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Yıldırım Koç
Ekonomik kriz derinleştikçe, işçilerin, memurların, sözleşmeli personelin hayatı giderek zorlaşacak.
DERİNLEŞEN KRİZ İŞÇİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?
Enflasyon oranı artınca, gerçek ücretler ve aylıklar hızla yıpranacak. Asgari ücretli milyonlarca işçiye bu
yılın başında verilen bir yıllık yüzde 8’lik zam hızla eriyecek ve çok ciddi bir mutlak yoksullaşma yaşanacak.
İnsanlar, kredi kartı borçlarını ve tüketici kredileri taksitlerini ödeyemeyecek. Ücretine veya aylığına
haciz gelen icralık işçi/memur sayısı hızla yükselecek. Birçok insan, borçlarını ödeyemeyeceği için borçla
aldığı evini veya arabasını elinden kaçıracak. Birçok işçi, kıdem tazminatını alarak borçlarını ödemeye
çalışacak.
Genel bir mutlak yoksullaşma yaşanacak.
İşyerleri kapandıkça veya küçüldükçe işten çıkarmalar artacak, işsizlik daha da yaygınlaşacak. İşçilerin
ücret ve kıdem tazminatı alacakları ödenmeyecek. Az işçiyle çok iş çıkarma baskısı artacak. Bazı
işyerlerinde karşılığında ücret ödenmeyen fazla çalışma yaygınlaşacak. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri
alınmayarak tasarruf yapılmaya çalışılacak. İşçilik maliyetini düşürmeye çalışan işverenler, Suriyeli kaçak
işçi çalıştırmayı daha da yaygınlaştıracak.
İşçilerin gelirlerinin azalması, emeklilerin ve gençlerin de çalışma hayatına atılmasını zorlayacak.
Böylece işsizlik daha da artacak.
Maliyetlerin azaltılması amacıyla kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılacak. Esnek çalışma
uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kiralık işçilik artacak. Taşeron işçilerinin sorunları artarak devam edecek.
Devlet memurlarının iş güvencesi kaldırılmaya çalışılacak.
İşçi sınıfı için hayat, mevcut düzen içinde çözülemeyecek kadar kötüleşecek.
KENDİLİĞİNDENCİ İŞÇİ HAREKETİ YÜKSELECEK
İnsanlar hayatlarından memnunsa, ne yaparsanız yapın, onları mevcut düzene karşı harekete
geçiremezsiniz. Tam tersine, mevcut düzeni savunurlar.
İnsanlar hayatlarından memnun değilse, düzene karşı harekete geçmelerinin birinci koşulu yerine
gelmiş demektir. Oturdukları minder tutuşmuşsa ve yangını yavaştan hissetmeye başlamışlarsa, ayağa
kalkma, ayaklanma eğilimleri artar. Ancak bu tepkinin küfür ve beddua düzeyinden eylem düzeyine
geçmesi için, zayıf bir iktidar algısının yaygınlaşması gerekir.
Eğer hakim sınıflar cephesi sağlamsa, ayağa kalkan, ibreti alem için ezilir.
Eğer hakim sınıflar cephesinde çatlaklar ve gedikler varsa, hükümet gelişen olayların üzerine kararlı bir
biçimde gidemez. İktidardaki güçler zayıfsa ve zayıflıkları bir biçimde kitleler tarafından algılanıyorsa,
hayatından memnun olmayan kitlelerin kendiliğindenci eylemini kimse engelleyemez.
Türkiye’de ekonomik krizle birlikte işçi sınıfına yönelik ciddi bir saldırı yaşanacak. İşçilerin, memurların
ve sözleşmeli personelin hem gerçek gelirleri düşecek, hem çalışma koşullarını belirleyen düzenlemeler
aleyhlerine değiştirilecek.
İktidarda ise giderek zayıflayan bir hükümet var. Referandum süreci hükümeti daha da zayıflatacak.
Belirli çevreler, işçi sınıfının ortaya çıkacak enerjisini hükümete karşı kullanmaya çalışacak.
Bu durumda işçi sınıfının kendiliğindenci hareketinin yükselmesi arifesindeyiz.
Önemli soru şu: Bu enerji, bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya
mücadelesi doğrultusunda mı yönlendirilecek; yoksa çarçur mu olacak veya bölücüler yada başka gerici
güçler tarafından mı kullanılacak?
Sorunun yanıtını, Türkiye’nin vatansever ve emekten yana güçlerinin bilinci, tavrı, kararlılığı ve gücü
belirleyecek.

