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Bu aralar “Demokrat Parti ve İşçi Sınıfı” konusunda uzunca bir makale üzerinde çalışıyorum. 
Bu konuda yıllardır malzeme biriktiriyordum. Sanıyorum bazı önyargıların değiştirilmesi 
açısından böyle bir konuya eğilmekte yarar var.  
 
Sendikacılık tarihiyle ve sendikacılıkla ilgili çalışmalarda yapılan bazı genellemeler bazen 
dünyayı kavramamızın önünde engel oluşturabiliyor. Bazı değerlendirmelerin ancak bazı 
koşullarda geçerli olduğu unutulunca, yapılan araştırmalar yol gösterici olmuyor; aksine kafa 
karıştırıyor ve gerçekliğin kavranmasını engelliyor.  
 
Sendikacılık tarihiyle ilgili sol yayınlarda şu tür değerlendirmeler yaygındır: “Burjuva partileri 
işçileri daima ezer; onlara hiç hak vermez.” “Muhafazakar veya sağcı partiler işçilere hiç hak 
tanımamıştır.” 
 
Bu iddialar her zaman için geçerli midir? 
 
Eğer geçerliyse, 1950’li yıllarda işçilerin büyük bir çoğunluğunun DP’li olmasını ve 27 Mayıs’a 
karşı çıkmasını nasıl açıklarsınız? 1960’lı ve 1970’li yıllarda yüzbinlerce işçinin AP’li olmasını 
nasıl açıklarsınız? 
 
Bu iddialarda bulunanlar bu sorulara genellikle iki tür yanıt veriyor.  
 
Birinci yanıt, işçi sınıfının cehaleti, deneyimsizliği veya korkaklığı iddiasıdır. Geçen yıl 1 
Mayıs olaylarından sonra Bakunin’in “İsyan Ruhu” makalesinden bazı bölümleri 
yayınlamıştım. Bu mantığa göre, işçi sınıfı tarihsel bir misyona sahip olsa bile, çeşitli 
nedenlerle bu misyonunu yerine getiremiyor. Bu durumda, dinamitin bir ateşleyici fünyeye 
ihtiyacı var. Birileri bu ateşleyici fünye olmaya soyunuyor. Anarşistlerin tezleri, öncü savaşı 
tezleri, v.b. hep bu mantığın bir sonucu.  
 
İkinci yanıt ise, sendikacıların işçi sınıfının önündeki ana engel olduğu. Bu açıklamaya 
sarılanlar da, sermayeyi unutup, ana hedef olarak sendikalara yükleniyorlar. 
 
DP ve işçi sınıfı üzerinde çalışırken, işçi sınıfı ve sendikacılık tarihlerinin 1950-60 dönemine 
ilişkin bölümlerini taradım. Solcu yazarlardan hiçbirinde DP’nin işçiler lehine yaptıklarının bir 
dökümünü bulamadım. Yazarların çoğu tüm değerlendirmesini, DP’nin muhalefetteyken grev 
hakkını savunması ve iktidardayken bu sözünü tutmamasıyla sınırlandırmış. Bazıları ve 
özellikle de yabancı yazarlar ise bu dönemde işçilerin yoğun bir baskı ve sömürü altında 
tutulduğunu yazmış.  
 
Halbuki 1950-1960 dönemi, işçilere yeni hak ve özgürlüklerin tanınması açısından son 
derece canlı yıllardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarının zorluklarının CHP’ye fatura 
edildiği ve sosyalist solun ezildiği koşullarda, DP gerçekten bir umut olmuştur. İşçiler, birçok 
açıdan, özgürleşmiş, etkilerini artırmış ve ücretlerini yükseltmişlerdir. Dönem dönem 
sendikalara baskı olmuştur; ancak tek tek işçiler ve birçok durumda da örgütlü işçiler, çalışma 
ve yaşama koşullarını önemli ölçüde geliştirmişlerdir.  
 
Burjuva partileri ve hatta muhafazakar partiler, ekonomik büyüme, düşük oranlı işsizlik ve 
Soğuk Savaş koşullarında işçilere önemli hak ve özgürlükler tanıyabilir ve tanımışlardır. DP 
ve AP de bu nitelikte örgütlenmelerdir ve böyle bir misyon üstlenmişlerdir. “Burjuva partileri 
işçiye hak tanımaz,” “muhafazakar parti işçiye hak tanımaz” gibi değerlendirmeler 1950’li ve 



 

1960’lı yıllar için geçerli değildir. İşçilerin önemli bir bölümü de, bu nedenle, kendi açılarından 
haklı olarak DP’li ve AP’li olmuştur.  
 
Şimdi koşullar farklı. Ekonomik canlanma yerine ekonomik bunalım, düşük oranlı işsizlik 
yerine yüksek oranlı işsizlik, Soğuk Savaş yerine Sovyet sisteminin çöktüğü koşullarda 
sermayenin yeni saldırısı, ithal ikameci sanayileşme yerine sermayenin denetiminde 
küreselleşme koşullarında, DP ve AP gibi partilerin işçilere hak ve özgürlük tanımasının 
olanağı yoktur. Sermaye ne böyle bir olanağa, ne de niyete sahiptir.  
 
DP, çeşitli nedenlerle işçi sınıfına ve özellikle de tek tek işçilere önemli haklar sağladı. 
Okuduğunuz kitapta DP’nin işçileri nasıl ezdiğine ilişkin uzun uzun bölümler varsa ve DP’nin 
işçilere katkıları konusunda tek bir satır göremiyorsanız, o kitabı okumayın. Gerçek durum 
bunun tam tersi.  
 


