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İŞÇİ SINIFI, ESAS ŞİMDİ 
 

Aydınlık Dergisi, 31 Mayıs 1998 
Yıldırım Koç 

 
Geçenlerde İstanbul’da İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin bir toplantısında 
konuşmacıydım. Prof.Dr.Meryem Koray’ın  “Günümüzün Değişen Koşulları ve Emeğin 
Konumu” başlıklı bir tebliğini tartıştık. Sayın Meryem Koray, tebliğinde, “teknolojik gelişmeler, 
küreselleşme ve esneklik uygulamaları” karşısında işgücünün kutuplaştığını, işçi sınıfının 
bölündüğünü ileri sürüyor ve şunları yazıyordu:  
 

“Bu kadar farklılaşan ve karmaşıklaşan işgücünü, geçmişteki gibi, bir toplumsal sınıf, bir ortak çıkar, 
ortak bir siyasal bilinç içinde düşünmek ve bulmak artık pek kolay görünmemektedir. Böyle olunca 
da, emeğin sermaye karşısında güç kaybı ve çıkarlarını koruma açısından gerilemesi daha 
kolaylaşmakta, çünkü bu gerilemeye karşı duracak güç birliğini yaratmak artık pek söz konusu 
olamamaktadır.” 

 
Paneldeki konuşmamda da belirttiğim gibi, bu yaklaşım son derece yanlıştır. İleri sürülen 
görüşlerdeki birinci yanlışlık, toplumsal sınıf oluşturmayı, sınıf bilincini ve siyasal bilinci 
karıştırmaktır. Çok kaba bir tanımla, yaşamını aldığı ücretle kazanan insanlar işçi sınıfını 
oluşturur. İşçi sınıfının ortaya çıkması için, işçi sınıfını oluşturan bireylerin bunun farkında 
olmaları gerekmez. İşçi sınıfının oluşması, bu olgunun insan bilincinde etkilerini 
yaratmasından bağımsız bir durumdur. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, küçük üreticilik hızlı 
bir biçimde mülksüzleşmekte ve işçi sınıfı saflarına katılmaktadır. Bu anlamda, toplumsal 
sınıf olarak işçi sınıfının ortadan kalkmasından değil, daha da büyümesinden ve 
güçlenmesinden söz edilmelidir. 
 
İşçi sınıfının oluşması bir süre sonra insanların bilincine yansır. Bir işçi, sorunlarının 
sorumlusu olarak patronunu gördüğünde, işçilik bilincine kavuşmuştur. İşçi, sorunlarının 
sorumlusu olarak sermayedar sınıfı görüp, sermayedar sınıfa karşı diğer işçilerle birlikte 
davranma eğilimine girdiğinde ise sınıf bilinci gelişmiştir. İşçi sınıfı her zaman çeşitli 
tabakalardan ve kesimlerden oluşmuştur. Her zaman bir “elit” kesim, bir işçi aristokrasisi 
olmuştur. Ancak buna karşın, farklı kesim ve tabakalardan oluşan bu heterojen işçi sınıfı, 
ortak çıkarlar için birlikte hareket edebilmiştir. Günümüzde, sermayenin sosyal devleti yok 
etmeyi, sendikaları ortadan kaldırmayı ve işçiyi koruyucu mevzuatı etkisiz kılmayı amaçlayan 
saldırısı, çeşitli nedenlerle farklı tabakalar oluşturan ücretlileri birleştirmektedir. Bugün sınıf 
bilincinin gelişme koşulları, geçmiştekinden, kapitalizmin altın çağındakinden çok daha 
uygundur. 
 
İşçi sınıfı, sermayedar sınıfa karşı mücadelesinden kapitalizme karşı bir mücadeleye 
geçerse, farklı bir durum söz konusudur. Bu ikisini de birbirine karıştırmamak gerekir. 
 
Türkiye’de işçi sınıfı içinde sınıf bilinci hızla gelişiyor. Bazı aydınlarımızın uzaktan veya bir 
yabancı olarak işçiler arasında yaptıkları gözlemlerden ve saha araştırmalarından elde 
ettikleri veriler, bu gerçeğin kavranmasında yetersiz kalabilir. Bir çiçekle bahar olmaz, derler. 
Peki, ya o çiçek baharın habercisiyse? Bir çiçeğin, baharın habercisi mi, yoksa istisnai bir 
gelişme mi olduğuna karar verebilmek için, toprağın içinde olmak gerekir. Toprağın 
içindeyseniz, dışarıdan bakanların henüz göremediği, ama açılmaya hazır çiçekleri 
gözleyebilirsiniz veya o çiçeğin yalnızlığını bilirsiniz.  
 
Türkiye’de işçiler hızlı bir değişim yaşıyor. Paneldeki konuşmamda, örnek olarak, bugün 
aramızda bulunmayan rahmetli Ömer Tunaoğlu örneğini anlattım.  
 
Ömer Tunaoğlu’nu 1986 yılında Yol-İş İzmir 2 No.lu Şube Başkanlığına seçildiğinde tanıdım. 
O tarihte, “Türkün Türkten başka dostu yoktur,” diyordu. 1987-1988 yıllarında İzmir, Muğla, 
Denizli, Manisa bölgesinde birlikte taban eğitimleri yaptık. İşçilerin gerçek ücretleri iyice 
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düşmüştü. Seminerleri açış konuşmalarında, “Arkadaşlar,” diyordu, “Türkün Türkten başka 
dostu yoktur sözünden esinlenerek diyorum ki, dar gelirlinin dar gelirliden başka dostu 
yoktur.” 
 
1989 bahar eylemlerinde İzmir’in en mücadeleci şubelerinin başında Yol-İş İzmir 2 No.lu 
Şube geliyordu. Yol kesiyorlardı. Polis gelince kaçıyorlar, polis gidince yine yol kesiyorlardı. 
Ömer Tunaoğlu, 1989 yılında yapılan şube genel kurulunda, “işçi sınıfı olarak biz” diye 
konuşmaya başlamıştı. 1992-1993 yıllarında yine yaygın eylemlerimiz olmuştu. İzmir’deki 
binlerce işçi galiba bir ortak vizite eylemi sonrasında TÜRK-İŞ Bölge Temsilciliğinin önündeki 
meydanda toplanmışlar. Ömer Tunaoğlu da balkondan elinde megafonla kitleye slogan 
attırıyormuş. Attırdığı slogan da, “işçiler birleşin, iktidara yerleşin,” imiş. Bu ara, İzmir’e yeni 
atanmış olan bir üst düzey Emniyet görevlisi, gösterilerin yapıldığı yere gelmiş. Arabadan 
indiği yerde bir başka Şube Başkanımız varmış. Bu üst düzey yetkili, atılan sloganı duyunca, 
yanında bulunan bir başka polise, “yakalayın şu komünisti,” diye bağırmış. Diğer görevli uzun 
süredir İzmir’deymiş, Ömer Tunaoğlu’nu tanıyormuş. Adamcağız, “efendim,” diyormuş, “o 
adam milliyetçi muhafazakar bir kişidir, komünist filan değildir.” Üst düzey yetkili, “ama,” 
demiş, “komünistlerin sloganını atıyor.” Bu konuşmayı dinleyen diğer Şube Başkanı biraz 
sonra Ömer Tunaoğlu’nun yanına gitmiş ve ona, “hadi,” demiş, “iyi kurtardın; az daha seni 
attığın slogan nedeniyle komünist diye alıyorlardı içeri.” Tunaoğlu ise, attığı sloganın 
doğruluğunu savunmuş, “kimin sloganı olursa olsun, slogan doğru,” demiş. 
 
Rahmetli Ömer Tunaoğlu yiğit, mert ve fedakar bir işçi önderiydi. Kansere yenildi. Şube 
başkanlığı döneminde işçiler arasında siyasal görüşe, etnik kökene ve dini inançlara göre 
hiçbir ayrım yapmadı. Tüm işçinin sevdiği bir insandı. Sınıf bilinçli bir işçiydi. Keşke Sayın 
Meryem Koray da Rahmetli Ömer Tunaoğlu’nun arkadaşı olabilseydi, ondaki değişimi 
gözlemleyebilseydi. Herhalde bugün farklı düşünürdü. 
 


