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İşçi, geçimini işgücü satışıyla sağlayan mülksüzleşmiş emekçidir. Her işçi, emekçidir. Ancak her 
emekçi, işçi değildir. Küçük esnaf ve sanatkar ile kırsal kesimdeki küçük üreticiler emekçidir; 
ancak bu kişilerin gelir kaynağı, işgücü satışı değildir. Bu kişiler, üretim araçlarına sahip oldukları 
için ürettikleri ürünün veya sağladıkları hizmetin satışından elde edilen gelire de sahiptirler. İşçiler 
ise (çalıştırılma statüsü ne olursa olsun) işgüçlerini satarak elde ettikleri ücretle geçimlerini 
sağlarlar. Bir kişinin “işçi sınıfı” içinde sayılmasının birinci koşulu, üretim araçları mülkiyetinden 
koparılmış (mülksüzleştirilmiş) ücretli veya aylıklı – maaşlı olmasıdır.  
 
İşçi için ücret hayati önemdedir. Ücret, işgücünün karşılığıdır. İşgücü satışında bir aldatma olmaz. 
Birçok insana ilk bakışta yanlış gelen bir doğru vardır. Ücretler daima olmaları gereken 
düzeydedir. Kapitalist sömürü, işçinin işgücünün ucuza satılmasından kaynaklanmaz. İşgücü, 
genel kural olarak, değerinden satılır. Kapitalist sömürü, bir meta olan işgücünün, kendisinin 
tüketimi sürecinde kendisinin üretimi ve yeniden üretimi için gerekli olan değerden daha fazla 
değer üretebilmesinden kaynaklanır. Ücretler, biyolojik ve (çok değişken bir unsur olan) toplumsal 
gereksinimlerin karşılanmasını sağlar ve sınıfların karşılıklı güçlerinin bir sonucudur.  
 
İşçi işgücünü satar; ancak eğer işgücü satışı karşılığında hak ettiği ücreti alamazsa, açlığa 
mahkumdur. 
 
12 Eylül öncesinde toplu sözleşme kapsamında olmayan bir işçinin ücreti ödenmeyince, 
yapabileceği tek yol, mahkemeye başvurmaktı. Başka yasal bir hakkı yoktu.  
 
12 Eylül öncesinde toplu sözleşme kapsamındaki işçiler, ücretleri ödenmeyince, hak uyuşmazlığı 
da çıkarabiliyor ve hak grevine gidebiliyordu. Belediyelerde imzalanan bazı toplu iş 
sözleşmelerinde, ücretlerin belirli bir süre içinde ödenmemesi durumunda, grev konusundaki 
hukuki işlemler tamamlanamadan kısa yoldan iş durdurma olanağı da tanınmıştı. Ancak bu 
uygulama, belediyelerin merkezi idareye baskı yaparak kaynak aktarımını sağlamanın bir aracı 
olarak da kullanılıyordu. Diğer işkollarında böyle bir hak yoktu.  
 
1983 yılında kabul edilen 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası yalnızca bir 
toplu iş sözleşmesinin görüşülmesi sırasında çıkan uyuşmazlıklarda grev hakkını tanımaktadır. 
Yasaya göre, hak grevi yasadışıdır. Diğer bir deyişle, işçi ister sendikalı, ister sendikasız olsun, 
ister bir toplu iş sözleşmesinin kapsamı içinde, ister dışında bulunsun, ücretini alamayınca iş 
durdurma hakkı yoktu. Tek yol, yargıya başvurmaktı. 
 
2003 yılında kabul edilen ve işçiyi köleleştirmeyi amaçlayan 4857 sayılı İş Yasası’nda birkaç 
olumlu düzenleme yer aldı. Yasanın bütününün temel nitelikleri vurgulandığından, bazı işçi lehine 
düzenlemeler yeterince öğrenilmedi ve kullanılmadı.  
 
Halbuki, ekonomik bunalımın derinleştiği ve özellikle küçük ve orta büyüklükteki işyerlerinde 
işçilerin sorunlarının arttığı koşullarda, temelinden işçi karşıtı olan bu yasadaki bazı olumlu 
düzenlemelerin öğrenilmesi ve kullanılmasında yarar vardır.  
 
Bu nitelikteki düzenlemelerin en önemlisi, ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi durumunda fiilen 
hak grevi hakkını tanıyan 34. maddedir. Bu maddeye göre, işçi ücretlerinin ödenmesinin normal 
ödeme tarihini 20 gün aşan bir süre gecikmesi durumunda işçilerin iş durdurması bir hak olarak 
kabul edilmektedir. İlgili madde aşağıda sunulmaktadır:  
 

 
 



Ücretin gününde ödenmemesi 
Madde 34 - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, 
iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme 
borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. 
Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. 
 
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler 
başkalarına yaptırılamaz. 

 
Bu maddenin bilinmesi, akılda tutulması ve gerektiğinde (tehdit olarak veya fiilen) kullanılması 
yararlı olacaktır.  
 


