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İşçi sınıfının davranışları, belirli bir ülkenin işçi sınıfının bilinç, deneyim, örgütlülük düzeyi gibi 
etmenlere bağlı olarak biçimleniyor. Ancak yalnızca bunlar mı etkileyici? Ulusal özellikler 
tepkilerin biçiminde rol oynamıyor mı? Ulusal özelliklerin ötesinde daha geniş bölgesel etkiler 
de söz konusu değil mi? Almanya'da sendikacılarla ve Türk işçileriyle yapılan bazı 
toplantılarda bu nokta sık sık aklıma geldi.  
 

1918-1919 yıllarında Alman devrimci asker, denizci ve işçilerinin yasalara uygun ve mutedil 
davranışları karşısında Rus devrimcileri şöyle dalga geçerlermiş: "Halkın çimenlere 
basmasının yasak olduğunu gösteren bir duyurunun olduğu yerlerde, Alman isyancıları doğal 

olarak yalnızca patikalardan yürüyeceklerdir." 1 Alman işçi sınıfının davranışlarında Alman 
ulusal kimliğinin etkileri tabii ki mevcut.  
 

Temmuz ayında Almanya'daydım. Alman Sendikalar Federasyonu'ndan bir görevli ile bir 
kasabada geç vakit yemek yedik. Hiç aracın bulunmadığı bir yoldan karşı karşıya geçeceğiz. 
Kırmızı ışık yanıyordu. Alman arkadaşa uyduk, yeşil yanana kadar bekledik.  
 

Ertesi gün, Duisburg kentinde ünlü Thyssen çelik fabrikasındaki Türk işçi temsilcileriyle bir 
toplantı yaptık. Vatandaşlarımız Almanya'daki deneyimlerini anlattılar. Çoğu, Türkiye'de hiçbir 
sendikal deneyimi olmaksızın Almanya'ya gelmişler, işyerinde sendika temsilcisi 
seçilmişlerdi. Sendikacılığı Almanya'da, bu ülkede hakim olan anlayış çerçevesinde 
öğrenmişlerdi. Ancak hepsinin vurguladığı ortak bir nokta vardı. İşyerinde bir eylem olacaksa, 
başı genellikle yabancı işçiler çekiyordu. Konumları gereği yabancı işçilerin ürkek olmaları 
gerekirken, Alman işçileri daha ürkekti. Yasalara ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesine uyma 
konusunda daha duyarlıydılar. Mücadele sertleştikçe Türk işçilerinin etkinliği daha da 
artıyordu.  
 

Bu toplantıya Alman Sendikalar Federasyonu adına katılan bir de İtalyan arkadaşımız vardı. 
31 yıldır Almanya'da çalışan, ancak İtalyan vatandaşlığını tüm ısrarlara karşın sürdüren, 
ikinci kuşak bir göçmen. Tam bir Akdenizli. Özel konuşmamızda, İtalyan işçilerinin de benzer 
eleştiriler getirdiğini söyledi. Düsseldorf'un rıhtımındaki kaldırımları göstererek, "bunlar bir 
acaiptir, bu kaldırımın taşlarının nasıl olacağını belediye meclisinde 1,5 ay tartıştılar; bizde 
olsa, hemen yapılır; hatalı olursa yenilenir; işçileri de böyle," dedi.  
 

Almanlarla Türkler arasındaki tavrı çok güzel anlatan bir örneği Aziz Nesin vermişti. Aziz 
Nesin bir ara Almanya'ya gitmiş, limanları gezmiş. "Almanya'da limanlarda gemileri limana 
sımsıkı bağlıyorlar; bizde ise iki ip atarlar, o kadar," deyip, sormuştu. "Hangisi daha iyidir?" 
Yanıtını yine kendisi vermişti. "Fırtına çıkarsa Almanlarınki iyidir. Ama ya limanda yangın 
çıkarsa!" 
 

Her ülkenin işçi sınıfı, işçi olmanın evrensel bazı özelliklerini taşırken, kendi sınıf 
deneyimlerinin ötesinde, ait olduğu ulusun bazı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. 
Sermayenin uluslararasılaşmasında küreselleşme olarak gündeme getirilen yeni düzey, 
ulusal farklılıkları azaltıyor ve ulusal özelliklerin önemini giderek azaltıyor. Özellikle Avrupa 
Birliği'nin Avrupa Birleşik Devletleri'ne doğru evrilmesi sürecinde ve uluslararası göç 
hareketlerinin arttığı koşullarda, bu farklılıklar iyice azalacak. Bu süreçte, örneğin, 
Almanya'da yaşayan Türkler Almanlar'dan etkilenirken; onları da belirli biçimlerde etkiliyorlar. 
 

Almanya'daki son gecemizde Alman Sendikalar Federasyonu'ndan arkadaşlarla yemek 
yedik. Alman arkadaşımızdan ayrıldık. O karşıya geçecekti. Kırmızı ışık yanıyordu. Sağa sola 
baktı. Araba gelmediğini görünce de hemen geçiverdi. Karşıdan da bize, "ilerleme var, değil 
mi?" diye seslendi. 
                                                 
1Hobsbawm, E.,Age of Extremes, The Short Twentieth Century, Abacus Yay., İngiltere, 1996, s.68. 


