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İşçi sınıfı hareketinin gelişimi düz bir çizgi izlemez. Yükseliş ve alçalışlar yaşanır. 1986-1987’de 
hafif bir yükseliş olmuştu. 1989 yılında bir patlama yaşandı. 1990 sonu ve 1991 başında grevler 
ve Madenciler Yürüyüşü önemliydi. 5 Nisan 1994 kararlarından sonra 1994 ve 1995 yılları genel 
ve yaygın eylemlerle geçti. Şimdi ise daha birleşik, daha yaygın eylemlilik yavaştan yükseliyor.  
 
Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor. Öyle bir ülke düşünün ki, 2000 yılının ilk 7 aylık döneminde 
devletin topladığı toplam vergi miktarı 14 katrilyon 373 trilyon lira olsun. Devletin ödediği faiz ise 
14 katrilyon 256 trilyon lira olarak gerçekleşsin. Toplanan vergiler ancak faizlere yetebilsin.  
 
Bunun anlamı,  

- zorunlu tasarruf fonunda biriken paraların hak sahiplerine ödenmeyeceğidir; 
- denize düşen yılana sarılır misali, özelleştirmeden medet umulması, özelleştirme ve 

taşeronlaştırma uygulamalarının daha da hızlandırılmasıdır; 
- yerli ve yabancı kaçak işçiliğin, kiralık işçiliğin, esnek çalışmanın, standart-dışı çalışma 

biçimlerinin hızla yaygınlaşmasıdır; 
- 2001 yılı bütçesinde kamu çalışanlarının ve kamu işçilerinin gerçek gelirlerinin                  
      düşürülmesidir; 
- IMF’ye, Dünya Bankası’na ve Dünya Ticaret Örgütü’ne tam bir teslimiyettir; 
- tarımdaki çöküşün hızlandırılmasıdır;  
- Sosyal Sigortalar Kurumu’nun bağımlılığını artırıcı ve çöküşüne yol açacak 

düzenlemelerdir; 
- yeni grev ertelemeleridir; 
- Mahalli İdareler Yasasında öngörülen değişiklik türü düzenlemelerle kamuda işçi 

örgütlülüğünü zayıflatmaktır.  
 

Bunların anlamı ise, 
- yaygınlaşan grev ve direnişlerdir; 
- işçilerle kamu çalışanları arasındaki ittifakın güçlenmesidir; 
- emeklilerin kış uykusundan uyanmasıdır; 
- IMF’ye karşı işçi – çiftçi – esnaf ittifakının oluşması ve güçlenmesidir; 
- işçi sınıfı saflarında siyasal çözüm arayışlarının daha da yoğunlaşmasıdır. 

 
Türkiye, 1919 yılındaki tehditlerin daha büyükleriyle karşı karşıyadır. Ülkemiz, Ulusal Kurtuluş 
Savaşıyla kazanılan bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliği yitirme tehdidini yoğun bir biçimde 
yaşamaktadır. Ancak bu kez 1919 yılındakiyle kıyas kabul etmeyecek kadar güçlü bir işçi sınıfı 
hareketi vardır. İşçi sınıfı hareketinin eksikliklerinin giderilmesi, hatalarının düzeltilmesi ve 
(anti-IMF biçiminde somutlanan) en geniş anti-emperyalist ittifakın oluşturulması 
mümkündür ve gündemdedir. Türkiye işçi sınıfı hareketi ilk kez böylesine bir ittifak 
zemininde yeni bir yükseliş yaşayacaktır. İşçi sınıfı hareketinin bu yeni yükselişinin temel 
özelliği, bu geniş ulusal ittifaktır. 
 
 


