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İstanbul’da 1920 yılının önemli eylemlerinden biri, Tramvay işçilerinin grevidir. Sayın Oya 
Baydar’ın Türkiye’de İşçi Sınıfı, Doğuşu ve Yapısı (1969) kitabı ile Türkiye İşçi Sınıfı 
Tarihi – 1 kitabında yazdıkları, bilimsel gerçekleri zorlamanın ilginç bir örneğini 
oluşturmaktadır. 
 
1920 yılında Fransızlara ait Tramvay Şirketi işçileri Vatman İttihadı isimli bir örgütlenmeye 
giderler ve Türkiye Sosyalist Fırkası önderi Hüseyin Hilmi ile bağlantı kurarlar. Hüseyin Hilmi 
ve Vatman İttihadı’ndan bir temsilci İstanbul’daki İngiliz İşgal Kuvvetleri komutanına 
giderek yardım isterler. Sayın Oya Baydar bu durumu, Zeki Cemal’in Meslek Dergisi’nin 24. 
sayısında (1925) çıkan bir makalesinden alıntıyla şöyle anlatıyor (1969 baskısı, s.249; 1989 
baskısı, s.197): “Hilmi arkadaş, tramvay amelesinin murahhasıyla birlikte İngiliz işgal 
kumandanına başvurdu ve yardımını istedi. Kumandan işçiyi haklı buldu ve 100 krş. yövmiye 
verilmesini istedi. Kumpanya bunu dinlemeyince 10 Mayıs 1336 tarihinde amele ilk grevi ilan 
etti.”  
 
Bu metin, Türkiye Sosyalist Fırkası’nın ve Tramvay işçisinin anti-emperyalist olmadığını, 
işgale karşı çıkmadığını ve hatta işgalci emperyalistlerden medet umduğunu gayet açık bir 
biçimde gösteriyor.  
 
Bu yardım, Sayın Oya Baydar tarafından şöyle anlatılıyor: “Grev, geçici de olsa başarıyla 
bitmiş, işçiler isteklerinin büyük bir kısmını elde etmişlerdir. Bunun bir nedeni de İngiliz İşgal 
Kumandanlığının, Hüseyin Hilmi’ye, Tramvay şirketi bir Fransız şirketi olduğundan, yardım 
etmesidir” (1969, s.251). “İngiliz İşgal Komutanlığı bu sıralarda Hüseyin Hilmi’ye, özel olarak 
da tramvay grevine maddi yardım ve çeşitli destek sağlamıştır.” (1982, s.198). 
 
Sayın Baydar, kitabının her iki baskısında da, Enver Eserkova’nın bir çalışmasından şu 
alıntıyı yapıyor: “Bu grevin karakteri katiyen marxist değil, herşeyden önce milli idi. Çünkü 
talimat, Partinin (Türkiye Sosyalist Fırkası, YK) haberi olmaksızın, milli kurtuluşçu gizli 
teşekküllerden geliyordu.” (Baydar, 1969, s.250; 1982, s.198). Ancak Sayın Baydar’ın 
bundan sonraki yorumları 1969 yılından 1982 yılına nasıl değişmiş: 
 
(Baydar, 1969, s.250-1): “Grevin belirli bir marxist yönü olmadığı bir gerçektir ama talimatın 
milli kurtuluş cephesinden geldiği hakkında da tahminlerin dışında bir belge yoktur.” 
 
(Baydar, 1982, s.198): “O dönemde İstanbul’da Fransız ve İngiliz sermayeli işyerlerinde 
patlak veren grevlerin, Anadolu hareketine destek verme amacı taşıdığı, en azından önce 
görünmemekle birlikte, bu grevlerde oldukça etkin bulunan komünist çevrelerin, militanların 
amaçlarının bu olduğu bilinmektedir. Bu türden grevler arasında sayılan tramvay işçileri 
grevinin, ulusal kurtuluş hareketi ile bağlantılı örgütlerden geldiğini kanıtlayabilecek herhangi 
bir belge yoksa da Fransız Şirketi’ni hedef alması ona antiemperyalist bir öz 
kazandırmaktadır.” 
 
Öyle bir grev düşünün ki, İngiliz emperyalistlerinden aldığı destekle Fransız şirketine karşı 
ücret mücadelesi yaptığı için “antiemperyalist” oluyor. Avrupa emperyalistlerinden para 
alarak antiemperyalistlik yapmak gibi bir davranış, değil mi. 
 
Bakın, Sayın Baydar, gerçekleri nasıl zorluyor. Sayın Baydar’ın kitabının 1969 baskısına 
göre, Tramvay Şirketi işçilerinin 10 Kasım 1920 tarihinde şirket yönetimine verdikleri istekler 
listesinde “şirketin yabancı bir şirketle hiçbir iş yapmaması” talebi de yer almış. Sayın Baydar 



bu konuda şunları söylüyor: “Görüldüğü gibi bu defa işçi istekleri bilinçli ve düzenli olduğu 
kadar, antiemperyalist yönü de açıkça görülmektedir.” (Baydar, 1969, s.252). 
 
Sayın Baydar’ın kitabının 1982 baskısında, talebin “Şirket’in yabancı bir şirketle ortaklık 
kurmaması” olduğu belirtiliyor ve bu talep şöyle yorumlanıyor: “Görüldüğü gibi bu istemler 
örgütlü bir hareketin ileri düzeydeki istemleridir. Aralarında, yabancı şirketle ortaklık 
kurulmaması gibi nesnel olarak antiemperyalist bir öze sahip olanlar da vardır.” (s.200) 
 
Şirketin kendisi Fransızların. Fransızlar da İstanbul’u işgal etmişler. Başka bir yabancı 
şirketle iş yapsa ne olur, ortaklık kursa ne olur. Fransız şirketin başka bir yabancı şirketle 
ortaklık kurmasını istemeyen işçi antiemperyalist mi oluyor? Etmeyin n’olur. 
 
Bugün emperyalistlere avuç açarak, onlardan para alan ve demokrasi umanların kökleri 
Hüseyin Hilmi’ye, o zamanki adıyla İştirakçi Hilmi’ye gitmektedir. Hüseyin Hilmi’nin yaptığı da, 
işçilerden ve solculuktan söz ederek, emperyalistlerden para almaktı. Umarım ve dilerim 
sonları da aynı olmaz.  
 
 


