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MESLEK ODALARI BİRLİĞİ SENDİKASI1 

Ulusal Büro Üyesi Sıham LOUDOUNA’nın Konuşması 

Bu çalışmayı gerçekleştirmeme ve burada sunmama olanak sağlayan 
alemlerin rabbine hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberine, 
ailesine ve ashabına salatu selam olsun.  

Çağımız pek çok karmaşıklığı içerdiği gibi pek çok fırsat ve olanakta 
sunmaktadır. Karşılıklı iletişime, etkileme ve etkilenmeye açık bir dünyada 
yaşıyoruz. Bilimsel bir konferans düzenleme işi kolay bir iş değildir. Aksine 
itinalı düşünme, araştırma, planlama, iletişim ve diyalog gibi ardı sıra gelen 
çabaları gerektiren bir durumdur. Bu yüzden konferansımızı düzenlemek için 
gecesini gündüzüne katan din kardeşlerimize ve misafirperver Türk halkına 
şükranlarımızı sunuyoruz.  

Meslek Odaları Birliği Sendikası ve Siyasi Denge Hakkında 

Siyasi ve ekonomik olarak uluslararası ve bölgesel seviyede hızlı 
dönüşümler, sosyal statülerde, işçi konumunda, grupların yetersiz çalışmaları ve 
yeniden siyasi hareketlenmede ana faile dönüşmesi hakkında yankılar ortaya 
çıkardı.  

Bölgesel siyasi bağlam, istikrarsızlık olarak nitelendi. Şöyle ki, birkaç 
demokratik ülke, ardı ardına gelen sarsıntılarla tanınmıştı ve siyasi istikrarları 
zarar görmüş oldu. Bu durum, hukuki, siyasi ve sosyal kazanımlar amacıyla 
saldırı otoritesi olan siyasi güçlerin uzak tutulması mantığına dönülmesine sebep 
olmuştur.  

Böylece, olumlu göstergelerin bulunması için, Fas’ın reform ve 
yönelimleri doğrultusunda yol alması gerekmektedir. Fas’ın olumlu kazanımları 
için çabalayan bazı yönelimlerine geri döndüğünü gösteren girişimleri ortaya 
çıktı. Bu, kanaat etmenin, yetinmenin kökleşmesini isteyen yönelimlerdir ki Fas 
baharı sadece açılıp kapanan bir yaydır.  

Kimi Arap ülkelerindeki bazı karışıklıklar, reforma direnen kimi güçler, 
demokratik bahar silkinmelerini yaşayan diğer rejimler ve bu hareketlenmeden 
zarar görenleri aldatmıştır.  

                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 
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Halk farklı yollar deneyerek statülerine, siyasi ve yasal kazançlarına 
yeniden sahip olma çabası harcamıştır. Demokrasi baharı rüzgarı 2011 yılında 
da ülkemize doğru esti.  

Ne yazık ki, kimileri 2011 yılında kaybettiği statüyü geri almaya çalışan 
yönetim mantığına ülkede geri dönülme çabası ve reform ilerleyişine direniş 
kapsamında sendika çalışmasına saldırmaya ve toplumsallığı sömürmeye çalıştı. 
Kimileri sosyo-politik bloğu hakkında konuşmakta ve siyasi konumların sendika 
olarak yol alınmasının kullanılması ve bölgemizdeki darbe bağlamlarının 
düşürülmesi hakkında konuşmaktadır.  

Geçici aşamanın başarısı için şartların sağlanması alanında çalışma 
üzerine Tunus genel birliğinin uyguladığı öncü rolün aksine bu durum olmuştur. 
Tunus’u ayaklanma öncesi tehlikeli konumundan ve karışıklık aşamasından 
çıkmaya iten tarihi sorumluluk bilincine geri dönmüştür.  

Bugün açıkça diyoruz ki, meslek odaları birliği sendikası stratejik bir 
seçim yapmıştır. Bu, milli sorumluluk ve tarihsel bilincine hassasiyetle 
yaklaşmasıyla reform yoluna gitmesidir. Halkın kararına veya özgürlüğüne karşı 
olacak veya tarih hareketine karşı olacak bir tutum takınmamıştır. Tutumu, 
hürriyet, demokrasi, kalkınma ve gelişme mücadelesi üzerinedir.  

Kuzey Afrika bölgesi, Tunus, Mısır ve Libya hükümetlerinin düşmesiyle 
en zor dönemini yaşamaktadır. Sendika özgürlük alanları, çalışma çalıştırma, 
konularında  temel hukuk ilkelerine saygı alanlarında uzun yıllar geri kalacaktır.  

Bu üç ülkedeki rejimlerin tanık olduğu değişikliklerle halkın yabancı 
kaldığı birçok kavram, terim ve yönelimler ortaya çıktı. Her hangi bir devrim 
olmadan Cezayir’de sendika özgürlüğüne davet ve temel kavramlardan biri olan 
insanın yaratılışına saygı konusu ortaya çıkmıştır. Uluslar arası çalışma örgütü 
başlarda birçok engelle karşılaştı ancak şimdi bu engelleri aşarak asıl konumuna 
ulaşmıştır.  

Fas’ta sendika çalışmaları krizi belirtileri 

Fas’taki sendika sektörünün yaşamakta olduğu felaket durumu özel ve 
objektif sebeplere dayanmaktadır. Bunlara değinirsek: 

-İç demokrasinin olmaması  

-Partinin sendika üzerindeki zulümü 
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-Sendikalaşma oranının azlığı 

-Çalışma ufkunu kaybetme 

-Otokrasi 

Gidişatı düzeltmek için girişim önerileri ve çalışma üzerine yeni ufuklar 
açmak için sendika çalışma krizi belirtilerine değinmeye çalışacağım. 

İç Demokrasinin Yokluğu 

Fas’taki sendika çalışması krizi belirtileri, çoğu sendika teşkilatının 
içerisinde özgürlüğün olmayışı, tek bir fikrin hakim olması, söz konusu ilkelere 
ve demokrasiye saygının olmayışıdır.  

Bu ülke içindeki olumsuz durumlar sendika performansını etkilemekte ve 
toplumsal rolünü azaltmakta ayrıca sendikaları para kazanılmak ve işçilerden 
oluşan büyük sektörlerin lehine kişisel çıkarların gerçekleştirilmesi amacı güden 
kurumlara dönüştürmektedir. Bu durum sendikacıları hoşnut olmamasını ve 
sendika çalışmalarından bıkmaları konusunda etkilemektedir. Bu yüzden toplu 
geri çekilmeler başlamaktadır. Ayrıca bu durum genç çalışanları da 
marjinalleştirme de ve bu sendika piramidi üzerinde tarihte yer alan liderlerin 
ölümsüzleştirilmesini etkilemektedir.  

Partinin Sendika Üzerindeki Zulümü 

Fas’taki sendika çalışmaları tarihi, kısaca Fas’taki sendikaların kurulması 
ile başladı. Her zaman çalışma gereklerinden çok parti istekleri karşılanıyordu. 
Bu durum parti görevlendirmesindeki sendika çalışması işçilerin kaygıları ve 
çalışmaların uzaklaştırdı.  Fas’ta işçiler genel birliği bağımsızlık partisinin 
bölünmesi neticesinde çıktı. Daha sonra çalışma demokratik konfederasyonunun 
kuruluşu ekmek sendikası adını aldı. Ardından sendika siyasetten ayrıldı. Parti 
sendikaları sayısı 20’yi geçerek çoğalmaya başladı.  

Bu bağlantı şüphesiz sendikaların konumlarını etkileyecektir. Hükümet 
solcu partilerden oluşursa, ateşkes eğilimli sendikalar bulacağız. 

Sendika, sadece seçim programını gerçekleştiren partinin idari eki haline 
dönüşmektedir.  

Sendikalaşmanın Zayıflığı 



4 
 

Sendika katılımının zayıflığı işçi sendikasının yaşamakta olduğu kriz 
neticesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Şöyle ki, Fas’ta sendikalaşma oranı, 
%10’u geçmemektedir.  

Bu zayıflık, katılım hacmine bakıldığında açıkça ortaya çıkmaktadır.  

Sendikacı yetkililer, eğitim gibi canlı sektörlerdeki üye kartı satışlarından 
şikayet etmektedirler.  

Sendikaların zayıflığı, sendikaya bağlı olmayan bir oluşumundan 
kaynaklandığı ve özel sektörü tercih eden işçilerin yarısı kadarını oluşturduğu 
için ortaya çıkmıştır.  

Çalışma Ufkunu Kaybetme 

Çoğu sendika en yüksek fiyatla satış yapmaya çalışmıştır. Bu durum ise, 
toplum sorunlarına tam ve kapsamlı bir bakıştan yoksun olmasına sebep 
olmaktadır. Sendika temsilcileri, devlet ve çalışanlar arasında üçlü bir uyum 
olmayacaktır. 

Otokrasi 

Sendika çalışması uzun zamandan beri küçülme, abluka ve hükümet 
organlarının yasaklanmasına maruz kalmaktadır. Sendikalı mücadeleciler 
üzerinde çeşitli baskılar uygulanmaktadır. Ayrıca sendikalılar, siyasi, ekonomik, 
sosyal ve sendika haklarını kökleştirmek için ağır grevler yaptılar. 

Bu Aşamanın Gerekleri 

Bu krizden kurtulmak için çıkar çekişmesi, tarihteki anlaşmazlıkların 
birikmesi, ideoloji ayrılığı, grup çatışmaları, sendika çalışması 
görevlendirmelerinde haddi aşma gibi sebeplerle bölünmeye, parçalanmaya, 
dağılmaya karşı durmak gerekir. Bu yüzden karar alma işi cesaret gerektirir. 
Geçmişin uygulamalarından kurtulmak ve belirteceğim üç temel alanda yeni 
aşamalar kurulması lazımdır: 

Parti Verasetini Kaldırmak 

Parti veraseti kalkarsa sendika çalışması normale dönmesi mümkün 
olacaktır. Çünkü bu durum işçilerin çıkarı hizmetinin etkinliği ve gerçek 
programlarının olmayışı gibi sendikanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü 
kaybettirecektir.  
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Ortak Çalışma 

Ferdi ve ortak çalışma, çabaların birleştirilmesi, sendikaya güvenin 
kazandırılma için ve tüm tehditlere karşı güçlü bir toplum hareketinin inşası 
stratejik bir tercihtir. Bunların başında ülkede çıkan ayaklanmalarda mücadele, 
yolsuzluklara karşı durma, sendika özgürlüğünü prensip haline getirme gelir.  

Ortak çalışma, herkesin katılacağı toplumsal bir mesele hakkında 
tutumları düzeltmek, orta yolu bulmak için derin bir tartışma açmayı 
gerektirmektedir. Bu durum her hangi bir toplumsal patlama veya soruna karşı 
emniyet supası görevi üstlenmektedir. Gerçek bir ortaklığı, toplum arasındaki 
iletişimi sağlamak için bildiride yer aldığı gibi tek çözüm olan sendikaya davet 
ediyorum. “Sendika sektörü kurulduğundan bu yana tüm toplumun tüm önde 
gelenlerini sendikaya davet etmeye çalışıldı. Küresel yükselmede etkin ve güçlü 
bir toplum hareketi inşasının en uygun çözümü olduğunu gördük. Milli 
ekonominin güçlenmesinde kötü faktörlerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır.” 

Özgürlük 

Sosyal adaletin siyasi demokrasi ve bir anayasa olmadan 
gerçekleştirileceği sanılıyor ama bu hedefler milli bir diyalog olmadan, herkesin 
görüşünü belirttiği, diğerlerinin de saygıyla dinlediği bir katılım olmadan 
gerçekleşmeyecek. 

Bu konferansta bizim münakaşa etmeye ihtiyacımız yok sadece bazı 
noktalara ışık tutmamız ve mümkün olduğunca bazı kapalı konulara değinmek 
gerekmektedir.  

Bu kavramı uluslararası düzeyde başarıya yaklaşma amacıyla anlamaya 
ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz yetkililer, mümkün olduğunca sürekli 
teşvik etmek ve cesaretlendirmek zorundayız.  

Son olarak bu konferansın hazırlanmasında, organizasyon işlerinde ve 
katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.  

Geleceğin inşası uzak bir yarın değildir. Bu konferansa katılarak 
verdiğimiz bu meydan okuyuşumuz büyük bir iştir. Ancak katılanların şerefi en 
önemlisidir.  

Yüce Allah dedi ki: «  (Yapacağınızı) yapın! Muhakkak ki yaptıklarınızı 
Allah da Rasulü de mu'minler de görecektir. » 
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 doğru söyledi” Allah yüce“ 

Konferansımız boyunca, kardeşlik, dostluk, milli ve dini sorumluluk, 
yardımlaşma, iş birliği ve fikir birliği unsurlarını güçlendirme gibi unsurları 
egemen kılmaya çalıştık. Toplumumuzu  geleceği daha iyi şekillendirmek adına 
barış, selamet ve özgürlüğe teşvik ettik. Bu çerçevede yardımlaşma, fikir 
alışverişi, iş birliği, ve düşünce birliği unsurları vurgulanmış oldu. Bu çerçevede 
umuyoruz ki, Fas ve durumuna değinilmiştir. Ve ortak öneme sahip konular ele 
alınmıştır. Türkiye ve davet edilen ülke arasında toplantı, sempozyum ve 
konferansların olmasına değinilmiştir. Bu durum parlak bir geleceğimiz 
olmasına destek olacaktır. 

Allah sizi mükafatların en hayırlısıyla mükafatlandırsın. 

Hamd Allah’a, salat ve selam Resullullah’a, onun ailesine, ashabına ve onların 
izinden gidenlere olsun. 
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