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lkemiz sınıflar mücadelesi tarihinde
en çok tartışılan, en çok ihtiyaç duyu-

lan birlik konusu bugün en önemli sorunlar
arasında yer almakta ve her alanın tartışma
konusu durumundadır. Kamu çalışanlarının
en önemli sorunu olan birlik oluşturulama-
dığı, yakalanmadığı takdirde memur sendi-
kal hareketi tıkanacaktır. Işçi sınıfı hareketi-
nin tarihi incelendiğinde 1980 öncesi DISK
ile Sendikal sınıf hareketi birliğini sağlama-
ya çalışan işçi sınıfı kazanımlarını 12 EY-
LÜL darbesi ile yitirmiştir. Işçiler sarı sendi-
kalara yönelmek zorunda bırakılmıştır.
Bugün işçi sınıfının sendikal hareketi her
geçen gün gerilemektedir. Sarı sendikalar
içerisinde hareket edemez hale gelen işçi
sınıfı kamu çalışanları sendikal hareketine-
de bugün için olumlu bir miras bırakmamış-
tır. Siyasi iktidar işçilerin sendikal hareketi-
ni parçalamak için her türlü yasal yolu
gerçekleştirmektedir. Gelinen aşamada işçi
sendikalarının toplu sözleşme ve grev hak-
ları dahi tartışılır olmuştur. Grevleri ertelen-
mekte, ücretleri Y.H.K tarafında belirlen-
mektedir. Bunun yanında çalışanlar işçi-
memur, sözleşmeli ayrımına tabi tutulmuş-
tur. Işçiler 28 ayrı iş kolunda örgütlenmek
zorunda bırakılarak paramparça edilmiştir.
Kamu çalışanları işçilerin geldiği bu olum-
suz noktanın nedenlerini ve sonuçlarını ir-
delemek ve kendisininde yaşayacağı bu
sürece yönelik önlemleri almalıdır.

Bütün bu tehlikeleri aşmanın başlangıç
koşulu iş kollarını örgütlemek ve örgütlen-

melerin birlilğini sağlamak olacaktır. Bu bir-
liktelik sınıfsal temelde ülke genelini kapsa-
yacak şekilde olmak durumundadır.

Işyerlerinde tek bir sendikasız memur
bırakılmamalı, işyeri örgütlülükleri üzerinde
sendikalar yükseltilmelidir. Işyerlerinde
başlayan birlikler işkolu içerisinde birliklere
(Tek Sendika) dönüştürülmeli. Bu temelde
kurulan sendikalar kuracakları platformlar
aracılığı ile birlikte hareket etmenin kültürü-
nü ve fiili araçlarını yaratmalı.

Kamu çalışanları sendikaları 89-90 yılla-
rında başlattıkları çalışmaları bugün kamu
çalışanları platformu (KÇP) düzleminde bir-
liklere varmışlardır. Ayrı işkollarında örgüt-
lenme nitel ve nicel düzeyi birbirinden farklı
sendikal oluşumlara varmıştır.

Kamu çalışanlarnı platformu (KPÇ) Ka-
mu çalışanlarının 89-90 yıllarından bugüne
ortaklaşa yarattığı mücadelenin beyni ol-
muştur.

Sürecin kendine has belirsizlikleri, ek-
siklikleri, sendikaların kendi içerisinde taşı-
dığı anlayış ve örgütsel zaafların etkilenme-
siyle boy veren KÇp fiili eksen olmuştur.

Ülkemiz işçi-memur hareketinin geçmi-
şinde birlikte mücadele etmenin kültürü ve
araçları yeterince yaratılamamış, yaratılan-

J da 12 EYLÜL darbesiyle yok edilmiştir. Ka-
mu çalışanlarının birlik adına kullanacağı
hiç bir gelenek olmadığı halde KÇP'a sen-
dikal alanda muhalefet odağı olmuş, son 6
ay içerisinde yaptıklarıyla mücadeleyi do-
ruk noktasına çıkarmış ve sıçratmıştır. Plat-
formun yazılı çizili tüzük ve hukuku olmadı-
ğı halde bu birlik kültürü yaratılmış
yaşamsal bir olgu haline gelmiştir. Önü-
müzdeki sürece daha sağlam birliklerle gi-
rilmesinin yolu bugüne kadar KÇP'nun için-
den geçtiği sürecin irdelenmesinden
geçecektir. O
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