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Türkiye'de önümüzdeki dönemdeki toplumsal ve siyasal gelişmeleri değerlendirirken 
kullanılacak önemli verilerden biri, ulusal gelirin bölüşümüne ilişkindir. Bu konuda en güvenilir 
verileri üreten kişi ise Prof.Dr. Süleyman Özmucur'dur. Sayın Özmucur'un hesaplarına göre, 
ücretlilerin (işçi, memur, sözleşmeli personel) ulusal gelirden aldıkları pay 1988 yılında yüzde 
24,3 iken, 1991 yılında yüzde 34,6'ya yükselmiş, 1992 yılında yüzde 34,4 ile düzeyini 
korumuş, 1993 yılında yüzde 32,8'e inmiştir. 1989-1992 döneminde ücretlerin artmasında 
belirleyici etmen, sendikalarda örgütlü ücretlilerin grevleri ve diğer meşru ve demokratik kitle 
eylemlerini etkili biçimde kullanabilmiş olmalarıdır. 1994 yılında ise bu oran ani bir azalmayla 
yüzde 25,1'e gerilemiştir. 
 

Buna karşılık, kar, faiz ve temettü gelirleri, diğer bir deyişle, tarım-dışı kesimde sermaye ve 
servet sahiplerinin gelirleri 1989 yılında ulusal gelirin yüzde 56,5’ini oluştururken, 1991 
yılında yüzde 47,6’ya gerilemiş, 1993 yılında yüzde 50,1 olmuş ve 1994 yılında da yüzde 

57,6 düzeyine çıkmıştır 1. 
 

1994 yılında ulusal gelirin bölüşümünde işçi sınıfının ve sermaye ve servet sahipleri sınıfının 
paylarındaki bu önemli değişim, Türkiye’de önümüzdeki dönemde sertleşebilecek 
mücadelenin göstergelerinden biridir.  
 

İşçi sınıfının bir bütün olarak bu kaybının sınıfın değişik kesimleri arasındaki dağılımı 
nasıldır? 
 

En az kaybeden, tümü sendikalarda örgütlü olan kamu kesimi işçileridir. Bu işçilerin 
ücretlerinde 1994 yılında yüzde 8’lik bir gerileme söz konusudur. Özel kesimde işçilerin kaybı 

yüzde 13,7’dir. Memurların net aylıklarındaki gerileme yüzde 22 düzeyinde gerçekleşmiştir 2. 
Asgari ücretlilerin ve emeklilerin aylıklarındaki kayıplar ise daha fazladır. 
 

Sendikalar ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, 1994 yılında da işe yaramıştır. Sermayenin 5 
Nisan İstikrar Programıyla başlattığı yeni saldırı koşullarında, sendikalı işçinin kaybı, 
sendikasız işçininkinden ve henüz grevli toplu pazarlık ve siyasi faaliyette bulunma haklarını 
kullanamayan kamu çalışanından daha azdır.  
 

Burada ortaya çıkan bir tehlike, artan işsizlikle ve sendikasız kesimlerin daha hızlı 
yoksullaşmasıyla birlikte, sendikalı işçilerin bir "işçi aristokrasisi" tavrına girmesidir. Sendikalı 
işçiler, kendi kayıplarının daha az olduğunu düşünerek, "elle gelen düğün bayram, biz yine 
de diğerlerinden daha iyiyiz" gibi bir havaya girerse, sendikacılık hareketi büyük zarar 
görecektir. Giderek toplumdan soyutlanacak sendikalı işçiler, ayrıcalık zannettikleri 
konumlarını hızla yitireceklerdir. 
 

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin seçebileceği diğer yol ise, işçi sınıfının aynı anda mutlak 
anlamda yoksullaşarak benzer bir kaderi paylaşan tüm kesimlerini biraraya getirmek ve 
mutlak yoksullaşmayı yaşayan diğer toplum kesimlerine de öncülük etmektir. Bu arada 
gündeme gelecek diğer bir adım ise, sınıfın tümünün bugünden üzerinde anlaştığı somut 
talepleri etrafında ortak bir siyasal hareketin yaratılmasıdır.  
 
Tüm emekçi sınıf ve tabakaların hızla yoksullaştığı ve buna karşılık sermaye ve servet 
sahiplerinin hızla zenginleştiği koşullarda, işçi sınıfına yaraşır seçenek bu ikincisidir. Türkiye 
işçi sınıfının deneyim ve bilinç birikimi, Türkiye'nin gündemine bu ikinci seçeneği koyacaktır. 
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