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Dünya ve özellikle de Türkiye hızlı bir biçimde işçileşiyor. Türkiye, ekonomik bunalıma, 
uluslararası tekelci sermayenin kırsal bölgelerdeki küçük üreticiliğe ilişkin değişen 
politikasına, PKK'nın silahlı ayaklanmasına ve devletin buna karşı uyguladığı stratejiye ve 
diğer bazı etmenlere bağlı olarak, hızlı bir mülksüzleşme ve işçileşme yaşıyor. Sermaye, 
sahte "kendi hesabına çalışma" yöntemlerini yaygınlaştırmaya çalışıyorsa da, ücretli emekle 
sermaye arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi ortadan kaldıramıyor. Bazı bölgelerde, küçük üreticiler 
ve küçük esnaf bile tekelci sermayenin fiili ücretlileri haline dönüşüyor. 
 
Bu gelişim olumludur. Ancak üretim süreci açısından işçileşen bu insanların kafaca 
işçileşmeleri o kadar kolay değildir. İşçi  sınıfının kendiliğinden bir sınıf olmaktan çıkıp, 
kendisi için bir sınıf olabilmesi oldukça uzun bir süreci öngörür. Bu konuda gerçekdışı 
hayalciliğe kapılanlar, beklentilerini bulamayınca, işçi sınıfının gücüne, potansiyeline ve 
tarihsel misyonuna olan güvenlerini yitirirler. 
 
İşçi sınıfının parçası olmayan "işçi dostları"nın işçilerden beklentileri genellikle gerçekliğin 
oldukça dışındadır. Devam eden işçileşme süreci nedeniyle, köylülüğün ve esnaflığın 
kafalardaki ve bilinçlerdeki izleri, sorunun nedenlerinden yalnızca biridir. Diğer taraftan, 
ekonomik büyüme ve Soğuk Savaş koşullarında sermayenin ve muhafazakar partilerin 
uyguladığı sosyal politikalar vardır. Özellikle Türkiye'de solcuların anlamakta zorluk çektiği bir 
konu, DP ve AP dönemlerinde öncelikle köylülüğün ve önemli bir ölçüde de işçilerin çalışma 
ve yaşama koşullarının ciddi biçimde iyileştiğidir. İşçilere özellikle 1950-1960 döneminde 
yasa değişiklikleri aracılığıyla ve diğer yollardan önemli haklar sağlanmıştır. Birçok işçi bu 
dönemde işe girmiştir. Soğuk Savaş döneminde sürdürülen anti-komünist ve dinci 
politikaların da önemli bir etkisi olmuştur. Bu nedenlerle, işyerlerinde muhafazakar partilerin 
ideolojik etkileri küçümsenmeyecek ölçüdedir.  
 
Ancak, ekonomik bunalımla, yapısal ve yüksek oranlı işsizlikle, Türkiye'nin uluslararası 
işbölümünde değişen konumuyla ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyet Sisteminin 
çökmesiyle birlikte, muhafazakar partilerin işçi lehine adım atma olanağı ve niyeti sona 
ermiştir. Bu koşullarda, işçilerin mevcut partilerden bağımsızlaşma eğilimi gündeme gelmiştir 
ve güçlenmektedir. 
 
Burada özetlenmeye çalışılan bu karmaşık sürecin farkında olmayanlar için, işçi sınıfı 
homojendir, sınıf bilincine sahiptir, mücadelede kararlıdır ve tarihsel misyonunu yerine 
getirmeye hazırdır. Hareket için de, "öncü"nün kendisine ulaşmasını beklemektedir. 1960'lı 

yıllardaki bu durumu Sadun Aren şöyle anlatıyor1: 
 

"Türkiye'de sosyalizm uzun yıllar yasaklı olduğu için, insanlarda, bu 
yasak kalkıp sosyalist fikirler (sosyalizmin gerçekleri) bir defa açıkça 
söylenebilirse, halkın bunları hemen benimseyeceği ve sosyalist olacağı 
sanısı vardı. İşte şimdi sosyalistler Parlamentoya girmişler ve oradaki 
kürsüden fikirlerini açık bir biçimde söylemeye ve radyo ve basın 
aracılığıyla da tüm halka duyurmaya başlamışlardı ama, ülkede 
sosyalizmden yana belirgin bir hareket, değişme olmuyordu. Ayrıca,  
seçim kampanyası sırasında, mitinglerde, kahve toplantılarında ve radyo 
konuşmalarında her şey açık seçik söylenmiş olduğu halde, pek az oy 
alınmıştı ve bu oyların kısa dönemde anlamlı ölçülerde artırılmasının pek 
kolay olmayacağı da anlaşılmıştı."  

                                                 
1 Aren, Sadun, TİP Olayı, 1961-1971, Cem Yay., İstanbul, 1993, s.106. 



 
İşçi sınıfının somut durumunu bir parça bilenler içinse, durum tümüyle farklıdır. İşçilerin 
önyargılarının aşılması, birlikte meşru kitle mücadelesi geleneğinin yaratılması, sendikal 
örgütlülüğün ve kültürün yerleşmesi, v.b. uzun ve sabırlı bir süreci gerektirir.  
 
Bu karmaşık süreci kavrayamayanlar ve bu konuda yazılanları okuma zahmetine 
katlanmayanlar için ise, eğer işçi sınıfı tarihsel misyonunu yerine getirmek için adım 
atmıyorsa, bunu engelleyen birilerinin olması gerekmektedir. Bu "birileri" de, işçilere en yakın 
olanlar, sendikalardır, sendikacılardır. Sol içinde sendikacılar ve hatta sendikalar 
konusundaki olumsuz tavrın nedenlerinin başında bu olgu bulunur. Doğal olarak sendikaların 
ve sendikacıların eksiklik ve hataları da bu tepkilerde rol oynamıştır ama, belirleyici olan bu 
tavırdır. 
 
İşçi sınıfının, insanlık tarihinin ütopyasını gerçekleştirmek gibi tarihsel bir misyonu vardır. 
Hiçbir etnik grubun veya mezhebin ise böyle bir tarihsel misyonu yoktur. İşçi sınıfı nicel ve 
nitel olarak gelişmektedir. Diğer taraftan, sermaye, günümüz koşullarında, daha 
saldırganlaşmakta ve pervasızlaşmaktadır. Ancak Türkiye işçi sınıfının önünde gidilecek 
daha çok yol vardır. Güçlenen ve gelişen işçi sınıfımız, kendi deneyimlerini yaşaya yaşaya, 
başka seçenekleri tükete tükete, tarihsel misyonuna daha da yaklaşacaktır. Bu umudu 
yitirmemek gerekiyor. Bugün işçiler ve memurlar arasında hala emek düşmanı siyasal 
partilerin etkileri sürüyorsa, işçilik kimliğini ve sınıf kardeşliği bağını öne çıkararak, ilkel 
zıtlaşmalara girmeden, hoşgörü ve sevgiyle yaklaşıldığında,  değişim sürecinin hızla 
gerçekleştiği gözlenecektir. 
 
Türkiye'nin ve dünyanın özgür ve mutlu geleceğini yaratacak güç, belirli tarihsel koşullarda 
geçici olarak hareketlenebilen belirli bir etnik grup veya mezhep değil, bir bütün olarak işçi 
sınıfıdır. 
 
 
 


