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Yıldırım Koç
Türkiye işçi sınıfının mücadelesi her geçen gün yayılıyor; önümüzdeki dönemde daha da yayılacak.
Eğer Avrupa ülkelerinden birinde, ABD’de veya Japonya’da olsaydık, “geçen yıl hangi eylemler
oldu?” sorusuna kolayca yanıt verirdik. Bu ülkelerde o kadar az eylem oluyor ki, yaşananlar zaten
aklımızda olurdu.
Veya mevzuatı düşünün. Avrupa ülkeleri, ABD veya Japonya’da sendikalar kanunu veya iş kanunu
değişir mi? Anayasa Mahkemesi bu kanunların bazı maddelerini iptal eder mi?
Hayır. Bu ülkelerde mevzuat değişiklikleri istisnai bir durumdur. Öyle zırt pırt kanun değişmez,
yönetmelik iptal edilmez, yüksek yargı organları önemli kararlar almaz.
Türkiye öyle mi?
Çalışma yaşamına ilişkin kanunlar sık sık değiştiriliyor. Piyasadan kanun kitabı almaya
çekiniyorsunuz. İkide bir www.basbakanlik.gov.tr. adresine gidip, ilgilendiğiniz kanunun son biçimini
indiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, bir torba kanunun bir köşesinde sizin ilgilendiğiniz kanunu değiştiren
bir madde var.
İki yıldır bu boşluğu dolduran bir yayın var.
Geçen yıl Emek Yıllığı‐2013 yayımlanmıştı. 535 sayfalık başarılı bir çalışmaydı.
Geçen hafta da Emek Yıllığı‐2014 yayımlandı. 440 sayfalık bir başucu kitabı.
Kitapta önce 175 sayfalık olaylar günlüğü var. Gün gün bütün işçi ve kamu çalışanı eylemleri
dökülmüş.
Ardından 30 sayfalık mevzuat günlüğü geliyor. Kanun değişiklikleri, yönetmelikler, önemli
mahkeme kararlarını burada bulabiliyorsunuz.
Daha sonra da “sınıfın gündeminden seçilenler” başlığı altında herbiri 3‐5 sayfalık dosyalar geliyor.
Dosya başlıkları şöyle:
‐ Yatağan direnişi,
‐ Yatağan’da bir bayrak,
‐ Cam grevi,
‐ Metal işkolu 2014‐2016 grup sözleşmesi ve 2015 metal grevi,
‐ BELTAŞ grevi,
‐ Greif işgali,
‐ Seyitömer Termik Santrali direnişi,
‐ Sütaş direnişi,
‐ Van İŞKUR işçilerinin iş mücadelesi,
‐ İlaç işçileri: Deva direnişi, Zentiva işgali,
‐ Yerel seçim sonrası belediyelerde hak gaspları,
‐ 1 Mayıs,
‐ İş cinayetleri: 2014, işçinin kara yılı,
‐ Torunlar: Milyarlık şantiyede bedava ölüm,
‐ Ermenek: “Yerin altında boğuldular”,
‐ Torba Yasa: Madenci ve taşeron düzenlemesi,
‐ Torba Yasaya patron tepkisi ve madenci eylemleri,
‐ 2014 yılında çöken madencilik politikası,
‐ Memur‐Sen’in imzaladığı 2014‐2015 sözleşmesinin faturası,
‐ ILO Sözleşmelerine dayanılarak imzalanan toplu iş sözleşmeleri,
‐ Uluslararası Çalışma Konferansı’nda grev tartışmaları,
‐ AYM’den AKP’ye işçi hakları ayarı,
‐ Cemaat sendikaları,
‐ El çabukluğu marifet: İşsizlik oranı kağıt üzerinde düşürüldü,

‐

Asgari ücret.

Kitabın bir sonraki bölümü, 40 sayfalık Soma Dosyası: Olayı bütün boyutlarıyla ele alan çok başarılı
ve güzel bir inceleme.
Ardından da İzzettin Önder, Yıldırım Koç, Aydemir Güler, Can Şafak ve Uğur İşlek’in uzun
makaleleri yer alıyor.
Bu konuda ilk önemli girişim, Sevgi Özkan ve Abdullah Özkan tarafından hazırlanan ve 1977 yılında
Gözlem Yayınları tarafından yayımlanan Türkiye İşçi Sınıfı 1976 Yıllığı idi. 384 sayfalık kitap, 1976
yılındaki gelişmelere ilişkin önemli bir kaynaktır.
1984 yılından itibaren Petrol‐İş’in Yıllıkları yayımlandı. 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993‐94, 1995‐96, 1997‐99 Petrol‐İş Yıllıkları, bu döneme ilişkin en temel bilgilerin
derlendiği çalışmalardı.
Petrol‐İş Yıllıklarını rahmetli İlyas Köstekli hazırlardı.
İlyas Köstekli 19 Ağustos 2004 günü aramızdan ayrıldı.
Bu geleneği Emek Yıllığı başarılı bir biçimde sürdürüyor.
Emek Yıllığı‐2014 çalışmasını büyük bir titizlikle hazırlayanları kutluyor, çalışma yaşamıyla
ilgilenenlere öneriyorum.

