüĢmelerden elde edilen sonuçların ve ikincil kaynakların temalarla 

uygunluğu aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 15: AraĢtırma Bulgularının KarĢılaĢtırılması 

 Zonguldak Grevi ve 

YürüyüĢü 
Yatağan DireniĢi Tekel DireniĢi 

Birincil 

Kaynaklar 

Ġkincil 

Kaynaklar 

Birincil 

Kaynaklar 

Ġkincil 

Kaynaklar 

Birincil 

Kaynaklar 

Ġkincil 

Kaynaklar 

Kitlesel Mücadeleye ĠliĢkin GörüĢler + + + + + + 

Toplumsal Hareketlerle ĠĢbirliğine 

ĠliĢkin GörüĢler + + + + + + 

Politik 

Sendikacılığa 

ĠliĢkin GörüĢler 

Politik Taleplere 

ĠliĢkin GörüĢler + + + + + + 

Kitlelerin Politik 

Tutumunun 

DönüĢümüne ĠliĢkin 

GörüĢler 

+ + + + + + 

Sınıf Bilincine ĠliĢkin GörüĢler + + + + + + 

Uluslararası DayanıĢmaya ĠliĢkin 

GörüĢler + + + + + + 

Kullanılan 

Yöntemlere 

ĠliĢkin GörüĢler 

Mahalle ÇalıĢmalarına 

ĠliĢkin GörüĢler   + +   
Kampanyalara ĠliĢkin 

GörüĢler + + + + + + 

Örgütsel 

ĠĢleyiĢe Yönelik 

GörüĢler 

Tabanın Karar Alma 

Mekanizmalarına 

Katılımına ĠliĢkin 

GörüĢler 

+  + + + + 

Taban Komiteleri ve 

Temsilcilerine ĠliĢkin 

GörüĢler 
+ + + + + + 

Bürokratik 

Sendikacılığın 

EleĢtirisine ĠliĢkin 

GörüĢler 

+ + + + + + 

Sendikaların Bağlı Bulundukları 

Konfederasyonların ve EleĢtirisine 

ĠliĢkin GörüĢler 
- + + + + + 

Diğer Toplumsal Hareket Sendikacılığı 

Örneklerine ĠliĢkin GörüĢler + + + + + + 
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AraĢtırma bulguları değerlendirildiğinde, görüĢmelerden elde edilen sonuçların, ikincil 

kaynaklarla önemli ölçüde tutarlılık gösterdiği görülmektedir. Birincil ve ikincil kaynaklar 

arasındaki farklılıklara yalnızca Zonguldak Grevi ve YürüyüĢüne ait verilerde rastlanılmıĢtır. 

Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü‟nün analizinde “tabanın karar alma mekanizmasına katılımına 

iliĢkin görüĢler” ile “sendikaların bağlı bulundukları konfederasyon ve genel merkezlere 

iliĢkin görüĢler” olmak üzere iki temada, görüĢmeden elde edilen sonuçlarla ikincil 

kaynaklardan elde edilen veriler farklılık göstermektedir. GMĠS Genel BaĢkanıyla 

gerçekleĢtirilen görüĢmede her iki temayla ilgili olumlu görüĢler belirtilmiĢtir. Ġkincil 

kaynaklarda ise Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü‟nü örgütleyen dönemin GMĠS Genel BaĢkanı 

ġemsi Denizer ifadelerine yer verilmiĢ ve Denizer‟in her iki temayla ilgili olumsuz görüĢlere 

sahip olduğu görülmüĢtür. Sürecin örgütlenmesine ve yönetilmesine öncülük eden Denizer‟in 

görüĢleri, ilgili temalara iliĢkin güvenilir sonuçlar elde edilmesinde oldukça önem 

taĢımaktadır. Bu nedenle söz konusu temaların değerlendirilmesinde ikincil kaynaklar, 

görüĢmeden elde edilen birincil verilere göre daha etkili bir rol oynamaktadır. 

AraĢtırma bulgularına iliĢkin birincil ve ikincil veriler bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde ise “kullanılan yöntemlere iliĢkin görüĢler”in alt teması olan “mahalle 

çalıĢmalarına iliĢkin görüĢler”in Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü ile Tekel DireniĢi‟ne ait 

verilerde, temalarla uygunluk göstermediği görülmektedir. Gerek birincil gerekse ikincil 

kaynaklardan elde edilen sonuçlarda her iki harekette de söz konusu temaya iliĢkin bir 

çalıĢmanın yapılmadığı saptanmıĢtır. Bu bağlamda Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü ile Tekel 

DireniĢinin, örgütlenmede kullandığı yöntemler açısından toplumsal hareket sendikacılığına 

iliĢkin eksiklikler taĢıdığı görülmektedir.  

Alan araĢtırması kapsamında elde edilen veriler sonucunda Zonguldak Grevinin, 

(birincil ve ikincil kaynakların tutarsızlık gösterdiği temalarda ikincil kaynakların temel 

alındığı da düĢünüldüğünde) diğer hareketlere göre daha fazla temayla uyumsuzluk gösterdiği 

görülmektedir. Yatağan direniĢinin ise Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü ile Tekel DireniĢi‟nden 

farklı olarak, gerek birincil gerekse ikincil kaynaklar açısından toplumsal hareket sendikacılığı 

ile ilgili temaların tümünü kapsadığı saptanmıĢtır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER 

„„Toplumsal Hareket Sendikacılığı ve Türkiye‟ye Yansımaları” adını taĢıyan bu 

çalıĢmada toplumsal hareket sendikacılığının kavramsal çerçevesi, hareketin görüldüğü ülke 

örnekleri ve Türkiye sendikal hareketi üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Böylece toplumsal 

hareket sendikacılığının teorik temelleri ve harekete iliĢkin deneyimler değerlendirilerek 

Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığı olarak kabul edilebilecek sendikal deneyimlerin ve 

söz konusu sendikal hareketin geliĢimine yönelik koĢulların varlığının tespit edilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde toplumsal hareket sendikacılığının kavramsal çerçevesi 

ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda ilk olarak toplumsal hareket sendikacılığını 

ortaya çıkaran koĢullar incelenmiĢtir. Ġkinci olarak toplumsal hareket sendikacılığının tanımına 

iliĢkin literatür tartıĢılmıĢ ve kavramla ilgili genel bir çerçeve oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Üçüncü olarak konuyla ilgili literatürden hareketle,  toplumsal hareket sendikacılığının temel 

özellikleri açıklanmıĢtır. Son olarak ise toplumsal hareket sendikacılığı diğer sendikacılık 

modelleriyle karĢılaĢtırılarak hareketin özgün yanları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

1980‟li yıllarla birlikte tüm dünyada etkisini göstermeye baĢlayan küreselleĢme ve 

neoliberal politikalar ekonomik ve toplumsal hayatın her alanını olduğu gibi çalıĢma hayatını 

da derinden etkilemiĢtir. ĠĢsizlik, enformelleĢme, iĢgücü piyasası esnekliği, iĢgücünün değiĢen 

yapısı ve yeni yönetim anlayıĢları gibi küreselleĢmenin beraberinde getirdiği faktörler emeğin 

örgütlü gücünün giderek zayıflamasına yol açmıĢtır. Nitekim yaĢanan değiĢimlerle birlikte 

sendikaların geleneksel olarak örgütlediği iĢçi kitlesi azalmıĢ, çalıĢanların sendikalaĢmaya 

karĢı tutumları değiĢmeye baĢlamıĢ ve birçok ülkede sendikalar yasal engellerle karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. Bu değiĢimler karĢısında sendikalar, toplumsal güçlerini de önemli ölçüde 

yitirmeye baĢlamıĢlardır. 

Sendikaların içinde bulunduğu olumsuz koĢullar ve geleneksel sendikal anlayıĢların bu 

koĢullara ayak uyduramamaları, sendikaları yeni politikalar üretmeye zorlamıĢtır. Birçok 

ülkede sendikalar, taraflar arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi, sosyal diyalog çabaları ve 

sosyal sorumluluk gibi politikalarla küreselleĢmenin sonuçlarına karĢı uzlaĢmayı temel alan 

bir anlayıĢı benimsemeye baĢlamıĢlardır. Sendikaların, içinde bulundukları krize karĢı 
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geliĢtirdikleri bir diğer çözüm ise, küreselleĢme ve neoliberal politikalara karĢı kitlesel 

hareketi, sınıf kimliğini, politik sendikacılığı ön plana çıkaran ve toplumsal hareket 

sendikacılığı olarak adlandırılan yeni sendikal anlayıĢtır.  

Özellikle Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore gibi ülkelerde ortaya çıkan 

toplumsal hareket sendikacılığı, kısa sürede sendikal harekete önemli bir ivme kazandırmıĢ ve 

sendikaların yeniden toplumsal bir güç haline gelmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Söz 

konusu ülkelerde sendikalar, toplumsal dinamizmi harekete geçirerek ve toplumsal 

hareketlerle iĢbirliği geliĢtirerek sendikal iĢlevlerinin yanı sıra toplumsal muhalefetin de 

öncüsü durumuna gelmiĢlerdir. 

Toplumsal hareket sendikacılığının sendikal harekette yarattığı bu değiĢimle birlikte 

sendikal krize karĢı önemli bir alternatif olarak görülmeye baĢlanması birçok akademisyen ve 

sendikacının konuyla ilgilenmesine neden olmuĢtur. Ancak toplumsal hareket sendikacılığı ile 

ilgili literatürün 1980‟li yıllardan sonra geliĢmeye baĢlaması ve teorik alt yapısının bazı 

sendikal deneyimlere dayanılarak belirlenmeye çalıĢılması, konuyla ilgili farklı bakıĢ 

açılarının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Nitekim bazı yazarlar toplumsal hareket 

sendikacılığını açıklarken diğer toplumsal hareketlerle yapılan iĢbirliğine vurgu yaparken, 

bazıları hareketin politik mücadele boyutuna dikkat çekmektedir. Benzer bir biçimde hareketin 

yerele odaklanma veya küresel mücadeleye verdiği öncelikler açısından da görüĢ farklılıkları 

bulunmaktadır.  

Literatürdeki görüĢ farklılıklarının temelinde ise, farklı sosyo-ekonomik Ģartlarda 

geliĢen toplumsal hareket sendikacılığı örneklerinin farklı nitelikler taĢıması yatmaktadır. 

Özellikle yoksulluk, ayrımcılık, geçmiĢte ülkeler üzerinde kurulan emperyalist baskılar ve 

otoriter yönetim uygulamaları gibi koĢulların yaĢandığı üçüncü dünya ülkeleri ile sınıfsal 

çeliĢkilerin görece daha az hissedildiği geliĢmiĢ ülkelerdeki toplumsal hareket sendikacılığı 

örneklerinde bu ayrımın daha da keskinleĢtiği görülmektedir. Söz konusu koĢullar üçüncü 

dünya ülkelerinde sendikal hareketi sistem karĢıtıi bir çizgiye çekerken, geliĢmiĢ ülkelerde 

daha reformist karakterler taĢımasına neden olmuĢtur. 
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Farklı sendikal deneyimlere ve literatürdeki görüĢ farklılıklarına rağmen konuyla 

ilgilenen yazarların tanımlamalarında bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

toplumsal hareket sendikacılığının küreselleĢmeye karĢı ortaya çıkan yeni toplumsal 

hareketlerle paralel bir biçimde geliĢtiğidir. Toplumsal hareket sendikacılığı yeni toplumsal 

hareketlerle geliĢtirdiği iĢbirliğiyle farklı kesimleri sendikal mücadeleye dâhil ederken, 

toplumsal muhalefeti harekete geçirme noktasında yeni toplumsal hareketlere de zemin 

hazırlayabilmektedir. Ġkincisi, sendikal harekette ekonomik ve siyasal mücadele ayrımını 

ortadan kaldırmasıdır. Sendikalar bu iki mücadele alanını bir bütün olarak görmekte ve politik 

sendikacılığın önemine vurgu yapmaktadırlar. Üçüncüsü ise sendikaların mücadelelerini 

neoliberalizm ve küreselleĢme karĢıtlığı üzerinden Ģekillendirmeleridir. Sendikalar, 

küreselleĢmeye ve neoliberal politikalara karĢı mücadeleyi temel iĢlevleri olarak 

görmektedirler. Dördüncüsü sendikaların kitlesel mücadele anlayıĢını benimsemeleridir. 

Sendikalar, formel sektörde çalıĢan iĢçilerin yanı sıra enformel çalıĢanlar, iĢsizler, emekliler, 

öğrenciler, köylüler ve ev hanımları gibi çeĢitli toplumsal kesimleri de örgütleyerek toplumun 

geniĢ kitlelerini harekete geçirmeyi hedeflemektedirler. Sonuncusu ise uluslararası 

dayanıĢmaya verilen önemdir. Sendikalar küreselleĢmeye karĢı mücadelede yine küresel 

mücadelenin önemine vurgu yaparak emek enternasyonalizminin gerekliliğini 

savunmaktadırlar.  

Konu ile ilgili literatürün yanı sıra toplumsal hareket sendikacılığı örnekleri 

incelendiğinde de bu bağlamda değerlendirilebilecek hareketlerin hemen hepsinin toplumsal 

hareketlerle iĢbirliği, neoliberalizm ve küreselleĢme karĢıtlığı, politik sendikacılık, kitlesel 

mücadele ve uluslararası dayanıĢmaya önem verdikleri görülmektedir. Bu nedenle söz konusu 

unsurlar, toplumsal hareket sendikacılığının temel özellikleri olarak değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada toplumsal hareket sendikacılığının diğer sendikacılık modellerinden 

farklarını ortaya koyabilmek amacıyla, sendikacılık modellerinin çeĢitli kriterler açısından 

karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Ġlgili literatür incelenerek oluĢturulan bu kriterler felsefi yapı, 

etkileyen düĢünürler, temel amaçlar, kullanılan yöntemler, sınıf bilinci, sendika-siyaset 

iliĢkileri, etkinlik alanları, toplu pazarlık, grev, örgüt yapısı ve etkili oldukları ülkelerden 

oluĢmuĢtur.  
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Toplumsal hareket sendikacılığının felsefi yapısı incelendiğinde anti-emperyalist, anti-

kapitalist ve sosyalist düĢünceden yana taleplerin ön plana çıktığı görülmektedir. Hareket bu 

açıdan Marksist sendikacılıkla benzerlik gösterse de sendikaların kendilerini Marksist olarak 

tanımlamaktan kaçınmaları, doktriner bir sendikal anlayıĢtan uzak olduklarını göstermektedir. 

Etkileyen düĢünürler açısından değerlendirildiğinde, toplumsal hareket sendikacılığının diğer 

sendikacılık modellerinde olduğu gibi çeĢitli düĢünürler tarafından teorik alt yapısı 

Ģekillendirilerek ortaya atılmamıĢ olması ve pratik içerisinde Ģekillenmesi hareketi diğer 

sendikal anlayıĢlardan ayırmaktadır. Toplumsal hareket sendikacılığının temel amaçlarını 

oluĢturan mevcut sosyo-ekonomik sistemi değiĢtirmek ve sendikaların politik güçlerini 

arttırmak ise Marksist sendikacılığın temel amaçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Kullanılan yöntemler açısından değerlendirildiğinde diğer sendikal anlayıĢlar etkin 

toplu pazarlık veya grevlere vurgu yaparken, toplumsal hareket sendikacılığının mücadele 

yöntemlerini toplumsal hareketlerle kurulan iĢbirliği, mahalle örgütlenmeleri ve kampanyalar 

oluĢturmaktadır. Toplumsal hareket sendikacılığı sınıf bilincine verdiği önem açısından 

reformist, Marksist ve anarko-sendikalist modellerle benzerlik gösterirken pragmatik ve dini 

sendikacılıktan ayrılmaktadır. Sendika siyaset iliĢkilerinde benimsediği dar anlamda siyaset 

anlayıĢıyla diğer sendikal modellerle benzerlikler taĢımaktadır. Ancak sendikaların 

bağımsızlığını korumasını temel ilke olarak sayması dolayısıyla siyasi partilerle bağımlı 

iliĢikler kurabilen dini ve Marksist sendikacılıktan farklıdır.  

Ayrıca toplumsal hareket sendikacılığı, toplu pazarlık ve grev açısından diğer 

sendikacılık modellerinden farklı olarak her iki unsuru da toplumsal sorunlara karĢı 

mücadelede ve toplumsal açıdan baskı oluĢturmada önemli bir unsur olarak görmektedir. 

Örgüt yapısına iliĢkin olarak da iĢyeri veya iĢkolu ayrımı yapmaksızın tüm çalıĢanları ve 

formel çalıĢanlar dıĢında toplumun farklı kesimlerini de örgütlemeye çalıĢması bakımından 

diğer sendikacılık modellerinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda toplumsal hareket 

sendikacılığının gerek ideolojik gerekse pratik açıdan geleneksel sendikal anlayıĢlara göre 

önemli ölçüde farklılıklar taĢıdığı görülmektedir. 
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ÇalıĢmanın ikinci bölümünde toplumsal hareket sendikacılığının etkili olduğu ülke 

örnekleri incelenmiĢtir. Ġlk olarak toplumsal hareket sendikacılığının ortaya çıktığı ve güçlü 

olduğu ülkeler olan Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore ele alınmıĢtır. Söz 

konusu ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları ve ülkelerdeki sendikal hareketin özellikleri 

incelenerek hareketin oluĢumuna zemin hazırlayan koĢulların ortaya konulması amaçlanmıĢtır.  

Toplumsal hareket sendikacılığının merkezi olan ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan 

benzer özellikler taĢıdıkları görülmektedir. Ülkelerin, sahip oldukları doğal kaynaklar 

nedeniyle geçmiĢte sömürge olarak yönetilmeleri anti-emperyalist mücadelenin sendikal 

mücadele içinde de önemli bir yer tutmasına neden olmuĢtur. Ayrıca uzun yıllar otoriter 

(genellikle askeri) rejimler tarafından yönetilmeleri halk ayaklanmalarının yaĢanmasına ve 

iktidara karĢı mücadelelerin verilmesine yol açmıĢtır. Bu nedenle toplumsal mücadelelerde 

olduğu gibi sendikal mücadele de diğer ülkelere göre daha mücadeleci bir karakter taĢımıĢtır. 

Güney Afrika ve Brezilya‟da ise, yerli halklara karĢı uygulanan ayrımcı politikaların 

beraberinde getirdiği tepkiler sendikal mücadelenin de gündemine yansımıĢtır. Sendikalar, 

sendikal mücadele ayrımcılık karĢıtı mücadeleyle bir bütün olarak görmüĢlerdir. 1980 

sonrasında yoğun olarak gündeme gelen küreselleĢme ve neoliberal politikalar da söz konusu 

ülkelerde yabancı sermayenin etkinliğini arttırmıĢ ve küreselleĢme çoğu zaman sömürgeciliğe 

benzer bir süreç olarak algılanmıĢtır. Ayrıca yoksulluğun geçmiĢten günümüze kadar ülkelerin 

gündeminde önemli yer tutması ve noeliberal politikaların ülkelerdeki sınıf çeliĢkilerini daha 

da derinleĢtirmesi neoliberalizme karĢı mücadelenin yükselmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Bu bağlamda sendikal mücadele ayrımcılığa, yoksulluğa, otoriter yönetimlere, emperyalizme 

ve neoliberal emek piyasası politikalarına karĢı mücadelenin iç içe geçtiği biz düzlemde 

ĢekillenmiĢ ve genellikle halk hareketi niteliği taĢımıĢtır. 

Güney Afrika, Brezilya, Filipinler ve Güney Kore‟deki toplumsal hareket sendikacılığı 

örnekleri incelendiğinde sendikaların, ülkelerde yükselen toplumsal muhalefetle birlikte 

sendikal harekete önemli bir ivme kazandırdığı ve kitleleri sendikal harekette bir araya 

getirebildiği görülmektedir. Ayrıca sendikalar özellikle Güney Afrika ve Brezilya‟da 

toplumsal güçlerinin de etkisiyle emek yanlısı hükümetlerin iktidara gelmesinde önemli bir rol 

oynamıĢlardır. Ancak sendikaların, destekledikleri siyasal hareketlerin iktidara gelmesiyle 
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birlikte iktidarla uyum içinde hareket etmeye baĢladıkları görülmektedir. Bu nedenle 

sendikalar, birçok yazar tarafından otoriter yönetimlerin ardından reformist bir karaktere 

büründüğü konusunda eleĢtirilmektedir. Günümüzde ise iktidarların neolieberal politikaları 

benimsemeye baĢlamaları, sendikaların yeniden muhalif bir tutum içinde olmalarına ve 

iktidarlara karĢı mücadeleyi gündemlerine almalarına neden olmuĢtur. 

Toplumsal hareket sendikacılığı sadece benzer sosyo-ekonomik niteliklere sahip 

üçüncü dünya ülkeleriyle sınırlı kalmamıĢ, ABD, Kanada, Ġngiltere, Ġsveç, Fransa ve Ġtalya 

gibi sosyo-ekonomik açıdan geliĢmiĢ ve sendikal hareketin farklı karakterler taĢıdığı ülkelerde 

de toplumsal hareket sendikacılığı olarak değerlendirilebilecek çeĢitli hareketler ortaya 

çıkmıĢtır. Bunun temelinde ise küreselleĢme ve neoliberalizmin yarattığı yoksulluk,  iĢsizlik 

ve enformelleĢme gibi sorunların hemen her ülkede benzer sonuçlar yaratması yatmaktadır. 

Söz konusu ülkelerde pragmatik veya reformist sendikal anlayıĢların güçlü olması, toplumsal 

hareket sendikacılığının Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerine göre daha sınırlı bir 

geliĢim göstermesine neden olsa da hareketler, birçok özelliği açısından toplumsal hareket 

sendikacılığıyla benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda toplumsal hareket sendikacılığı 

örneklerini görüldüğü ülkeler, hareketin Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerine özgü bir 

model olmaktan çıkarak evrensel bir nitelik taĢıdığını göstermesi açısından önem taĢımaktadır. 

Türkiye‟nin de gerek sosyo-ekonomik yapı gerekse sendikal hareketin temel karakteristikleri 

açısından söz konusu ülkelerle farklılıklar taĢıdığı düĢünüldüğünde, toplumsal hareket 

sendikacılığının görüldüğü diğer ülke örnekleri hareketin Türkiye bağlamında incelenmesini 

de olanaklı kılmaktadır. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde toplumsal hareket sendikacılığı Türkiye açısından 

incelenmiĢtir. Ġlk olarak sosyo-ekonomik koĢulların sendikal hareket üzerindeki belirleyiciliği 

dikkate alınarak sendikal hareketin ortaya çıkıĢı, geliĢimi ve neoliberalizm karĢısında yaĢadığı 

değiĢimler ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal ve yasal koĢulları dikkate alınarak 

incelenmiĢtir. Ġkinci olarak ise Türkiye‟de toplumsal hareket sendikacılığı olarak 

değerlendirilebilecek hareketlerin, toplumsal hareket sendikacılığı ile hangi ölçüde benzerlik 

gösterdiği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Türkiye‟de sendikal hareketin oluĢum sürecini belirleyen koĢullar değerlendirildiğinde 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan devralınan toplumsal ve ekonomik yapının sendikal hareket 

üzerindeki etkisini uzun yıllar sürdürdüğü görülmektedir. Az geliĢmiĢ ekonomik ve toplumsal 

koĢullar sendikaların geliĢimi için gerekli koĢulları sağlayamamıĢ ve sendikaların faaliyetleri 

yasalar aracılığıyla sınırlandırılmıĢtır. Ayrıca siyasi iktidarların sendikaları kontrol altında 

tutma çabaları da sendikaların geliĢimi engelleyen bir baĢka unsur olmuĢtur. Bu nedenle 

Cumhuriyetin ilk yıllarında güçlü ve özgür bir sendikacılıktan bahsetmek mümkün 

görülmemektedir. 

1960‟lı yıllara gelindiğinde ise Türkiye sendikal hareketinde yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır. 1961 Anayasası ve beraberinde getirdiği yasalarla birlikte sendikalara tanınan 

özgürlükler, eğitim seviyesinin yükselmesi, toplumun siyasallaĢması ve sanayileĢmeye bağlı 

olarak iĢçi sayısının artması gibi toplumsal, ekonomik ve yasal faktörler sendikaların 

güçlenmesi açısından uygun koĢullar yaratmıĢtır. Böylece Türkiye‟de ilk kez sınıf bilinci 

yüksek ve ülke gündemine belirleyici bir role sahip bir sendikal hareket yükselmeye 

baĢlamıĢtır. Ancak sendikal hareketin yükselmesiyle birlikte siyasal örgütlerin sendikalara 

hâkim olma çabası ve sendikalarda yaĢanan siyasal tartıĢmalar sendikal hareketin baĢarıya 

ulaĢmasını engellemiĢtir. Ayrıca sendikal hakların sınıf mücadelelerinin bir kazanımı 

olmaksızın elde edilmesi de sendikaların tabanında bu hakların yeterince sahiplenilmemesine 

neden olmuĢtur. Sendikaların elde ettiği haklar 1980 darbesiyle kolaycakaybedilmiĢtir. 1960‟lı 

ve 1970‟li yıllar boyunca sendikalar örgütsel ve siyasal anlamda etkilerini arttırsa da güçlü bir 

sendikal geleneğin sağlanması mümkün olmamıĢtır. 

1980‟li yıllara gelindiğinde ise tüm dünyada yaygınlık kazanan neoliberal politikalar, 

Türkiye‟de de hükümetler tarafından etkin bir biçimde uygulanmıĢtır. 1980 Askeri Darbesi de 

bu politikaların yürürlüğe konulmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Askeri Darbeyle birlikte 

sendikal hareket baskı altında tutulmuĢ, kanunlarda yapılan değiĢikliklerle sendikaların 

faaliyetleri yeniden daraltılmıĢtır. Sendikaların karĢılaĢtıkları yasal zorlukların yanı sıra 

uygulanan neoliberal emek piyasası politikalarıyla da sendikalar güçlerini kaybetmeye 

baĢlamıĢlardır. Ancak uygulanan neoliberal politikalar özellikle 1990‟lı ve 2000‟li yıllarda iĢçi 

hareketlerinin ve toplumsal hareketlerin belirli dönemlerle sınırlı da olsa sıçramalar 
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yaĢamasına neden olmuĢtur. ÖzelleĢtirme, taĢeronlaĢma ve güvencesiz çalıĢma gibi neoliberal 

yaptırımlara karĢı hak mücadelesi temelinde ortaya çıkan hareketler 1980 öncesinden farklı 

olarak sendikal harekete yeni deneyimler kazandırmıĢtır.  

ÇalıĢma kapsamında 1980 sonrası dönemde yükselen hareketlerden Bahar Eylemleri, 

Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel DireniĢi ele alınmıĢ ve toplumsal 

hareket sendikacılığı ile hangi ölçüde benzerlik gösterdiği incelenmiĢtir. Bahar Eylemleri 

neoliberal yaptırımlara bir tepki olarak ortaya çıkıp politik mücadele niteliği taĢısa da 

toplumsal hareket sendikacılığının temelini oluĢturan toplumun farklı kesimlerini harekete 

geçirme noktasında etkili olamamıĢtır. Bu nedenle Bahar Eylemlerinin toplumsal hareket 

sendikacılığı örneği olarak değerlendirilmekten uzak olduğu görülmüĢtür.  Zonguldak Grevi 

ve YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel DireniĢi‟nin ise toplumun farklı kesimlerini harekete 

geçirme, kitlesel mücadele, politik sendikacılık, uluslararası dayanıĢma gibi toplumsal hareket 

sendikacılığının birçok özelliğiyle örtüĢtüğü görülmektedir. 

ÇalıĢmanın son bölümünü toplumsal hareket sendikacılığı örneklerine iliĢkin alan 

araĢtırması oluĢturmaktadır. Alan araĢtırması kapsamında toplumsal hareket sendikacılığına 

örnek oluĢturabilecek nitelikte hareketler olarak değerlendirilen Zonguldak Grevi ve 

YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel DireniĢi ele alınmıĢtır. Nitel araĢtırma tekniklerinden 

yararlanılarak gerçekleĢtirilen alan araĢtırmasında hareketlerin toplumsal hareket sendikacılığı 

örneği olarak kabul edilip edilemeyeceğinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır.  

Toplumsal hareket sendikacılığının özellikleri temel alınarak belirlenen temalarla ilgili 

sonuçlar değerlendirildiğinde, görüĢmecilerden ve ikincil kaynaklardan elde edilen verilerin 

temalarla önemli ölçüde uyumlu olduğu sonucuna varılmıĢtır. Temalarla uyumlu olmayan 

bulgular ise Zonguldak Grevi ve YürüyüĢü ile Tekel DireniĢinin, toplumsal hareket 

sendikacılığının örgütlenme araçlarından biri olan mahalle çalıĢmalarına iliĢkin verileridir. 

Ayrıca Zonguldak Grevi ve YürüyüĢünde tabanın karar alma mekanizmasına iliĢkin 

görüĢlerde görüĢme sonucunda olumlu görüĢler belirtilse de ikincil kaynaklarda görüĢlerin 

aksi bulgulara rastlanmıĢtır.  
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Toplumsal hareket sendikacılığının temel özellikleriyle ilgili temaların yanı sıra 

sendikaların bağlı bulundukları konfederasyonlara ve diğer toplumsal hareket sendikacılığı 

örneklerine iliĢkin görüĢleri içeren temalara da yer verilmiĢtir. Sendikaların bağlı bulundukları 

konfederasyonlara iliĢkin görüĢler değerlendirildiğinde, elde edilen veriler, sendikaların bağlı 

bulundukları konfederasyonun, eylemlerine yeterince destek vermediği yönündedir. Alan 

araĢtırmasında ele alınan eylemleri gerçekleĢtiren tüm sendikaların Türk-ĠĢ‟e bağlı olması, 

konfederasyonun eylemleri destekleme konusunda mesafeli davrandığını göstermektedir. 

AraĢtırma bulguları, sendikaların eylemler boyunca Türk-ĠĢ‟e karĢı da mücadele ettiklerini 

göstermektedir. GörüĢlerin pragmatik sendikal anlayıĢın eleĢtirisi konusunda paralellik 

göstermesi ise toplumsal hareket sendikacılığının söz konusu anlayıĢa karĢı çıkan tutumuyla 

örtüĢmektedir. Diğer toplumsal hareket sendikacılığı örneklerine iliĢkin görüĢlerde ise elde 

edilen bulgular hareketlerin birbirlerinin deneyimlerini referans aldıklarını ve eylemlere destek 

verdikleri yönündedir. 

Alan araĢtırması sonucunda Zonguldak Grevi ve YürüyüĢünün diğer hareketlere göre 

daha fazla temayla uyumsuzluk gösterdiği tespit edilirken Yatağan DireniĢinin tüm temaları 

kapsadığı görülmüĢtür. Bu bağlamda Yatağan DireniĢinin toplumsal hareket sendikacılığıyla 

daha fazla örtüĢtüğünü söylemek olanaklıdır.  

AraĢtırma bulguları değerlendirildiğinde araĢtırma konusu olan Zonguldak Grevi ve 

YürüyüĢü, Yatağan DireniĢi ve Tekel DireniĢinin taĢıdıkları birçok özellik açısından toplumsal 

hareket sendikacılığı bağlamında değerlendirilebilir nitelikte hareketler olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Ancak diğer ülkelerdeki toplumsal hareket sendikacılığı örneklerinden farklı 

olarak hareketlerin Türkiye sendikal hareketindeki etkisi sınırlı kalmıĢtır. Bunun temelinde 

yatan ise Türkiye‟nin sosyo-ekonomik yapısının ve sendikal hareketin temel özelliklerinin 

toplumsal hareket sendikacılığının güçlenmesi için gereken koĢullardan uzak olmasıdır. 

ÇalıĢma iliĢkileriyle ilgili yasaların sunduğu sınırlı özgürlük anlayıĢı, sınıf bilincinin ve 

örgütlenme kültürünün zayıflığı, sendikacılıkta pragmatik görüĢün hakim olması, sendikaların 

toplumu hareket geçirme konusundaki yetersizliği, toplumsal hareketlerin güçlü olamaması ve 

sendikaların da bu hareketlere karĢı duyarsız kalması gibi birçok faktör toplumsal hareket 

sendikacılığının güçlü bir alternatif haline gelmesini olumsuz etkilemiĢtir. 
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Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de neoliberal politikaların iĢçi sınıfının çalıĢma 

ve yaĢam koĢulları üzerindeki etkilerinin giderek daha fazla ağırlığını hissettirmeye baĢlaması, 

sendikal harekete eylemlilik açısından yükselmeler yaĢanmasına neden olmaktadır. AraĢtırma 

konusu olan hareketlerin Türkiye sendikal hareketine kattığı deneyimler de göz önüne 

alındığında toplumsal hareket sendikacılığının sendikal mücadelede sınırlı da olsa alan 

bulabildiğini söylemek olanaklıdır. Ancak Türkiye‟de, toplumsal hareket sendikacılığının 

geliĢebilmesi için uygun koĢulların bulunmaması, hareketin Türkiye‟deki sendikal krize bir 

çözüm oluĢturmasını engellemiĢtir. 
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