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Öğrenci B:  

Küçük bir nokta gibi görünse de Thompson ve Perry kısımlarını okurken onların Annales 

okulundan ve özellikle de Braudel’in ‘Akdeniz’inden ne kadar etkilendiği beni şaşırttı. Çok 

temel bir düzeyde her iki kitabın üç bölümden oluşması genel hatlarıyla yapı-konjonktür-olay 

formatındadır.  Her iki durumda da popüler geleneklerin uzun vadeli etkileri ‘yapıyı’ 

oluşturuyor, kısa vadeli sosyal fenomenler ise konjonktürdür, ve sosyal teori/teoretisyenler ve 

radikal ideoloji/işçiler arasındaki ilişki de detaylı olarak ele alınan teori ve işçilerin zaman 

süresinceki realitelerinin anlatıldığı olaylar kısmını oluşturuyor. Her iki yazar da genellikle 

ekonomik çalışmalarda uzun vadeli istatistiklerde ele alınan verilerin kısa vadeli trendlerini 

vurguluyor. Thompson’un zaman içinde artan ancak yinede sallantıda olan Methodistlere 

kaydolmalarla (390) ilgili açıklamaları ve Perry’nin Şanghay grevi verileri ile ilgili kısa 

vadeli trendlerlin sebepleriyle ilgili tartışması (66) Braudel’in Akdeniz’deki ekonomik 

aktivitenin giderek gelişmesindeki kısa ve uzun vadeli yerel trendler açıklamalarını 

hatırlatıyor. Her iki yazar da Braudel’in defalarca tekrarladığı tarihin dinamik yönlerini 

vurguluyorlar. Annale okulunun tarihsel değişimlerde daha geniş sosyal sebepler üzerine 

vurgusu ‘işçi tarihinin’ her kısmında neredeyse doğası gereği gibi görülüyor. Burada kısaca 

işçi tarihi ve sosyal tarihle ilgili öreneklerde Thompson ve Perry’nin analizlerinde gösterilen 

genel trendlere değinmek istiyorum, çünkü böyle trendler birden fazla duruma 

uygulandığında çok daha önemli oluyorlar. Hem Thompson hem de Perry aynı zamana ait 

görüşlerin en objectif olduğunu ve bir tarihsel olayı anlamanın yolunun o dönemde bu olay 

olurken insanların ne düşündüklerini bilmenin önemini vurgulayarak üzerinde çalıştıkları 

işçilere bazı öncelikler tanıyorlar. Perry Şanghay grevcileri ile 20-40 yıl sonra yapılan 

yüzyüze görüşmelerin transkripsiyonlarını çok önemsiyor. Mesela Britanya Tütün Şirketi 

çalışanlarından birinin büyük bir koministlerin liderliğinde yapılmış olan kocaman bir grev 

ile yorumunda aslında bu grevin koministlerle ilgisi olduğunu bilmediğini ve orada 

kalmasının nedeninin ‘bunu yapmanın doğru şey olduğunu’ düşünmesinden kaynaklandığını 

söylüyor (150). Bu Perry’nin bu grevlerde işçilerin ideolojik olmayan kaygılar nedeniyle 

motive olduklarını destekliyor ve daha genel olarak da tam tersi kadar kollektif eylemlerin 

sınıf bilincini doğurduğunu gösteriyor.  

‘Hayat standardı’ kavramını ölçülebilen bir miktar olarak tartışırken Thompson bunun illa ki 

ekonomik göstergelerle bağıntılı olmadığını ve eğer modern ahlaki standartlarla 

ölçüldüğünde taraflı bir sonuç ortaya çıkacağını vurguluyor ve bu kavramın o döneme ait 
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birinci el kaynaklar üzerinden çalışılıp konu olan insanların o dönemki mutluluğu olarak tarif 

edilebileceğini söylüyor. Bu iki yazarın ‘işçi tarihilerinde’ en önemli taraf en önemli ve 

objektif standart olarak işçilerin kendi yargılarının vurgulanmasıdır.  

Thompson ve Perry  çoğunlukla çalışılan daha büyük politik ve ekonomik güçlerin yerine 

emeğin rolü üzerinde duruyorlar. Politik ve ekonomik güçlerin tam kapsamlı çalışmaları 

karşısında Thompson ve Perry’in iş gücünün farklı halleri sayesinde oraya çıkan oldukça 

çeşitli olaylar ve trendleri anlatmalarını ilgiyle okudum. Mesela Perry sürekli yöresel 

kimliğin Şanghay grevindeki merkezi rolü üzerine vurgu yapıyor ki Şanghay işçileri bütün 

mümkün olan şekillerde var olan yerel yapıda katmanlara ayrılmışlar. Çok müthiş bulduğum 

bir tartışma da Thompson Đngiliz işçilerini fabrikalarda çalışmaya itmenin en önemli 

problemi insanlara fabrikalarda uzun mesailer süresince monoton görevleri yerine 

getirebilecekleri sağlayacak olan bir içsel disiplin mentalitesi aşılamak olduğunu söylediği 

bölümdür. Hernekadar bu nokta tartışmalı olsa da Thompson bu disiplinin bütün işçi sınıfını 

saracak olan ve endüstrileşmenin zemini hazırlayacak olan Methodist ideoloji tarafından 

verildiğini savunuyor. Burada ki en belli soru ise Đngiliz işçilerinin o zamannın birçok başka 

Protestan ideolojilerinden biri değil de onları köleleştiren bir inanç sistemi tarafından nasıl 

kazanıldıklarıdır. Thompson’un cevabı Methodizmin işçiler için bunu kabul etmiş başka 

işçiler tarafından vaaz edilen bir inanç olmasıdır. O zamanların Đngiliz işçi sınıfının bilincinin 

tarihsel olarak belirlemiş parçaları olan bu dini ve ahlaki şevk olmadan işçiler vaaz veremez 

ve Methodizm yayılamazdı. Bu iki örnek de genelde ileri sürülen işçilerin eylemlerinin dış 

faktörler tarafından belirlendiği görüşüne karşı güçlü deliller sunuyor.  


