KEDİ ve Neo-Örgütlenme: 8 Aralık Milad mı?
Koray Çalışkan
koray.caliskan@boun.edu.tr
Geçen hafta pazartesi sabah erken kalktım. Aklımda eveli gün BirGün’e gönderdiğim
köşe yazısı vardı. İçimde bir huzursuzluk. KESK’i çok mu sert eleştirdim diye
hayıflanıyorum. “Kamuda sendikalaşmanın önünü açan KESK kamuyu örgütlemede
maalesef başarısız” diye yazmıştım.
Kızımı alarak evden çıktım. Arabasını iterek Büyükada’nın Saat Meydanı’na
doğru yürümeye başladım. Bir kahveye oturdum. Gazeteyi aldım, önce kendi yazımı
okudum. Yine söylendim, örgütçü arkadaşlara ayıp mı ettik diye düşündüm. Bir süre
sonra Elif Nare uyudu. Arabayı iterek dolaşmaya başladım.
Eve dönerken telefon çaldı. Bilmediğim bir numara. Açtım: “Ben İsmail Hakkı
Tombul”. “Biri işletiyor” dedim içimden. Sonra sesini tanıdım. Uzun uzun konuştuk.
Gayet açık sözlü bir sohbetti. Tombul yanlışımı düzeltti. KESK’e bağlı 10
sendikanın beşinin 2007’de üye sayısını artmış! “Yazınız bu sendikalarda canla başla
çalışan arkadaşların şevkini kırmış olabilir” dedi nezaketle. Haklı.
SES, Haber-Sen, Kültür Sanat-Sen, Yapıyol-Sen ve BTS’ye Bravo!
Üye sayıların 2006-2007’de artıran bu beş sendikadaki örgütçü arkadaşları kutlarım. Sol
sendikal örgütlenmenin eridiği bir dönemde bu arkadaşlarımızdan öğrenecek çok şey var.
Peki Eriyor Muyuz?
Malesef evet. Son dört senede KESK’e bağlı bütün sendikalar üye kaybettiler. KESK’in
amiral gemisi Eğitim-Sen %22 nispetinde küçüldü. BES %19, SES %12, TümBelSen
%21, HaberSen %39, KültürSanatSen %2, YapıYolSel %31, BTS %13, TarımOrkamSen
%42 ve ESM %46 eridi. Durum kötü.
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Kim kazanıyor? Memurlar daha az mı örgütlü? Hayır, memurlar örgütleniyor, örgütlü
memur sayısı 2004-2007 arası %9 arttı. AKP’nin rüzgarını arkasına alan MemurSen bu
atağın lokomotifi. Üye artışları son dört yılda %81!
MemurSen Üye Sayısı
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Demek ki örgütlenme sürüyor. Ama bizden hızlı gidenler var. Yetişmeliyiz. Hemen.
Yolları mevcut. Atılması gereken öncelikli adımlar var. Sendikayı mikro-sol-partisiyasetinin manivelası olarak değil, emekçi örgütlenmesinin bağımsız kurumu olarak
görmeye başlamalı, siyasetçilik değil profesyonel sendikacılık yapmalıyız. Bir kişi beş
şapkayla, artık lütfen görelim, bu iş ol-muuu-yooor...
8 Aralık’da Başlayalım
İsmail Hakkı Tombul’la sohbetimizde Aralık’da KESK’in kuruluş yıldönümüne kadar bir
dizi örgütlenme toplantısı yapmayı ve 8 Aralık’ı örgütlenme için yeni bir atılım miladı
olarak belirlemeyi düşündük. İki gün önce tekrar konuştuk. Ağustos’daki eylem sürecinin
ertesinde Eylül’ün ilk haftasında Neo-Liberalizm’e karşı Neo-Örgütlenmenin ön
çalışması başlayacak. Atölyeler toplanacak ve 8 Aralık soğuğunda, ortalık iyice ısınacak!
Son yazıdan sonra çok e-posta geldi. Sivas, Uşak, Ankara, İzmir ve İstanbul’dan
sendikacı arkadaşlar “varız!” diyorlar Ama çekinceleri var. Biraz karamsarlar.
Sendikacılar, gerçekten var mısınız? En güçlü sendika olmaya hazır mısınız?
Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Belki küçük bir sendika istersiniz, tamamı sizin olan...
O zaman KESK’in KEsi, DİSK’in Dİsi gider, sonsuza kadar. KEDİsiz hayata alışmak
zor.
Haftaya bu konuya devam.

