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2017 yılı bitti. İşçi sınıfı açısından nasıl geçti?
2016 yılında Türkiye’de 18,4 milyon ücretli vardı. Bu sayı 2017 yılında 19,2 milyona yükseldi. Bu
ücretlilerin 2,8 milyonu devlet memuru, 239 bini sözleşmeli personel, 20 bini geçici personel (4/C) idi.
İşçi statüsünde çalıştırılanların sayısı yaklaşık 16 milyondu.
Öncelikle vurgulanması gereken nokta, halkımızın hızla işçileşmesi. Tüm ücretliler, yaşamlarını
kazanmak için bir başkasına ait işyerinde çalışan kişiler. Diğer bir deyişle, gelirleri, işgüçlerini satma
karşılığında aldıkları ücret veya aylık. Bu insanların gelir getirici bir işte çalışanlar içindeki oranı yüzde
70’i geçti. Bir başkasına ait işyerinde çalışma niyet ve çabasına karşın iş bulamayanlar da esasında işçi
sınıfının bir parçasını oluşturuyor. Onların sayısı da yaklaşık 6 milyon. Bu tablo, Türkiye’de işçi sınıfının
artık belirleyici bir güce çoktan eriştiğini gösteriyor.
Peki, bu ücretlilerin ne kadarı örgütlü?

ÖRGÜTLÜLER Mİ?
Resmi istatistiklere göre, işçi sendikalarının toplam üye sayısı 1,6 milyon. Ancak toplu iş
sözleşmesinden yararlananlar esas alınırsa, gerçek üye sayısının 1 milyonun biraz üstünde olduğu
söylenebilir. Diğer bir deyişle, 15 milyona yakın işçi, sendikasız.
Devlet memuru, sözleşmeli personel ve geçici personelin de 1,7 milyonu sendikalara üye. Memur‐
Sen, bu kitlenin 997 binini temsil ediyor.
İşçiler arasında sendikalaşma oranı yüzde 6’nın biraz üstünde. İşçiler, hem sendikaların
yetersizliğinden ve sendikalara duyulan güvensizlikten, hem ekonomik krizin derinleştiği koşullarda
işten atılma korkusundan, hem de örgütlü mücadelenin risklerini kabullenmek yerine başka yollardan
sorun çözme umuduyla, sendikalara üye olmuyorlar.
Sendikasız 15 milyon işçinin bir bölümünün hâlâ yan geliri var. Sayıları çok olmasa da, bazı
bölgelerdeki işçiler köyde yaşayıp fabrikada çalışabiliyor. Böylece sigortalanma koşuluyla nisbeten
düşük ücretleri kabulleniyor. Milyonlarca işçi, fazla mesaiye kalıp ücretini artırmayı, patrona karşı
mücadele edip işten atılma korkusunu yaşamaya tercih ediyor. Tüketici kredisi ve kredi kartına
yüklenerek sorunu geçiştirmeye çalışan işçi sayısı da az değil.

SENDİKALAR YETERSİZ
Hükümetin elinde sendikalara müdahale etmenin çeşitli araçları var. Hükümet bu araçları yıllardır
etkili bir biçimde kullandı ve kullanıyor. Bazı ünlü sendikacılar hakkında tutulan dosyalar, bu kişilerin
sessizliğinin ve hatta hükümete destek veren açıklamalarının ana nedeni. Ancak tabandan da güçlü
bir tepki gelmediğinden, bu durumdaki sendikacılar kolayca teslim alınabiliyor. Ünlü bazı
sendikacıların kıdem tazminatı fonu ve İş Mahkemeleri Kanunu konusunda takındığı tavır ancak bu
şekilde açıklanabilir. Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda işçiler aleyhindeki
düzenlemeler de aynı kaderi paylaştı. Grev ertelemeleri sonrasında bazı sendikaların teslimiyetçi tavrı
da bu nedene bağlanabilir.
Bazı sendikaların üyesi bulundukları uluslararası sendikal örgütlerle ilişkileri de Türkiye’deki
sorunların çözümüne hiçbir katkıda bulunmadı. Bu örgütler emperyalist ülkelerin sendikal
merkezlerinin kontrolü altındadır ve emperyalizmin birer aracıdır.
Sendikasız işçiler de eylem yaptı. Ancak bu eylemler örgütsüzdü, birbirinden kopuktu ve saman
alevi gibi yandı ve söndü.
İşçilerin günlük ekonomik mücadelesiyle vatan mücadelesinin bütünleştirilmesi konusundaki
girişimler ise sınırlı ve etkisiz kaldı.

İSOT TARLASINA GİRİLECEK
İnsanları kendiliğinden harekete geçiren, ciddi mutlak yoksullaşmalar ve zayıf iktidar algısıdır.
Mutlak yoksullaşma, derinleşen ekonomik krizle birlikte kapıda. AKP ise bu ülkeyi yönetemiyor. Diğer
bir deyişle, 2018 yılında “isot tarlasına girilecek”, işçinin oturduğu minderin tutuştuğu daha iyi
anlaşılacak. Burada görev, ortaya çıkacak bu enerjiden bağımsız ve demokratik bir Türkiye, sınıfsız ve
sömürüsüz bir dünya mücadelesinde yararlanma sorumluluğu olan öncü siyasi örgüte düşüyor.
Yumurtadan civciv çıkabilmesi için yumurtanın döllenmiş olması yetmez. O yumurtanın üzerinde
21 gün oturacak tavuk da gerekli. Yumurta bugün dölleniyor. Bugünkü görev, o yumurtayı çürümeye
terketmeden, onun üzerinde sabırla 21 gün oturacak siyasi iradeyi güçlendirmektir.
2018 yılının dünyanın tüm emekçilerine, dünyanın dört bir tarafında sınıfsız ve sömürüsüz bir
dünya mücadelesi verenlere ve halkımıza sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.

